
  ١٩٤

   يتضمن مدونة التجارة٢٠٠٠ يناير ١٨ صادر بتاريخ ٠٥-٢٠٠٠قانون رقم 

  يف التجارة بوجه عام :الكتاب األول

  

   أحكام عامة:باب متهيدي

  

وهو ينظم كذلك أي مؤسسة تزاول نشاطا       .  ينظم هذا القانون أساسا القواعد املتعلقة باألعمال التجارية والتجار         -.املادة األوىل   

  .االت اليت تنص عليها مقتضياتهاقتصاديا يف احل

اخلدمات باستثناء عمليات اإلنتاج الزراعي  أو يطلق النشاط االقتصادي يف اصطالح هذه املدونة على كل أعمال اإلنتاج والتوزيع

  .متعاقديستغلها أشخاص طبيعيون واخلدمات املمارسة يف جمال املهن احلرة اخلاضعة ملراعاة الطابع الشخصي لل أو اليت ميارسها

  مبقتضى  أو  يفصل يف املسائل التجارية مبقتضى قوانني وأعراف وعادات التجارة- .٢املادة 

  .القانون املدين يف احلاالت اليت ال تتعارض فيها قواعده مع قواعد القانون التجاري

  . ترجح األعراف والعادات اخلاصة واحمللية على األعراف والعادات العامة- .٣املادة 

 إذا كان العمل جتاريا بالنسبة ألحد املتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد اآلخر، طبقت قواعد القانون التجـاري اجتـاه                   - .٤ املادة

الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه جتاريا، وال ميكن أن يواجه ا الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما مل يوجد نـص                     

  .خاص خيالف ذلك

 من قانون   ٣٦٩ تتقادم االلتزامات التجارية مبضي مخس سنوات ما مل تكن خاضعة لتقادم أقل مع مراعاة أحكام املادة                  - .٥املادة  

  . االلتزامات والعقود

  .اليت يقوم ا التاجر مهما كانت طبيعتها أا لصاحل جتارته يفترض أن كل األعمال

   يف العمل التجاري:الباب األول

  : مال جتاريا حبسب موضوعه على اخلصوص يعد ع- .٦املادة 

  بعد تغيريها؛ أو شراء العقارات بغية بيعها على حاهلا

  العقارات من أجل تأجريها من الباطن؛ أو كراء املنقوالت



  ١٩٥

  التمثيل؛ أو التحويل أو كل مؤسسة لإلنتاج

  تسوية األرض؛ أو احلفر أو كل مؤسسة للبناء

  كل مؤسسة لنقل األمتعة؛

  اخلدمات؛ أو زويدكل مؤسسة للت

  مكاتب ووكاالت العمال واألسفار واإلعالم واإلشهار؛

  التنقيب عن املناجم واملقالع واستغالهلا؛

  جتاري؛ أو كل نشاط صناعي

  كل مؤسسة الستغالل النقل أو لالستصالح؛

  سندها؛الطباعة والنشر مهما كان شكلها و  أو اإلنتاج الفكري أو كل مؤسسة الستغالل املالهي العمومية

  كل مؤسسة لتوزيع املاء والغاز والكهرباء والربيد واملواصالت؛

  كل مؤسسة للتأمني؛

  كل مؤسسة الستغالل املستودعات واملخازن العمومية؛

  األشياء املستعملة بالتجزئة؛ أو كل مؤسسة للبيع باملزاد العلين للسلع اجلديدة باجلملة

  من أعمال الوساطة؛ أو خاصة بالعمولة أو مسسرة أو عملية صرف أو كل عملية مصرفية

  القيم املنقولة؛ أو احملالت التجارية أو كل عملية وسيط لشراء وبيع العقارات

  كل عملية إرسال حبري؛

  كل تأجري أو إرسال حبري؛

  .كل العمليات املرتبطة باستغالل السفن والطائرات والتجارة البحرية واجلوية

  : له يعد عمال جتاريا بشك- .٧املادة 

  التعامل بالكمبيالة وبالسند ألمر ولو كانت موقعة من غري جتار إذا نتجت عن عملية جتارية؛

  .الشركات التجارية بصرف النظر عن حملها باستثناء شركة احملاصة

 . ميكن إثبات األعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما مل يقتض القانون غري ذلك- .٨املادة 



  ١٩٦

  يف التجار :الباب الثاين

  يف تعريف ونظام التاجر: الفصل األول

 ويتخذه حرفة معتادة    ٦ يعد تاجرا كل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عمال جتاريا مثل األعمال الواردة يف املادة                 - .٩املادة  

 . له

 .السقوط أو التعارض أو يعترب تاجرا كل شخص ميارس مهنة جتارية رغم وقوعه يف حالة احلظر

 . جيوز لكل شخص أهل لاللتزام أن يتعاطى التجارة- .١٠ادة امل

 سنة كاملة ذكرا كان أم أنثى أن ميارس التجارة كما ال ميكن اعتباره راشدا               ١٦ ال جيوز للقاصر ولو بلغ من العمر         - .١١املادة  

 . طلقبالنسبة للتعهدات اليت يربمها فيما يتعلق باألعمال التجارية ما مل حيصل على الترشيد امل

 .وجيب أن يقدم املعين إذنا كتابيا يف ممارسة التجارة دعما لطلب التسجيل يف سجل التجارة

 .املقدم أن يستثمر أموال القاصر يف التجارة إال بعد احلصول على إذن خاص من القاضي أو  ال جيوز للوصي- .١٢املادة 

املقدم؛ يعاقب  أو حالة فتح مسطرة مجاعية بسبب سوء تسيري الوصييف .املقدم أو جيب أن يقيد هذا اإلذن يف سجل التجارة للوصي

 .املعين منهما بالعقوبات املنصوص عليها يف الباب اخلامس من الكتاب السادس من هذه املدونة

يب  سنة كاملة بصرف النظر عن أي نص أجـن         ١٨ يعد أهال ملمارسة التجارة يف موريتانيا كل أجنيب بالغ من العمر             - .١٣املادة  

يفرض سنا أعلى من السن املنصوص عليها يف التشريع املوريتاين، وذلك مع مراعاة النظام املعمول به الذي يفرض علـى التـاجر            

األجنيب احلصول على ترخيص إداري مسبق ملمارسة بعض األنشطة ومراعاة لتطبيق االتفاقيات واملعاهدات امللزمـة للجمهوريـة                 

 .اإلسالمية املوريتانية

 ال جيوز لألجنيب غري البالغ سن الرشد املنصوص عليها يف القانون املوريتاين أن يتاجر إال بإذن من رئيس احملكمة اليت                     - .١٤ املادة

 . ينوى ممارسة التجارة بدائرا

 .جيب أن يسجل هذا اإلذن يف سجل التجارة

 .صلة عن جتارة زوجه ال يعد الزوج تاجرا بتجارة زوجه ما مل يكن ميارس جتارة منف- .١٥املادة 

  صناعية أو  يف حظر مزاولة مهنة جتارية:الفصل الثاين

لفائدة غريه إذا  أو الصناعة لفائدته أو بواسطة شخص آخر مهنة التجارة أو  ال يسوغ ألي شخص أن ميارس بنفسه- .١٦املادة 



  ١٩٧

 :كان سبق أن حكم عليه ائيا

 نافذ بسبب وقائع يعتربها القانون جناية؛احلبس ال أو خملة بالشرف أو بعقوبة ائية مشينة

االختالس املرتكب  أو اإلخفاء أو خيانة األمانة أو التحايل أو السرقة أو بعقوبة ائية باحلبس ثالثة أشهر على األقل بسبب الرشوة

  من القانون اجلنائي؛١٤٦املصرفية يف معىن املادة  أو بتزوير احملررات العرفية التجارية أو من طرف مودعي األموال العمومية

التـسميات   أو تزوير السندات املنقولة أو الغش أو ملدة ثالثة أشهر على األقل جراء جرمية يف املراباة احلبس النهائي غري املوقوف

 امللكية الصناعية؛ أو املصدرية

 باحلبس النهائي غري املوقوف ملدة ثالثة أشهر على األقل عمال بقانون الشركات؛

  من احلقوق املدنية؛بالتجريد

 الصناعة؛ أو باحلبس النهائي غري املوقوف مدة ثالثة أشهر على األقل بسبب املزاولة غري املشروعة ملهنة التجارة

 اجلرائم املشاة؛ أو التفالس أو ملدة تفوق ثالثة أشهر بسبب خمالفة التشريع االقتصادي باإلدانة النهائية غري املوقوفة باحلبس

 .خالفة نظام سجل التجارةباإلدانة مل

 . ال ينطبق نقص األهلية املذكور أعاله على األشخاص الذين يتم لفائدم رد االعتبار

 كذلك على مزاولة وظائف املديرية والتسيري واإلدارة يف املؤسسات ١٦ ينطبق نقص األهلية املنصوص عليه يف املادة - .١٧املادة 

 . ظيفة مفوض احلسابات بالنسبة جلميع الشركات مهما كان شكلها القانوينالتجارية والصناعية باإلضافة إىل و

  إذا أدانت حمكمة أجنبية شخصا حبكم حائز على قوة الشيء املقضي به بسبب جرمية تعترب جناية يف القانون املوريتاين- .١٨املادة 

 مقر الشخص املعين تصرح، بناء على طلب من النيابة  فإن حمكمة اجلنح يف١٦اجلنح املنصوص عليها يف املادة  أو من اجلنايات أو

 .العامة وبعد معاينة صحة وشرعية اإلدانة، بترتب تطبيق نقص األهلية

وينطبق هذا النقص على املفلسني الذين مل يرد اعتبارهم واملصرح بإفالسهم من طرف حمكمة أجنبية عندما يكون احلكم القاضـي                    

 . بتفليسهم نافذا يف موريتانيا

اجلزاءات املنصوص عليهـا يف   أو سقوط احلقوق أو  جيب على التجار والصناعيني الذين تعرضوا إلحدى اإلدانات- .١٩ملادة ا

 .  أن يتوقفوا عن مزاولة نشاطهم املهين يف أجل ثالثة أشهر ابتداء من الوقت الذي أصبح فيه القرار ائيا١٦املادة 

  .ظر الوارد يف الفقرة السابقة دون أن تقل هذه املدة عن مخس سنواتوحتدد احملاكم عند النطق باحلكم مدة احل



  ١٩٨

 باحلبس من عشرين يوما إىل شـهرين وبغرامـة مـن    ١٩ إىل ١٦  يعاقب كل من خيالف احلظر الوارد يف املواد من- .٢٠املادة 

 . بإحدى هاتني العقوبتني فقط أو  أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ٥٠,٠٠٠

 .البضائع وحدها أو مبصادرة األصل التجاري وميكن للمحكمة أن تقضي. عقوبة احلبس إىل سنةيف حالة العود ميكن أن ترفع 

  يف التزامات التجار بوجه عام :الفصل الثالث

  يف الدفاتر التجارية: الفرع األول

 .ينة ذا الفرعولألحكام املب معنوي له صفة التاجر ملسك حماسبة مطابقة لعرف املهنة أو كل شخص طبيعي  خيضع- .٢٢املادة 

غري أن األشخاص الطبيعيني املشار إليهم يف الفقرة السابقة يعفون من هذا الواجب إذا كان رقم أعماهلم التجارية يقـل                    

 .سنويا عن مبلغ حيدد دوريا مبقتضى مقرر مشترك بني الوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتجارة

 :املعنويني امللزمني مبسك حماسبة وأ  على األشخاص الطبيعيني- .٢٣املادة 

إذا مت احلصول على هذه اجلموع عـن طريـق   . أن يقيدوا شهريا مجلتها فقط أو أن يقيدوا يوما فيوما بدفتر اليومية مجيع عمليام

  مسك دفاتر فرعية فإن هذه األخرية متسك بنفس الشروط اليت ميسك ا دفتر اليومية نفسه؛

  لى األقل جردا يتضمن عناصر األصول واخلصوم ملؤسسام، وتنقل تفاصيل هذا اجلرد يف دفتر اجلرد؛أن يعدوا مرة يف العام ع

 .إليها أن حيتفظوا ملدة عشرة أعوام جبميع الوثائق املثبتة للعمليات املقيدة بالدفاتر املشار

عمـدة   أو مؤشرا ومرقما من طرف القاضي ٢٣ جيب أن يكون كل من دفتر اليومية ودفتر اجلرد املذكورين باملادة - .٢٤املادة 

 .نائبه على الطريقة العادية وبدون مصاريف أو البلدية

 .تغيري مهما كان نوعه أو  جيب أن متسك الدفاتر حبسب تسلسلها الزمين دون ترك بياض- .٢٥املادة 

 .تجاج ا بني التجار يف أعمال جتارم ميكن قبول دفاتر التجارة اليت مت مسكها بصورة قانونية لدى القضاة لالح- .٢٦املادة 

االحتجاج ا أمام القضاء لصاحل ماسكيها  أو ال جيوز تقدمي الدفاتر اليت يلزم التجار مبسكها واليت مل يراعوا فيها الشكليات املقررة

 . من هذه املدونة١٤٥٠ و١٤٤٢ و١٤٣٦وذلك دون اإلخالل بتطبيق أحكام املواد 

 .التصفية القضائية أو التسوية أو الطالع على الدفاتر بكاملها من طرف القضاء إال يف حالة التركة ال ميكن ا- .٢٧املادة 

 .ا ولو تلقائيا الستخراج ما يتعلق منها بالرتاع األمر أو طلبها أو ويف ما عدا هذه احلاالت جيوز دائما القيام بتقدمي الدفاتر

 يتعني على كل تاجر ألغراضه التجارية أن يفتح حـسابا يف مؤسـسة              -.٢١ادة   إذا طلب أحد اخلصوم االعتماد امل      -.٢٨املادة  



  ١٩٩

 .يف مركز للشيكات الربيدية، يف حالة وجود أي منهما يف املكان الذي ميارس فيه نشاطه التجاري بصورة قانونية أو مصرفية

 .لب بيمينهعلى دفاتر خصمه وامتنع خصمه عن تقدميها من غري عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطا

  اإلشهار يف سجل التجارة: الفرع الثاين

  تنظيم سجل التجارة: القسم األول

 . يتكون سجل التجارة من سجالت حملية وسجل مركزي-.٢٩املادة 

   السجل احمللي:املطلب األول

ة الـشكليات   ويراقب مسك سجل التجارة ومراعـا     .  ميسك السجل احمللي من طرف كتابة ضبط احملكمة املختصة         -.٣٠املادة  

 .قاض يعينه كل سنة هلذا الغرض أو الواجب اتباعها يف شأن التقييد الذي يباشر فيه رئيس احملكمة

شهادة  أو مستخرج مشهود بصحته للتقييد الذي يتضمنه سجل التجارة أو  جيوز لكل شخص أن حيصل على نسخة-.٣١املادة 

 . ب عليهأن التقييد املوجود قد شط أو تثبت عدم وجود أي تقييد

 . الشهادات أو املستخرجات أو يشهد كاتب الضبط املكلف مبسك السجل بصحة النسخ

لتسمية جتارية جيب أن يطلب من كتابة ضبط حمكمة املكان الذي يوجد به  أو  كل تقييد يف سجل التجارة السم تاجر-.٣٢املادة 

 .مقر الشركة أو املركز الرئيسي للتاجر

 .سجل املركزي قصد التضمنيمن التقييد إىل مصلحة ال

  يف سجل التجارة املركزي: املطلب الثاين

يتم بواسطة مرسوم ضبط نظـام سـري املـصاحل    .  ميسك سجل التجارة املركزي من طرف املصاحل اإلدارية املختصة  -.٣٣املادة  

 .اإلدارية املعنية

حل املعنية وجلنة متابعة املؤسسات االقتصادية املنصوص عليها يبني املرسوم املذكور يف الفقرة السابقة كذلك مسطرة التعاون بني املصا

  .١٢٧١يف املادة 

 .االطالع عليه ال ميكن أن يتم إال حبضور املأمور املكلف مبسكه غري أن.  سجل التجارة املركزي عمومي-.٣٤املادة 

 : يرمي السجل املركزي إىل ما يلي- .٣٥املادة 

  السجالت احمللية موع البالد؛مركزة املعلومات املبينة يف خمتلف .١



  ٢٠٠

تسليم الشهادات املتعلقة بتقييد أمساء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ املتعلقة بالتقاييد  .٢

 األخرى املسجلة فيه؛

لنسخ املتعلقة  نشر جمموعة، يف بداية كل سنة، تضم كافة املعلومات عن أمساء التجار والشعارات وكذلك اإلفادات وا                .٣

 .بالتقييدات األخرى اليت يتضمنها

 جيب أن تضمن يف السجل املركزي فورا، البيانات اليت أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع اإلشارة إىل سـجل                     -.٣٦املادة  

 . الشركة التجارية أو التجارة احمللي الذي مت به تسجيل التاجر

 باحلماية إما يف جمموع التراب الوطين إذا طلبها املعنيون باألمر وإمـا يف              ٣٢املادة   حيظى التضمني املنصوص عليه يف       -.٣٧املادة  

 . الدائرة القضائية اليت تعني خصيصا من قبلهم أو الناحية

أو التسمية التجارية إىل استخدامه كعالمة يف الوقت نفسه جيب حلماية هذه العالمة  غري أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر

 .يتم اإليداع طبقا للتشريع املتعلق بالعالماتأن 

  التسجيل يف سجل التجارة: القسم الثاين

  أحكام عامة: املطلب األول

 . حيتوي التسجيل يف سجل التجارة على التقاييد والتسجيالت املعدلة والتشطيبات-.٣٨املادة 

أجانب، الـذين يزاولـون    أو موريتانيني كانوا عنويني، يلزم بالتسجيل يف سجل التجارة كل األشخاص الطبيعيني وامل-.٣٩املادة 

 .نشاطا جتاريا على التراب املوريتاين

 : ويلزم بالتسجيل عالوة على ذلك

 أجنبية؛ أو وكالة لكل مؤسسة موريتانية أو كل فرع .١

 ملؤسسات عمومية أجنبية؛ أو جمموعات أو وكالة جتارية لدولة أو كل ممثلية جتارية .٢

 التجاري اخلاضعة مبوجب قوانينها إىل التسجيل يف سجل التجارة؛  أو انية ذات الطابع الصناعياملؤسسات املوريت .٣

 كل جمموعة ذات نفع اقتصادي؛ .٤

 .على العموم كل شخص معنوي منتم إىل القانون اخلاص ميارس نشاطا اقتصاديا .٥

  التقييد: املطلب الثاين



  ٢٠١

 .وكيله احلائز على وكالة كتابية ترفق وجوبا ذا الطلب أو حيرره هو ال جيوز تقييد التاجر إال بناء على طلب -.٤٠املادة 

 أو وإذا تعلق األمر مبؤسسة عمومية. التسيري أو أو املديرية أعضاء أجهزة اإلدارة أو ال جيوز طلب تقييد شركة إال من قبل املسريين

 .ممثلية جتارية، فمن قبل املدير أو وكالة أو فرع

 شركة جتارية خاضع له أن يقيد بصفة رئيسية يف عدة سجالت حملية أو وال جيوز ألي شخص. ابع شخصي للتقييد ط-.٤١املادة 

 .يف سجل حملي واحد حتت عدة أرقام؛ ويقوم القاضي من تلقاء نفسه بالتشطيبات الالزمة أو

االجتمـاعي أو، إن تعلـق األمـر    جيب أن يودع طلب التقييد يف كتابة ضبط احملكمة املختصة املوجود يف دائرة اختصاصها املقر            

 .مقر مؤسسته إن كان مستقال عن املؤسسة املذكورة أو بشخص طبيعي تاجر، إما مقر مؤسسته الرئيسية

يف حالة إحداث نشاط جديد، جيب القيام بتسجيل تعديلي يف  أو الوكاالت أو أكثر من الفروع أو  يف حالة فتح واحد-.٤٢املادة 

 . املؤسسة الرئيسية حسب األحوال أو مقر املؤسسة أو  إما مقر الشركةالسجل احمللي املوجود به

مكان إحداث النشاط  أو الوكالة أو جيب فضال عن ذلك إيداع تصريح بالتقييد لدى سجل التجارة احمللي ملكان الفرع

  . والاملؤسسة الرئيسية حسب األح أو مقر املؤسسة أو اجلديد، مع بيان سجل التجارة إما ملقر الشركة

 أو وكالة لشركة جتاريـة  أو  جيب أن يقيد بسجل التجارة احمللي للمكان الذي يستغل فيه األصل التجاري كل فرع-.٤٣املادة 

 . ملؤسسات عمومية أجنبية أو وكالة جتارية موعات أو مركزه الرئيسي باخلارج، وكذا كل ممثلية جتارية أو لتاجر مقر شركته

أمـا بالنـسبة    .  عليه يف الفقرة السابقة يف حالة استغالل عدة أصول جتارية إال على األصل الرئيسي              ال يفرض الواجب املنصوص   

 . ٤٢لألصول األخرى فيجري تقييدها على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 :  جيب على األشخاص الطبيعيني التجار اإلشارة يف تصرحيات تسجيلهم إىل-.٤٤املادة 

بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب  أو  والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنيةاالسم الشخصي والعائلي .١

 ما يقوم مقامه إلثبات اهلوية بالنسبة لألجانب غري املقيمني؛ أو جواز السفر أو املقيمني

 امسه املستعار؛ أو االسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى األمر كنيته .٢

 ياد؛تاريخ ومكان االزد .٣

مبقدم يستغل أموال القاصر يف التجارة، اإلذن املمنوح هلم مبقتضى األحكام القانونية  أو وصي أو إن تعلق األمر بقاصر .٤

 اجلاري ا العمل؛



  ٢٠٢

 النظام املايل للزوجني بالنسبة للتاجر األجنيب؛ .٥

 النشاط املزاول فعليا؛ .٦

اخلـارج وكـذا رقـم     أو عة هلا واملوجودة مبوريتانيامؤسسته الرئيسية ومكان املؤسسات التاب أو مكان مقر مؤسسته .٧

 ؛ )البتانة(التسجيل يف ضريبة املهنة 

 البيانات املتعلقة مبصدر األصل التجاري؛ .٨

 االسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وكذا جنسية الوكالء املفوضني؛ .٩

 ا سجل التجارة املركزي؛الشعار التجاري إن وجد، وبيان تاريخ الشهادة السلبية اليت يسلمه .١٠

 تاريخ الشروع يف االستغالل؛ .١١

 .تلك اليت يستغلها يف دائرة اختصاص حماكم أخرى أو املؤسسات التجارية اليت سبق للمصرح أن استغلها، .١٢

 :  جيب التصريح أيضا من اجل التسجيل يف سجل التجارة مبا يلي-.٤٥املادة 

 الدائن املرن؛رهن األصل التجاري وجتديد وشطب تقييد امتياز  .١

 اخلدمات اليت يودعها التاجر؛ أو التجارة أو براعات االختراع املستغلة وعالمات الصنع .٢

  تفويت األصل التجاري؛ .٣

 وكذا القاضية برفع اليد؛ القرارات القضائية حبظر ممارسة التجارة .٤

 التصفية القضائية؛ أو القرارات القضائية املتعلقة بالتسوية .٥

 احملررات اليت متس النظام املايل للزوجني بالنسبة للتاجر األجنيب؛القرارات القضائية و .٦

وكالة وكذلك  أو مجيع ما عد يف هذه املادة املتعلق بالتجار الذين ليس هلم مركز رئيسي مبوريتانيا، ولكن هلم فيها فرع .٧

  . طرف حمكمة موريتانيةالقرارات القضائية الصادرة على هؤالء التجار باخلارج واحملالة بالصيغة التنفيذية من 

 :  يطلب التسجيل املشار إليه يف املادة السابقة-.٤٦املادة 

  من املادة السابقة؛٣ و٢من طرف التاجر يف احلالتني املنصوص عليهما يف البندين  .١

قة،  من املادة الساب   ٧ إىل   ٤من طرف كاتب ضبط احملكمة اليت أصدرت األحكام يف احلاالت املنصوص عليها يف البنود                .٢

 .ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل إىل كاتب ضبط احملكمة املمسوك ا سجل التجارة



  ٢٠٣

عندما يتعلـق   أو تباشر التسجيالت تلقائيا إذا صدر احلكم عن احملكمة املختصة اليت يوجد سجل التجارة بكتابة ضبطها

  .األمر مبا أشري إليه يف البند األول من املادة السابقة

 :  جيب على الشركات التجارية أن تشري يف تصرحيات تسجيلها إىل ما يلي-.٤٧املادة 

املوصني وتاريخ ومكان ازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم  أو األمساء الشخصية والعائلية للشركاء غري املسامهني .١

ما يقوم مقامه إلثبات اهلوية بالنسبة  أو جواز السفر أو رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب املقيمني أو بطاقة التعريف الوطنية

 لألجانب غري املقيمني؛

 تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية املسلمة من سجل التجارة املركزي؛ أو عنوان الشركة .٢

 غرض الشركة؛ .٣

 النشاط املزاول فعليا؛ .٤

إن وجدت وكذا رقم التسجيل يف ضريبة املهنة اخلارج  أو مقر الشركة واألمكنة اليت للشركة فيها فروع يف موريتانيا .٥

 جيب أن يكون مقر الشركة حمددا بوضوح يف موقع تواجدها وإال فيعد معدوما؛). البتانه(

األغيار املرخص هلم بإدارة و تسيري الشركة والتوقيع بامسها وتاريخ ومكان االزدياد وجنسيام وكذا  أو أمساء الشركاء .٦

ما يقوم مقامه إلثبات اهلويـة   أو جواز السفر أو بالنسبة لألجانب املقيمني رقم بطاقة اإلقامة أو ةرقم بطاقة التعريف الوطني

 بالنسبة لألجانب غري املقيمني؛

 الشكل القانوين للشركة؛  .٧

 مبلغ رأس مال الشركة؛ .٨

 املبلغ الذي جيب أن ال يقل عنه رأس املال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيري؛ .٩

 داية الشركة والتاريخ احملدد النتهائها؛تاريخ ب .١٠

 .تاريخ إيداع النظام األساسي ورقمه لدى كتابة الضبط .١١

 :  كما جيب أن يصرح قصد التقييد يف سجل التجارة مبا يلي- .٤٨املادة 

ن املعيـنني  املـديري  أو التسيري أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو األمساء الشخصية والعائلية والتاريخ ومكان ازدياد املسريين .١

 أو جواز السفر أو بالنسبة لألجانب املقيمني رقم بطاقة اإلقامة أو خالل مدة قيام الشركة وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية



  ٢٠٤

 ما يقوم مقامه إلثبات اهلوية بالنسبة لألجانب غري املقيمني؛

 ويطلب هذا التقييد املسريون. الشركةبراعات االختراع املستغلة وعالمات الصنع والتجارة واخلدمات املودعة من قبل  .٢

 التسيري املزاولون خالل الفترة اليت جيب القيام به خالهلا؛ أو أو املديرية أعضاء أجهزة اإلدارة أو

 بطالا؛  أو القرارات القضائية اليت تقضي حبل الشركة .٣

 .التصفية القضائية أو القرارات القضائية املتعلقة بالتسوية .٤

التجاري اخلاضعة مبوجب قوانينـها إىل سـجل التجـارة،     أو على املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي جيب - .٤٩املادة 

املؤسسات العمومية األجنبية اإلشارة إىل مـا يلـي يف    أو اموعات أو الوكاالت التجارية للدول أو وكذلك املمثليات التجارية

 : تصريح تسجيلهم

  أعاله؛٤٤ من املادة ١١ و١٠ و٩ و٧د البيانات املنصوص عليها يف البنو .١

 اليت يتم استغالهلا حلساا؛ أو شكل املؤسسة وتسميتها وبيان اموعة اليت تستغلها .٢

النظام  أو إن اقتضى احلال، تاريخ النشر يف اجلريدة الرمسية للعقد املرخص بإنشائها والعقود املعدلة لتنظيمها والتنظيمات .٣

 ها؛األساسي الذي حيدد شروط سري

 يف اخلارج إن وجدت؛ أو عنوان مقر الشركة وعنوان املؤسسة الرئيسية واملؤسسات التابعة هلا واملستغلة يف موريتانيا .٤

إدارة املؤسسة يف  أو  املتعلقة باألشخاص ذوي صالحيات تسيري٤٤ من املادة ٣ و١البيانات املنصوص عليها يف البندين  .٥

 .ة إللزام املؤسسة بتوقيعامموريتانيا والذين هلم الصالحيات العام

  . تطلب اموعات ذات النفع االقتصادي تسجيلها يف كتابة ضبط احملكمة املوجود مقرها يف دائرة اختصاصها- .٥٠ املادة

 : يف تصريح تسجيلها جيب أن تبني التجمعات ذات النفع االقتصادي

 تسمية اموعة؛ .١

 عنوان مقر اموعة؛ .٢

 غرض اموعة باختصار؛ .٣

 مدة قيام اموعة؛ .٤

 وكذا، إن استدعى األمر ذلـك،       ٤٤ من املادة    ٦ وان اقتضى احلال البند      ٤ إىل   ١البيانات املنصوص عليها يف البنود       .٥



  ٢٠٥

 عضو يف اموعة؛ أو أرقام التسجيل يف سجل التجارة وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي

وان املقر والغرض وإن اقتضى احلال، أرقام التـسجيل يف  التسمية التجارية والشكل القانوين وعن أو العنوان التجاري .٦

 سجل التجارة وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو يف اموعة؛

األمساء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة التسيري واألشخاص املكلفني مبراقبة التسيري ومبراقبة احلسابات، مع               .٧

 ؛ ٤٤ من املادة ٦وإن اقتضى احلال، البند  ٤و ٣البيانات املنصوص عليها يف البندين 

 .تاريخ ورقم إيداع عقد اموعة لدى كتابة الضبط .٨

 جيب على كل شخص ملزم بالتسجيل يف سجل التجارة أن يبني يف فاتوراته ومراسالته وأوراق الطلب والتعريفات                  - .٥١املادة  

 .يل ومكانه يف السجل التحليليواملنشورات وسائر الوثائق التجارية املعدة لألغيار رقم التسج

الوكالة  أو وكاالت وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو إليها يف الفقرة السابقة عن فروع إذا صدرت الوثائق املشار

 .ملقر الشركة أو عالوة على رقم التسجيل يف سجل التجارة يف املركز الرئيسي

  التقييد املعدل: املطلب الثالث

 ٥١ إىل ٤٤تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها يف سجل التجارة طبقا للمواد من  أو  يتعني أن يكون كل تغيري- .٥٢املادة 

 .حمل طلب التقييد من أجل التعديل

  الشطب : املطلب الرابع

مثة تفويت لألصـل  عند وفاته دون أن يكون  أو  يتعني القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة جتارته- .٥٣املادة 

  . حل الشركة أو التجاري

 .وكالة أو تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع

التسيري املزاولني ملهامهم خالل  أو أو املديرية ألعضاء أجهزة اإلدارة أو للمسريين أو للمصفي أو لورثته أو ميكن للتاجر

 .فترة حل الشركة تقدمي طلب شطب التسجيل

 . امللزم من ضريبة املهنة اخلاصة بالنشاط الذي سجل من أجله إال بإثبات شطبه من سجل التجارة مسبقاال ميكن شطب

  .كما يتعني تصفية التقييد وإجبار الدائنني املرنني قبل الشطب

كـراؤه مـن    أو اكتراء األصل التجاري، يتم القيام بشطب تقييد األصل التجاري الذي مت تفويته أو  يف حالة متلك- .٥٤املادة 



  ٢٠٦

 .للمكري السابقني أو سجل التجارة للمالك

 يف حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشيوع، جيب على كل املالكني على الـشيوع أن يتقـدموا                    - .٥٥املادة  

 .بطلب تسجيل جديد

 .يوع وإجراء تسجيل جديديف حالة قسمة، جيب على من آل إليه األصل التجاري أن يطلب شطب املالكني على الش

 :  يشطب تلقائيا على كل تاجر- .٥٦املادة 

 صدر يف حقه منع من مزاولة نشاط جتاري مبقتضى قرار قضائي اكتسى قوة األمر املقضــي به؛ .١

 تويف منذ أكثر من سنة؛ .٢

 .نواتثبت أن الشخص املسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثالث س .٣

 : شخص معنوي أو  يشطب تلقائيا على كل تاجر- .٥٧املادة 

 التصفية القضائية؛  أو ابتداء من اختتام مسطرة التسوية .١

 .بعد انصرام أجل ثالث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة .٢

ـ                 احلا لـسنة   غري أنه للمصفي أن يطلب متديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد ص

 .واحدة ما مل يتم جتديده سنة فسنة

 . يتم الشطب التلقائي مبقتضى أمر من رئيس احملكمة- .٥٨املادة 

 . يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي مت تبعا ملعلومات تبني أا غري صحيحة بناء على أمر رئيس احملكمة- .٥٩املادة 

  آثار التقييد : القسم الثالث

معنوي مسجل يف سـجل التجـارة    أو  من هذه املدونة يفترض يف كل شخص طبيعي٧اعاة مقتضيات املادة  مع مر- .٦٠املادة 

  .اكتساب صفة تاجر، مع ما يترب عنها من نتائج ما مل يثبت خالف ذلك

ا اإلجراء أن حيتجوا املعنويني امللزمني بالتسجيل يف سجل التجارة والذين مل يقوموا ذ أو  ال جيوز لألشخاص الطبيعيني- .٦١املادة 

 .جتاه الغري بصفتهم التجارية ما مل يتم تسجيلهم، إال أم خيضعون مع ذلك جلميع االلتزامات املترتبة عن هذه الصفة

مكتريه  أو كراء أصل جتاري، يبقى الشخص املسجل مسؤوال على وجه التضامن عن ديون خلفه أو  يف حالة تفويت- .٦٢املادة 

 .الكراء أو مل يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو  التجارةما مل يشطب من سجل



  ٢٠٧

 . ال حيتج اجتاه الغري إال بالوقائع والتصرفات املقيدة بصفة صحيحة بسجل التجارة- .٦٣املادة 

 ال جيوز لألشخاص امللزمني بالتسجيل يف سجل التجارة أن حيتجوا جتاه الغري، خالل مزاولة نشاطهم التجاري بالوقـائع                 

والتصرفات القابلة التعديل إال إذا مت تقييدها بسجل التجارة، إال أنه جيوز للغري أن يتمسك من جانبـه يف مواجهتـهم بالوقـائع                       

 .والتصرفات اليت مل يقع تقييدها

لتـصرفات  ال تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت امللزمون بالتقييد أن األغيار املعنيني كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع وا                 

 .اآلنفة الذكر

  اجلزاءات: القسم الرابع

 أو  كل تاجر٥٠,٠٠٠ إىل ١٠,٠٠٠ بعد انصرام شهر واحد من إنذار موجه من لدن اإلدارة، يعاقب بغرامة من - .٦٤املادة 

شركة جتاريـة   أو وكالة ملؤسسة أو التسيري بشركة جتارية وكل مدير لفرع أو أو املديرية عضو من أعضاء أجهزة اإلدارة أو مسري

 .ملزم بالتسجيل يف سجل التجارة طبقا ملقتضيات هذه املدونة إن مل يطلب التقييد الواجب يف اآلجال املنصوص عليها

 .٤١وتطبق الغرامة ذاا يف حالة عدم مراعاة مقتضيات املادة 

ك بطلب من القاضي املكلف مبراقبـة سـجل          يصدر احلكم بالغرامة عن احملكمة املوجود بدائرا املعين باألمر، وذل          - .٦٥املادة  

 .استدعائه بصفة قانونية أو التجارة، بعد االستماع إىل املعين باألمر

وإذا مل يتم التسجيل خالل هذا األجل أمكن إصدار حكـم بغرامـة    تأمر احملكمة بتدارك التقييد املغفل يف أجل شهرين،

 .جديدة

وكالة ملؤسسة توجد خارج موريتانيا جيوز للمحكمة أن تأمر بـإغالق   أو ح فرعيف هذه احلالة األخرية، إذا تعلق األمر بفت

 .الوكالة إىل أن يتم تدارك اإلجراء املغفل أو هذا الفرع

بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من أدىل  أو ٥٠,٠٠٠ إىل ١٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وغرامة من - .٦٦املادة 

 .تقييده بسجل التجارة أو  قصد تسجيلهبسوء نية ببيان غري صحيح

 .وفقا للصيغة اليت حيددها ويأمر احلكم الصادر باإلدانة بتصحيح البيان اخلاطئ

 يف شأن اإلشارة إىل بعض البيانات على الوثـائق التجاريـة للتجـار              ٥١ يترتب على عدم مراعاة مقتضيات املادة        - .٦٧املادة  

  .٦٤ملنصوص عليها يف املادة والشركات التجارية، تطبيق الغرامة ا



  ٢٠٨

 على كل بيان غري صحيح قدم بسوء نية يف الوثائق التجارية للتجار             ٦٦ يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة        - .٦٨املادة  

 .والشركات التجارية

حكم عليه بغرامة وارتكب     بصرف النظر عن القواعد املقررة يف القانون اجلنائي يعترب يف حالة عود كل من سبق أن                  - .٦٩املادة  

 . نفس اجلنحة خالل اخلمس سنوات اليت تلت احلكم باإلدانة غري القابل ألي طعن

 .٦٦تضاعف يف هذه احلالة العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

 . دون تطبيق مقتضيات القانون اجلنائي عند االقتضاء٦٨ و٦٦ ال حتول مقتضيات - .٧٠املادة 

  ان التجاريالعنو: القسم اخلامس

 .مع شريك باحملاصة أن يقيد إال امسه العائلي كعنوان جتاري أو  ال جيوز ملن يستغل مؤسسة جتارية مبفرده- .٧١املادة 

وال جيوز له أن يضيف إىل عنوانه التجاري أي شرط يفيد وجود رابطة شركة، غري أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن                       

 .متس مبصلحة عامة أو إىل التضليل  أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وأن ال تؤديمبؤسسته شريطة أو يعرف بشخصه

عنوان جتاري مقيد بسجل جتارة ومشهر يف إحدى اجلرائد املخـول هلـا نـشر     أو  إن احلق يف استعمال اسم تاجر- .٧٢املادة 

 . اإلعالنات القانونية خيتص به مالكه دون غريه

طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل، ويتعني على هذا األخري حني إنشاء                  ال جيوز أن يستعمل من      

 .بوضوح عن العنوان التجاري املوجود سابقا اسم جتاري أن يضيف إىل امسه العائلي بيانا آخر مييزه

وان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك العن أو يستغله أن يواصل استعمال نفس االسم أو  جيوز ملن يقتين أصال جتاريا-. ٧٣املادة 

ويتحمل الوارث نفس . التنازل أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو ويتعني عليه يف هذه احلالة أن يضيف إىل االسم. صراحة

 .االلتزامات إذا أراد االنتفاع باحلقوق الناجتة عن التقييد يف السجل التجارة

امسه بدون اذنه يف عنوان جتاري مسجل يف السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غري قانونية، بتعديل  جيوز ملن استعمل - .٧٤املادة 

 .البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى احلال

 جتارية أكثر من ثـالث  تسمية أو عنوانا جتاريا أو  يفقد االمتياز املترتب عن التقييد كل شخص مل يستعمل امسا جتاريا- .٧٥املادة 

اوقف االستعمال منذ أكثر من ثالث سنوات ميكن النطق بتشطيب هذا التقييد  أو سنوات تبدأ من تاريخ التقييد يف سجل التجارة

 .من طرف احملكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة 



  ٢٠٩

تضمني نفس البيان يف السجل     ويشار إىل التشطيب امش التقييد، ويعطى به إشعار ملصلحة سجل التجارة املركزي قصد              

 .املركزي

شعار مل يقم املستفيد منـه يف   أو تسمية جتارية أو عنوان جتاري أو  ال ميكن إجراء تقييد يف سجل التجارة بكل اسم- .٧٦املادة 

 .تقييده يف سجل التجارة خالل سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة سجل التجارة

  أحكام مشتركة: لسادسالقسم ا

القتنـاء   أو  جيب على األشخاص الطبيعيني أن يطلبوا التسجيل خالل األشهر الثالثة املوالية لفتح املؤسسة التجارية- .٧٧املادة 

 .األصل التجاري

 أو ية لإلحـداث اخلاص أن يطلبوا التسجيل خالل األشهر ثالثة املوال أو جيب على األشخاص االعتباريني اخلاضعني للقانون العام

 .التأسيس

 أو اموعات أو الوكاالت التجارية للدول أو األجنبية وكذا املمثليات التجارية أو الوكاالت املوريتانية أو جيب أن تقدم الفروع

 .املؤسسات العمومية األجنبية طلب التسجيل خالل ثالثة أشهر من تاريخ افتتاحها

الواقعـة الواجـب    أو مل حيدد أجله، يف ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرفجيب أن يطلب كل تقييد يف سجل التجارة ،

 .ويبدأ أجل تقييد القرارات القضائية من تاريخ صدورها. تقييدها

شركة جتارية يف سجل التجـارة إال بعـد اإلدالء    أو  ال جيوز لكتاب الضبط قبول أي طلب يرمي إىل تسجيل تاجر- .٧٨املادة 

 .عقد التسيري احلر أو ، وعند االقتضاء، عند تفويت األصل التجاري)البتانه(ريبة املهنة بشهادة التقييد يف ض

 : املستخرجات من سجل التجارة إىل أو  جيب أن ال تشري النسخ- .٧٩املادة 

  التصفية القضائية يف حالة رد االعتبار؛  أو األحكام املشهرة للتسوية .١

 حجري يف حالة رفعها؛ بالت أو األحكام الصادرة لفقدان األهلية .٢

يف حالة بطالن التقييد لعدم جتديده يف أجل قـدره   أو رهون األصل التجاري يف حالة شطب تقييد امتياز الدائن املرن .٣

 . مخس سنوات

  املنازعات: القسم السابع

 .تضى أمر تعرض املنازعات املتعلقة بالتقييد يف سجل التجارة أمام رئيس احملكمة الذي يبت مبق- .٨٠املادة 



  ٢١٠

  .قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية تبلغ األوامر الصادرة يف هذا الشأن إىل املعنيني باألمر وفق مقتضيات

 

  يف الكراء التجاري وأصول التجارة: الباب الثالث

   الكراء التجاري: الباب الفرعي األول

  جمال التطبيق : فصل متهيدي

 : الباب على مجيع األكرية املتعلقة بعقارات مندرجة يف األصناف التالية تطبق أحكام هذا- .٨١املادة 

 الصناعة؛  أو العقارات املعدة للتجارة أو احملالت .١

الصناعة بشرط أن تكون ملكية هذه احملالت راجعة ملالك خمـتلفني، وأن   أو عقار معد للتجارة أو احملالت التابعة حملل .٢

وأن يكون هذا التخصيص معلوما لدى املكري وقت إبرام  ل املخصص له من طرف املكترييكون الكراء قد مت لغاية االستعما

 الكراء؛ 

 أو التجاري إذا رفعت أو األراضي العارية اليت شيدت عليها قبل وبعد إبرام الكراء بنايات معدة لالستعمال الصناعي .٣

 .بعلمه أو استغلت هذه البنايات برضى املالك

التجاري وعلـى   أو م هذا الباب كذلك على األشخاص االعتباريني للقانون العام ذات الطابع الصناعي تطبق أحكا- .٨٢املادة 

 .مكري أو الشركات ذات رأس املال العمومي سواء تصرفت بوصفها مكتري

  إبرام الكراء ومدته: الفصل األول

جلزء من عقار مندرج يف جمال تطبيـق   أو ك عقارولو كان غري مكتوب مت بني مال  يعد كراء جتاريا كل اتفاق، حىت- .٨٣املادة 

 . صناعي يف احملالت مبوافقة املالك أو معنوي ميكن مبوجبه هلذا الشخص استغالل أي نشاط جتاري أو وكل شخص طبيعي ٨١املادة 

مدة حمددة  أو ب كتبغري حمددة ويف غيا أو يربم الكراء التجاري ملدة حمددة.  حيدد األطراف بكل حرية مدة الكراء- .٨٤املادة 

 .يعد الكراء مربما ملدة غري حمددة

  التزامات املكري: الفصل الثاين

 . يلزم املكري بتسليم احملالت يف حالة حسنة- .٨٥املادة 

 : يفترض أنه ويف ذا االلتزام



  ٢١١

 عند ما يكون الكراء شفهيا؛ �

 . حملالتأو عندما يكون املكتري قد أمضى الكراء دون إجراء حتفظ خبصوص حالة ا �

 . جيري املكري على نفقته يف احملالت املعدة للكراء كل اإلصالحات اجلسيمة واليت أصبحت ضرورية ومستعجلة- .٨٦املادة 

 .يتحمل املكتري السلبيات املنجرة عن هذه احلالة

عائم البنـاء   اإلصالحات اجلسيمة هي على وجه اخلصوص إصالحات اجلدران الكبرية والقباب والعارضات واألغمية ود            

 .واجلدران والسياج وآبار املراحيض وخزانات املياه

 .خيفض عندئذ مقابل اإلجيار حسب نسبة الوقت الذي حرم فيه املكتري من استعمال احملالت

توقيفه مدة  أو عندما يصبح استغالل الكراء مستحيال بسبب إجراء اإلصالحات املستعجلة، يسوغ للمكتري طلب فسخه قضائيا

 .لاألشغا

 عندما يرفض املكري حتمل اإلصالحات اجلسيمة املترتبة عليه، ميكن للمكتري أن حيصل من اجلهة القضائية املختصة                 - .٨٧املادة  

 .على إذن لتنفيذها وفقا ملعايري اخلربة على نفقة املكترى

 .تضبط اجلهة القضائية املختصة يف هذه احلالة مبلغ اإلصالحات املذكورة وطرق تسديدها

 . ال ميكن للمكتري، من تلقاء نفسه، أن حيدث تغيريات يف هيئة احملالت املعدة للكراء وال أن يقلص استعماهلا- .٨٨ادة امل

 أو فعل من تلقوا عنه احلق على احملالت أو  يكون املكري مسؤوال اجتاه املكتري عن عرقلة االنتفاع الناجتة عن فعله- .٨٩املادة 

 . فعل أتباعه

 . ال ينقضي الكراء ببيع احملالت املعدة له- .٩٠املادة 

يف حالة نقل حق ملكية العقار حيث توجد احملالت املعدة للكراء، حيل املشتري بقوة القانون حمل املكري يف التزاماته وتتعني مواصلة 

 . تنفيذ الكراء

 . ال ينقضي الكراء بوفاة أحد الطرفني- .٩١املادة 

   لطبيعي، يتواصل الكراء مع أي من الزوجنييف حالة وفاة املكري، الشخص ا

  

الفروع املباشرة، يقدم من أجل ذلك إىل املؤجر طلبا مكتوبا عرفيا يف أجل ثالثة أشهر ابتداء مـن تـاريخ    أو األصول أو



  ٢١٢

 . الوفاة

 .يف حالة تعدد الطالبني ميكن للمؤجر أن يرجع إىل اجلهة القضائية املختصة من أجل تعيني اخللف يف الكراء

 .يفسخ الكراء بقوة القانون خالل ثالثة أشهر يف غياب أي طلب

  التزامات املكتري: الفصل الثالث

 .ممثله املعني يف الكراء وفقا لآلجال املتفق عليها أو  على املكتري أداء مقابل اإلجيار بني يدي املكري- .٩٢املادة 

لكراء كرب األسرة احلريص وفقا للتخصيص املنصوص عليه يف عقـد            يتعني على املكتري استغالل احملالت املعدة ل       - .٩٣املادة  

 .املفترض حبسب الظروف يف غياب عقد مكتوب أو الكراء

للمكري أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة فسخ الكراء إذا استعمل املكتري احملالت يف غري ما أعدت لـه وحـصل    يسوغ

 .للمؤجر ضرر من جراء ذلك

 .تكميليا أو  يريد املكتري أن يضيف للنشاط املعني بالكراء نشاطا مرتبطايقع نفس الشيء عندما

 .كانت معلومة بالعادة أو  يلزم املكتري بإصالحات الصيانة إذا اشترطت- .٩٤املادة 

 .عدم الصيانة خالل مدة الكراء اخلسائر الناجتة عن أو ويضمن التلف

 بعد انقضاء مدة الكراء خالفا إلرادة املكري ولسبب غري الذي نصت عليه املادة  يلزم املكتري الذي يبقى يف احملالت- .٩٥املادة 

 . دفع تعويض عن االحتالل يعادل مقابل اإلجيار احملدد خالل فترة اإلجيار دون إخالل جبرب الضرر عند االقتضاء٨٦

 .بقة حيدد األطراف حبرية مقابل الكراء مع مراعاة القوانني واألنظمة املط- .٩٦املادة 

 .يراجع مقابل الكراء حسب الشروط احملددة من األطراف ويف غياا عند انقضاء كل فترة من ثالث سنوات

 يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق مكتوب بني األطراف بصدد مقابل الكراء اجلديد ترفع الدعوى أمام اجلهة القضائية                   - .٩٧املادة  

 .املختصة من الطرف األشد حرصا

 : مقابل الكراء اجلديد، تأخذ اجلهة القضائية املختصة بصورة خاصة بعني االعتبار العناصر التاليةمن أجل ضبط 

 موقع احملالت؛ −−−−

 مساحتها؛ −−−−

  حالة قدمها؛ −−−−



  ٢١٣

 .مثن الكراء التجاري املعمول به يف اجلوار بالنسبة للمحالت املماثلة  −−−−

   الكراء الفرعي- اإلحالة: الفصل الرابع

 : بأية وسيلة كتابية أخرى تتضمن أو  كل تنازل عن إجيار إىل املؤجر بواسطة إجراء غري قضائي جيب أن يبلغ-. ٩٨املادة 

  هوية احملال له كاملة؛ ••••

  عنوانه؛ ••••

 .رقم تسجيله يف سجل التجارة عند االقتضاء ••••

 .لذكر ال حيتج على املكري بالتنازل إذا انعدم التبليغ بشروطه املنصوص عليها يف املادة السابقة ا- .٩٩املادة 

 يتمتع املكري بأجل شهر ابتداء من التبليغ املذكور لالعتراض عليه لدى االقتضاء ورفع دعواه يف نفس املـدة إىل                 - .١٠٠املادة  

 .احملكمة املختصة مبينا األسباب اجلدية واملشروعة اليت حتول دون هذا التنازل

 منها عدم دفع مقابل هذا األخري سببا جديا ومشروعا لالعتراض           يعد خرق املكتري لاللتزامات املترتبة عليه مبقتضى الكراء سيما        

 .على التنازل

 .يبقى املتنازل خاضعا اللتزاماته جراء الكراء طيلة مدة اإلجراءات

 . جزئي ما مل يشترط خالف ذلك أو  حيظر كل كراء فرعي كلي- .١٠١املادة 

 .كتوبةيبلغ عقد الكراء الفرعي املرخص به إىل املكري بأي وسيلة م

 .وال حيتج عليه بالكراء الفرعي يف غياب هذا التبليغ

اجلزئي على مقابل الكراء األصلي أن يطالب بإضـافة   أو  يسوغ للمكري عندما يزيد مقابل الكراء الفرعي الكلي- .١٠٢املادة 

ف من طرف اجلهة القضائية املختصة      زيادة مناسبة إىل مقابل الكراء األصلي على أن تضبط هذه الزيادة يف ما مل يتفق عليه األطرا                

 . بعني االعتبار٩٧مع أخذ العناصر املنصوص عليها يف املادة 

  شروط وشكليات التجديد: الفصل اخلامس

غري حمددة من طرف املكتري الذي يثبت استغالله للنشاط املنصوص عليه  أو  يكتسب حق جتديد الكراء ملدة حمددة- .١٠٣املادة 

 .فترة ال تقل عن سنتنيوفقا لشروط العقد ل

 حيق، يف حالة الكراء وملدة معينة، للمستأجر احلائز على حقه يف جتديده مبقتضى املادة السابقة أن يطالـب ـذا                     - .١٠٤املادة  



  ٢١٤

 .مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر قبل انقضاء عقد الكراء يف التجديد بواسطة كتب غري قضائي

يد اإلجيار خالل أجل شهر على األقل قبل انقضاء مدة الكراء قد قبل مبدأ جتديـد هـذا   جتد يعترب املستأجر الذي ال يتقدم بطلب

 .اإلجيار

 .يعترب املؤجر قد قبل مبدأ التجديد يف حالة عدم رده على طلب التجديد يف أجل أقصاه شهر قبل انقضاء اإلجيار

 فسخه أن يقدم تنبيها باإلخالء بواسطة كتب غـري   يف حالة الكراء ملدة غري حمددة يتعني على كل طرف يرغب يف            - .١٠٥املادة  

 .قبل ستة أشهر على األقل قضائي

 أن يعترض على هذا التنبيه يف أجل ال يتعدى تـاريخ  ١٠٣ميكن للمكتري املستفيد من حق التجديد طبقا ملقتضيات املادة    

 .سريان فاعليته مربرا للمكري منازعته للتنبيه بواسطة كتب غري قضائي

 .هذا األجل، ينتهي عقد الكراء ملدة غري معينة يف التاريخ املضبوط يف التنبيه يف  عدم حصول منازعةيف حالة

 .املكتري تعويض حرمان غري معينة على أن مينح أو  ميكن للمكري أن يعترض على حق جتديد الكراء ملدة معينة- .١٠٦املادة 

ديده من قبل اجلهة القضائية املختصة اليت تأخذ بعني االعتبـار علـى             يف حالة عدم حصول اتفاق على مبلغ هذا التعويض، يقع حت          

 .اخلصوص رقم األعمال واالستثمارات احملققة من طرف املستأجر واملوقع اجلغرايف للمحل

ملدة غري معينة بدون أن يلزم بدفع تعـويض   أو  ميكن للمكتري أن يعترض على حق جتديد الكراء ملدة معينة:١٠٧املادة 

 :احلاالت التالية يف حرمان

جيب أن يتمثل هذا املأخذ إما يف عدم تنفيذ املكتري اللتزام           . إذا ثبت أن لديه مأخذا خطريا ومشروعا على املكتري املغادر         

 .جوهري يف عقد الكراء و إما أيضا يف توقفه عن استغالل األصل التجاري

وقائع ألكثر من شهرين بعد إنذار موجه إىل املكتري بواسـطة  جتدد ال أو ال ميكن التمسك ذا املأخذ إال يف صورة تواصل

 .كتب غري قضائي بالكف عنها

 .إذا أراد هدم البناء الذي حيوي احملالت املؤجرة وإعادة بنائه

 .جيب على املكري أن يبني طبيعة ووصف األشغال املصممة

ق األفضلية للحصول على عقد كراء جديد يف العقار الذي وقع احملل إىل أن تبدأ أشغال اهلدم كما يتمتع حب يف حيق للمكتري البقاء

 . إعادة بنائه



  ٢١٥

حرم املكتري من اسـتئجار البنايـات    أو إذا كان للبنايات املعاد تشييدها ختصيصا غري التخصيص املنصوص عليه يف عقد اإلجيار

 .١٠٦اجلديدة وجب على املكري أن يدفع له تعويض احلرمان الوارد يف املادة 

 ميكن كذلك للمكري بدون تعويض حرمان رفض جتديد كراء حمالت السكين التابعة للمحالت األصلية، ليسكنها               - .١٠٨ادة  امل

 .فروع زوجه أو أصول أو فروعه أو أصوله أو زوجه أو هو

ا خطرية الستغالل   ال ميكن ممارسة هذا االسترجاع إذا بني املكتري أن احلرمان من التصرف يف حمالت السكىن التابعة جيلب مضار                 

 .عندما تكون احملالت األصلية وحمالت السكىن كال ال يتجزأ أو إجيار احملالت األصلية

ضمنا على التجديد، تتحدد مدة اإلجيار بثالث سنوات ما مل يـشترطوا   أو  يف حالة ما إذا اتفق األطراف صراحة- .١٠٩املادة 

 .خالف ذلك

ابتداء من تاريخ تقدمي  أو قا من انقضاء الكراء القدمي إذا كان هذا األخري ملدة معينةيبدأ سريان مفعول الكراء اجلديد انطال

 .التنبيه باإلخالء إذا كان الكراء القدمي ملدة غري معينة

 حيق للمكتري الفرعي أن يلتمس جتديد إجيار من املكتري األصلي يف حدود ما حاز عليه هذا األخري من احلقوق من - .١١٠املادة 

 .١٠٧ إىل ١٠٣خيضع هذا احلق ملقتضيات املواد من  . املالكطرف

 .الكراء الفرعي يف يتعني إعالم املكري بعقد جتديد الكراء الفرعي بنفس الشروط اليت مت الترخيص ا أصال

ات الـيت    يسوغ للمكتري الذي حيرم من التجديد مهما كان السبب أن يتقاضى تعويضا مقابل البنايات والتـهيئ                - .١١١املادة  

 .أجراها يف احملالت مبوافقة املكري

رد  أو حيق للمكتري يف غياب اتفاق بني األطراف أن يلجأ إىل اجلهة القضائية مبجرد انقضاء الكراء ملدة حمددة غري ادد

 .التنبيه باإلخالء يف الكراء ملدة غري حمددة

الفرع األول من هذا الباب من الطرف األشد حرصا لدى اجلهـة             ترفع الرتاعات اليت تنشأ عن تطبيق مقتضيات         - .١١٢املادة  

  .القضائية املختصة اليت يكون هلا مرجع النظر يف احملالت املعدة للكراء

يف حالة  أو يف حالة عدم دفع مقابل الكراء.  يطالب املكتري بدفع مقابل الكراء وباحترام بنود وشروط عقد الكراء- .١١٣املادة 

ن عقد الكراء حيق للمكري أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة فسخه و إخراج املكتري وكل الشاغلني مـن                   عدم تنفيذ بند م   

طرفه، و يقع تطبيق الفسخ يف ظرف شهر بعد أن يكون املكري قد سلم بواسطة كتب غري قضائي إنذارا باحترام بنود وشـروط                       



  ٢١٦

 .العقد

 . لكراء اجلاري بواسطة استغالل أصل جتاري أن يبلغ طلبه إىل الدائنني املسجلنييتعني على املكري الذي ينوي املطالبة بفسخ عقد ا

  أحكام م النظام العام: الفصل السادس

 ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٣ و ١٠٢ و ٩٦ و ٩٠ و ٨٩ و ٨٦ و ٨٣ و ٨٢ و ٨١ تعترب من النظام العام أحكـام املـواد          - .١١٤املادة  

 . من هذا الباب الفرعي١١٢ و١٠٩ و١٠٧ و١٠٦و

  األصل التجاري: لفرعي الثاينالباب ا

  عناصر األصل التجاري: الفصل األول

 . األصل التجاري مال منقول معنوي يشمل مجيع األموال املنقولة اليت ختول التاجر جلب الزبناء واالحتفاظ م- .١١٥املادة 

 .امسه التجاري أو ل يشتمل األصل التجاري وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية وعنوان احمل- .١١٦املادة 

ويشمل أيضا كل األموال األخرى الضرورية الستغالل احلق يف الكراء واألثاث التجاري والبضائع واملعدات واألدوات وبراعات                

 أو االختراع والرخص وعالمات الصنع والتجارة واخلدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق امللكية الصناعية

 .الفنية امللحقة باألصل أو األدبية

  العقود املتعلقة باألصل التجاري: الفصل الثاين

  بيع األصل التجاري: الفرع األول

 أو املزاد، بعقد رمسـي  أو ختصيصه بالقسمة أو تفويته وكذا تقدميه حصة يف شركة أو  يتم بيع األصل التجاري- .١١٧املادة  

 .الحتفاظ بالودائعويودع مثن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا ل. عريف

  :ينص العقد على

 اسم البائع وتاريخ عقد االقتناء ونوعيته ومثنه مع متييز مثن العناصر املعنوية والبضائع واملعدات؛ .١

 حالة تقييد االمتيازات والرهون املقامة على األصل؛ .٢

 وعند االقتضاء، الكراء وتارخيه ومدته ومبلغ الكراء احلايل واسم وعنوان املكري؛ .٣

 .ر ملكية األصل التجاريمصد .٤

عدم صحة البيانات املنصوص عليها يف املادة السابقة بطالن العقد إذا طلـب ذلـك    أو  ميكن أن ينشأ عن إغفال- .١١٨املادة 



  ٢١٧

 .املشتري مىت أثبت أن ذلك قد غري جوهر قوام األصل املبيع ونشأ له عنه ضرر

  .قد البيعجيب تقدمي هذا الطلب يف أجل ال يتعدى سنة من تاريخ ع

نسخة من العقد العريف لدي كتابة ضبط احملكمة اليت يستغل  أو  بعد التسجيل، جيب إيداع نسخة من العقد الرمسي- .١١٩املادة 

 .املؤسسة الرئيسية لألصل، داخل أجل مخسة عشر يوما من تارخيه، إذا كان البيع يشمل فروعا أو يف دائرا األصل التجاري،

  . من هذا العقد التجاري يف سجل التجارةيقيد مستخرج البيع 

يتضمن املستخرج تاريخ العقد واألمساء الشخصية والعائلية للمالك اجلديد واملالك القدمي وموطنهما وكذا نوع األصل التجـاري                 

 وكـذلك   ١٢٠دة  ومقره والثمن احملدد وبيان الفروع اليت قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل االعتراضات احملددة يف املا                 

 .دائرة احملكمة يف اختيار موطن

يف إحدى اجلرائـد   أو يقوم كاتب الضبط بنشر املستخرج املقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل يف اجلريدة الرمسية

 .املخول هلا نشر اإلعالنات القانونية على نفقة األطراف

 .مس عشر بعد النشر األولجيدد هذا النشر بسعي من املشترى بني اليوم الثامن واخلا

 جيوز لدائين البائع سواء كان الدين واجب األداء أم ال، أن يعترضوا داخل أجل أقصاه مخسة عشر يوما بعد النشر            - .١٢٠املادة  

بإيـداع   أو الثاين، على أداء مثن البيع برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل توجه إىل كتابة ضبط احملكمة اليت مت إيداع العقد ا،

 .املعارضة بتلك الكتابة مقابل وصل

 .جيب أن تبني املعارضة، حتت طائلة البطالن، مبلغ الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل دائرة احملكمة

 .مستحقة مستقبال أو ال جيوز للمكري، بالرغم من كل شرط خمالف، أن يعترض من أجل استيفاء أكرية جارية

قضائيا جتاه الدائنني الذين عارضوا داخل األجل احملدد  أو جلزء منه سواء كان رضائيا أو ال لثمن البيعال ميكن االحتجاج بأي انتق

 .بالفقرة األوىل من هذه املادة

 جيوز للبائع عند وجود معارضة على أداء الثمن ويف كل األحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على األجل احملدد    - .١٢١املادة  

يطلب من قاضى املستعجالت اإلذن بقبض الثمن رغم املعارضة، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغـا كافيـا                 للمعارضة، أن   

 .يصدر حكم بثبوا يف ذمته أو حيدده قاضي االستعجال لتغطية ما حيتمل من ديون عن هذه املعارضة قد يعترف ا البائع

ويعطى هلذه الديون دون غريها     . ون اليت وقعت املعارضة من أجل تأمينها       ختصص املبالغ املودعة أساسا لضمان الدي      - .١٢٢املادة  



  ٢١٨

املعارضني املعنيني جتاه دائين البائع اآلخـرين   أو امتياز خاص على اإليداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصاحل املعارض

 .الذين عارضوا، إن وجدوا

 .ايل وتنتقل آثار املعارضة إىل كتابة الضبطتربأ ذمة املشترى ابتداء من تنفيذ األمر االستعج

 ال مينح قاضي االستعجال اإلذن املطلوب إال بعد تقدمي املشترى املدخل يف الدعوى تصرحيا يسجل حتته مسئوليته                  - .١٢٣املادة  

 .الشخصية بعدم وجود دائنني آخرين قدموا معارضة غري الذين بوشرت املسطرة ضدهم

 .ستعجايل ذمة املشتري جتاه الدائنني الذين عارضوا قبل هذا األمر، إن وجدواوال يربئ تنفيذ األمر اال

باطلة من حيث الشكل ومل تقم دعوى يف املوضوع، جاز للبائع  أو بدون سبب أو  إذا كانت املعارضة بدون سند- .١٢٤املادة 

 .أن يطلب من قاضي االستعجال اإلذن بقبض مثن البيع بالرغم من وجود املعارضة

 . يتعني على بائع األصل التجاري أن جيعل هذا األخري حتت تصرف املشترى يف التاريخ احملدد يف عقد البيع- .١٢٥ملادة ا

غري أنه يف حالة بيع األصل التجاري نقدا، ال يكون البائع ملزما بتمكني املشترى من األصل إال بعد استيفاء الثمن كامال ما      

 .مل تشترط األطراف خالف ذلك

 يتعني على بائع األصل التجاري أن يتحاشى كل التصرفات اليت من شأا أن تعرقل استغالل األصل املبيـع مـن                    - .١٢٦ادة  امل

 .طرف املشترى

 يف يف املكان، وحصر االشتراط أو وال يصح اشتراط عدم إنشاء جتارة مماثلة إال إذا كان هذا الشرط حمصورا إما يف الزمن

 .أحدمها يكفي لصحته

 .للمشترى حيازة املبيع دون نزاع ويضمنه خاصة بصدد دعاوى الغري يف األصل املبيع  البائعيضمن

قبل انصرام  أو  ال تربأ ذمة املشترى جتاه األغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل احملدد- .١٢٧املادة 

 .رضاتمن دون أن يراعي التقييد واملعا أو أجل مخسة عشر يوما

 تبقى براعات االختراع وعالمات الصنع والتجارة واخلدمة والرسوم والنماذج الصناعية اليت مشلها بيع أصل جتاري - .١٢٨املادة 

 .خاضعة للتشريع املتعلق حبماية امللكية الصناعية فيما خيص طرق انتقاهلا

  امتياز البائع: القسم األول

 : وط اآلتية بعد خيضع امتياز البائع للشر- .١٢٩املادة 



  ٢١٩

 يقيد االمتياز يف سجل التجارة؛ �

 .دائرا فرع يشمله بيع األصل يف يقع التقييد نفسه يف كتابة ضبط كل حمكمة خمتصة يوجد �

 .ال ختضع هذه التقييد للنشر يف اجلرائد

 ذلك على وجه الدقة مشـل       ال يترتب االمتياز إال على عناصر األصل التجاري املبينة يف عقد البيع ويف التقييد فإذا مل يعني                

 . الكراء والزبناء والسمعة التجارية يف االسم التجاري والشعار واحلق

 .توضع أمثان متميزة بالنسبة لعناصر األصل التجاري املعنوية وللبضائع وللمعدات

بيع البضائع واملعـدات وعناصـر   ما تبقى منها بتمايز على األمثان اخلاصة بإعادة  أو ميارس امتياز البائع الذي يضمن هذه األمثان

 .األصل املعنوية

 .بصرف النظر عن كل اتفاق خمالف فإن األداءات اجلزائية غري التجارية نقدا ختصم أوال من مثن البضائع مث مثن املعدات

 .ألولعدة عناصر مل يتضمنها البيع ا أو مثن إعادة البيع املعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر تتعني جتزئة

 . جيب أن يتم التقييد، حتت طائلة البطالن، بسعي من البائع داخل أجل مخسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع- .١٣٠املادة 

 .تعطى هلذا التقييد األولوية على كل تقييد اختذ يف األجل نفسه يكون سببه راجعا للمشترى

 .شترىحيتج بالتقييد اجتاه التسوية والتصفية القضائية للم

  حقوق دائين البائع، زيادة السدس: القسم الثاين

مقيد  أو صورة رمسية منه رهن إشارة كل معارض أو  تضع كتابة ضبط احملكمة املختصة اليت تلقت عقد البيع نسخة- .١٣١املادة 

 .١١٩يف املادة قصد االطالع عليه يف عني املكان، وذلك داخل الثالثني يوما اليت تلي النشر الثاين املنصوص عليه 

معارض داخل أجل مخسة عشر يوما احملدد يف املـادة   أو  جيوز داخل األجل احملدد يف املادة السابقة لكل دائن مقيد- .١٣٢املادة 

وإذا كان مثن البيع غري كاف لتسديد مطالـب         .  أن يطلع على عقد البيع، وعلى املعارضات بكتابة ضبط احملكمة املختصة           ١٢٠

بق ذكرهم جاز له أن يزيد يف مثن البيع السدس على الثمن الرئيسي لألصل التجـاري دون أن يـشمل البـضائع                      الدائنني السا 

 . وما يليها١٥١واملعدات، مع مراعاة أحكام املادة 

 ١٥٣ أحكام املواد من بعد بيع باملزاد العلين ممارس وفق أو  ال تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي لألصل التجاري- .١٣٣املادة 

 .من الشركاء على الشيوع يف األصل أو التصفية القضائية أو  بطلب من أمني التفليسة التسوية١٥٥إىل 



  ٢٢٠

 حيب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع أال يقبل املزايدة إال من طرف األشخاص الذين يودعون بني يديه                    - .١٣٤املادة  

 عن نصف الثمن الكلي للبيع األول وال عن جزء مثن البيع نفسه املشترط أداؤه               مبلغا خمصصا ألداء الثمن على أال يقل هذا املبلغ        

 .ناجزا بإضافة الزيادة عليه

 . جتري املزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط و اآلجال املقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة- .١٣٥املادة 

 .تنتقل أثار االعتراضات إىل مثن املزايدة

مثن البيع ائيا، سواء وقع املزاد أم ال، ومل يتفق الدائنون على توزيع الثمن وديا، وجب على املشتري بناء   إذا رسا-. ١٣٦املادة 

اخلمسة عشر يوما التالية، اجلزء املستحق من الثمن واجلزء الباقي مىت  على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خالل

ا عسى أن يترتب عن االعتراضات والتقييدات والواقعة على األصل التجاري وعلى التنازالت الـيت    صار مستحقا وذلك للوفاء مب    

 .وقع تبليغها

  دعوى الفسخ: القسم الثالث

 يف إليها وختصيصها صراحة يف تقييد االمتياز املنصوص عليـه  لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن اإلشارة  جيب- .١٣٧املادة 

تقتصر هذه الدعوى مثل االمتياز على العناصر اليت يشملها البيـع         . كن ممارستها جتاه الغري بعد انقضاء االمتياز      وال مي . ١٢٩املادة  

 .وحدها

قضائيا، وجب على البائع استرداد مجيع عناصر األصل التجاري اليت مشلها البيع مبا فيها  أو  إذا فسخ البيع، رضائيا- .١٣٨املادة 

 .إقامة الدعوى يف شأا أو ء امتيازه عليهاالعناصر اليت حلقها انقضا

 أو حياسب على مثن البضائع واملعدات املوجودة وقت استرداد احليازة بناء على تقديرها بواسطة خربة حضورية، رضـائية 

، ضـمانا   قضائية على أن خيصم ما هو مستحق له مبوجب االمتياز على األمثان اخلاصة بالبضائع واملعدات، ويبقى الزائد، إن وجد                  

 .للدائنني املقيدين، إن وجدوا، وإال فللدائنني العاديني

 جيب على البائع الذي ميارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنني املقيدين على األصل يف املوطن الذي اختاروه يف - .١٣٩املادة 

 .تقييدهم

 .ال يصدر احلكم إال بعد ثالثني يوما من التبليغ

إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف املشترى، وجب عليه تبليغ  أو عن العقد فسخ بقوة القانون، إذا نتج - .١٤٠املادة 



  ٢٢١

 .الرضائي الذي ال يصري ائيا إال بعد ثالثني يوما من هذا التبليغ أو الدائنني املقيدين يف موطنهم املختار الفسخ املستوجب

مـن   أو التصفية القضائية أو  العلين سواء كان بطلب من أمني تفليسة التسوية إذا قيم ببيع األصل التجاري باملزاد- .١٤١املادة 

كان البيع قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبـائعني الـسابقني يف    أو مسري قضائي أو أي مصف

 املزاد إذا مل يرفعوها خالل ثالثني يوما من املوطن املختار يف تقييدهم، مصرحا هلم بسقوط حقهم يف دعوى الفسخ جتاه من رسا عليه

 .تاريخ التبليغ

  تقدمي األصل التجاري حصة يف شركة: الفرع الثاين

 .١١٩املادة  يف  جيب أن يتم خالل شهر تقدمي األصل التجاري حصة يف شركة وفق الشروط احملددة- .١٤٢املادة 

شركة، أن يصرح باملبلغ املستحق داخل أجل  يف جاري حصةمقيد، للشريك الذي قدم األصل الت جيب على كل دائن، غري

.  على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط احملكمة اليت تلقت العقـد ١١٩املادة  يف مخسة عشر يوما املوالية للنشر الثاين املنصوص عليه

 .ويسلم له كتاب الضبط إيصاال بذلك

إذا مل  أو احلصة، أو  يوما املوالية للنشر الثاين دعوى بإبطال الشركةأحدهم داخل الثالثني أو  إذا مل يقدم الشركاء- .١٤٣املادة 

 .األجل املذكور يف يقع التصريح باإلبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع املدين الرئيسي بأداء الدين الثابت املصرح به

انفصاهلما، ال تطبق األحكام الواردة  أو ج شركتنييف حالة تقدمي اصل جتاري حصة من شركة إىل شركة أخرى ال سيما على اثر دم

 .انفصال الشركات أو يف الفقرة السابقة إال إذا روعيت املقتضيات املتعلقة بدمج

  رهن األصل التجاري: الفرع الثالث

 .دون غريها هذا الفرع يف  جيوز رهن األصل التجاري وفقا للشروط واإلجراءات املنصوص عليها- .١٤٤املادة 

 .ول رهن األصل التجاري للدائن املرن احلق يف احلصول على األصل مقابل ماله من ديون وحسب نسبتهاال خي

 . باستثناء البضائع١١٦املادة  يف  ال جيوز أن يشمل رهن األصل التجاري سوى العناصر احملددة- .١٤٥املادة 

 .ا، والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالرباعة األصليةإذا مشل الرهن براعة االختراع فان الشهادة اإلضافية املطبقة عليه

الكـراء   يف إذا مل يبني العقد حمتوى الرهن بصفة صرحية ودقيقة فإن الرهن ال يشمل إال االسم التجاري والشعار واحلـق 

 .والزبناء والسمعة التجارية

  .رها على وجه الدقةإذا مشل الرهن األصل التجاري وفروعه وجب تعيني الفروع وبيان مقا



  ٢٢٢

الفقرتني األوىل والثانية من  يف  بعد التسجيل يثبت الرهن بعقد حيرر ويقيد كعقد البيع وفقا للقواعد املنصوص عليها- .١٤٦املادة 

  .١١٧املادة 

ا اليت قد يشملها يتضمن املستخرج تاريخ العقد واألمساء الشخصية والعائلية ملالك األصل وللدائن وموطنهما وبيان الفروع ومقاره

 .الرهن

 .ال خيضع هذا التقييد للنشر يف اجلرائد

 ينشأ االمتياز املترتب عن الرهن، حتت طائلة البطالن، مبجرد قيده يف سجل التجارة، بطلب مـن الـدائن        - .١٤٧املادة  

 .املرن داخل أجل مخسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد املنشئ

 .ى كتابة ضبط حمكمة يوجد بدائرا فرع يشمله الرهنجيب القيام باإلجراء نفسه لد

 . حتدد مرتبة الدائنني املرنني فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم يف سجل التجارة- .١٤٨املادة 

 .يكون للدائنني املرنني املقيدين يف يوم واحد نفس الرتبة

  األحكام املشتركة بني بيع األصل التجاري ورهنه: الفرع الرابع

  إجناز الرهن: قسم األولال

 يف حالة نقل األصل التجاري تصبح الديون املقيدة مستحقة األداء حبكم القانون إذا مل يقم مالك األصـل                   - .١٤٩املادة  

التجاري خالل مخسة عشر يوما على األقل قبل النقل بإعالم الدائنني املرنني برغبته يف نقل األصل التجاري وباملقر اجلديد الذي                    

 .د أن يستغله فيهيري

الثالثني يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلـب   أو الدائن املرن خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو جيب على البائع

النص امش التقييد املوجود على املقر اجلديد الذي انتقل إليه األصل التجاري، وجيب عليه أيضا إذا مت نقله إىل دائرة حمكمة أخرى 

 .إليها مع بيان مقره اجلديد التاريخ األصلي بسجل احملكمة اليت نقل يف  يطلب إعادة تقييده األولأن

 يف ويف حالة إغفال اإلجراءات املنصوص عليها بالفقرة السابقة ميكن أن يسقط حق امتياز الدائن املقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصريه

 .وضعية القانونية لألصل التجاريإحلاق الضرر بالغري الذين وقع تغليطهم بشأن ال

الدائن املرن وسبب النقل نقصا يف قيمة األصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك  أو إذا نقل األصل التجاري بدون موافقة البائع

 .الديون املترتبة هلا مستحقة األداء



  ٢٢٣

 .عن استغالل األصل التجاريوميكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة 

ختضع الدعاوى الرامية إىل سقوط األجل، املقامة أمام احملكمة املختصة طبقا للفقرتني السابقتني لقواعد اإلجراءات املنصوص عليها                 

 .١٥١بالفقرة األخرية من املادة 

ثقل بتقييد، وجب عليه أن يبلغ طلبه إىل م  إذا أقام املالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل جتاري- .١٥٠املادة 

  .املوطن املختار املعني لتقييد كل منهم، وال يصدر احلكم إال بعد ثالثني يوما من هذا التبليغ يف الدائنني املقيدين سابقا

 .ختار لكل منهمللدائنني املقيدين يف املوطن امل ال يصبح الفسخ الرضائي للكراء ائيا إال بعد ثالثني يوما من تاريخ تبليغه

 جيوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين املتخذ ضده هذا اإلجراء، أن يطلب من احملكمة املختصة اليت                   - .١٥١املادة  

 .يستغل بدائرا األصل التجاري، البيع اإلمجايل لألصل التجاري احملجوز مع املعدات والبضائع التابعة له

األجل املضروب له، يقع بيع األصل  يف على طلب من الدائن طالب البيع، بأنه إذا مل يدفع املدين ما عليهتأمر احملكمة املختصة بناء 

 .١٥٥ إىل ١٥٣التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام باإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من 

 .يوقف هذا احلكم متابعة إجراء احلجز التنفيذي

 .حكام إذا طلب الدائن بيع األصل التجاري أثناء جريان الدعوى املقامة من طرف املدينوتسرى نفس األ

وإذا مل يطلب الدائن بيع األصل التجاري حتدد احملكمة املختصة األجل الذي جيب فيه إجراء البيع بطلب من املدين وفقـا                     

 عن إجراء البيع يف األجل املضروب، تـأمر احملكمـة    و إذا ختلف املدين١٥٥ إىل ١٥٣لإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من  

 .واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده مبتابعة اإلجراءات التنفيذية

مؤقتا إلدارة األصل التجاري وحتدد الثمن االفتتاحي للمزاد والشروط األساسية للبيـع،   تعني احملكمة عند االقتضاء مسريا

ويتعني على هذا األخري أن يستلم الرسوم والوثائق املتعلقة باألصل التجاري وأن حيرر دفتر              .  عدل منفذ  كما تعهد بالقيام بالبيع إىل    

 .املتحمالت ويأذن للمزايدين باإلطالع عليه

معترض وبشرط خـصم املـصاريف    أو جيوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، يف حالة عدم وجود دائن مقيد آخر

  فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من العدل املنفذ الذي قام ببيع مقابل التوصيل وذلك خصما من أصل الـدين املمتازة ملن له احلق

 .واملصاريف

ومشموال بالنفاذ علـى   يصدر احلكم خالل مخسة عشر يوما اليت تلي أول جلسة، ويكون هذا احلكم غري قابل للمعارضة



  ٢٢٤

ويصدر قرار حمكمة االستئناف . يقع خالل مخسة عشر يوما من تبليغ احلكماألصل، ويكون الستئناف احلكم أثر موقف، وجيب أن 

 . خالل الثالثني يوما، ويكون قرارها قابال للتنفيذ على األصل

 جيوز للبائع وللدائن املرن املقيد دينهما على األصل التجاري أن حيصال أيضا على األمر ببيـع األصـل                   - .١٥٢املادة  

حلـائز   أو ما من ديون وذلك بعد مثانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمـدين، التجاري الذي يضمن ما هل

 .األصل عند االقتضاء

يرفع الطلب إىل احملكمة املختصة اليت يستغل بدائرا األصل التجاري اليت تبت طبقا ملقتضيات الفقرتني األخريتني من املادة                  

 .السابقة

كاتب الضبط للمحكوم عليه احلكم أو، يف حالة االستئناف، القرار القاضي ببيع األصل التجاري، فور  يبلغ - .١٥٣املادة 

 . ١٤١صدوره، كما يقوم احملكوم له عالوة على ذلك بنفس اإلجراءات جتاه البائعني السابقني طبقا للمادة 

 .نية والتجارية واإلداريةيبلغ القرار القضائي طبق الشروط املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املد

 .يقوم العدل املنفذ يف الوقت نفسه باإلشهار القانوين على نفقة الطالب املسبقة

 .يبني إعالن املزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق لكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع

ل التجاري وكذا باللوحة املخصصة لإلعالنـات يف        يعلق إعالن البيع باملزاد باملدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه األص          

 . مقر احملكمة ويف أي مكان يكون مناسبا لإلعالن

 . وينشر عالوة على ذلك يف إحدى اجلرائد املخول هلا نشر اإلعالنات القانونية

 أو  أسفل نسخة احلكميتلقى العون املكلف بالتنفيذ العروض إىل غاية إقفال حمضر املزاد ويثبتها حسب ترتيبها التارخيي يف

 .القرار الذي يتابع مبوجه البيع

 جتري املزايدة لدى مكتب العدل املنفذ اليت نفذت اإلجراءات بعد ثالثني يوما من التبليغات املنصوص عليهـا يف                   - .١٥٤املادة  

لل من رئيس احملكمة ملدة ال ميكـن أن  غري أنه ميكن متديد األجل نتيجة الظروف بأمر مع. الفقرتني األوىل والثانية من املادة السابقة 

  .يتجاوز جمموعها تسعني يوما تدخل ضمنها الثالثون يوما األوىل

إىل وكيله وفق الشروط املنـصوص   أو يبلغ عون التنفيذ يف األيام العشرة األوىل من هذا األجل إىل مالك األصل التجاري

إىل الدائنني املقيدين قبل صدور احلكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات اإلشهار           عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة السابقة و        



  ٢٢٥

 .يف موطنهم املختار للتمديد وخيطرهم بوجوب احلضور باليوم والساعة احملددين للمزايدة

عروضـهم  يقوم عون التنفيذ يف األيام العشرة األخرية من هذه املدة باستدعاء نفس األطراف واملتزايدين الـذين قـدموا       

 .للحضور يف نفس التاريخ

 إذا حل اليوم والساعة املعينان إلجراء املزايدة ومل يؤد مالك األصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكري      - .١٥٥املادة  

يـدة،  باألصل التجاري الذي هو موضوع املزايدة وبالتكاليف اليت يتحملها وبالعروض املوجودة وآخر أجل لقبول عـروض جد                

قدم كفيال موسرا وحيرر حمضرا بإرسـاء   أو بإرساء املزاد بعد انقضاء هذا األجل على املتزايد األخري املوسر الذي قدم أعلى عرض

 .املزاد

 ١٣٥مع مراعاة تطبيق الفقرة األوىل من املادة  يؤدي من رسا عليه املزاد مثنه بكتابة الضبط خالل عشرين يوما من املزاد،

وجيب على املزايد عالوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ احملددة من طرف القاضي واملعلن عنها قبـل                  . بالسدسعلى املزايد   

 .املزايدة

البطالن املتعلقة بإجراءات البيـع املنجـزة قبـل     تطبق مقتضيات قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية فيما خيص أسباب

 .املزايدة

للمحكمة املختصة اليت تنظر يف طلب الوفاء بدين مرتبط باستغالل األصل التجاري أن تأمر يف احلكم نفسه،                  جيوز   - .١٥٦املادة  

وتصدر حكمها على النحو املنصوص عليه يف الفقرة . إن أصدرت حكمها باألداء، ببيع األصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك

 .ه ميكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء وحتدد األجل الذي بانقضائ١٥١السادسة من املادة 

  . على البيع الذي أمرت به احملكمة١٥٥ إىل ١٥٣ واملواد من ١٥١تطبق أحكام الفقرة الثامنة من املادة 

خالل عشرة أيام،   إذا مل ينفذ الراسي عليه املزاد شروط املزايدة ومل يستجب لإلنذار املوجه إليه الحترام التزاماته- .١٥٧املادة 

 .اد بيع األصل التجاري باملزاد على ذمته، داخل أجل الشهر املوايل للعشرة أياميع

 .تنحصر إجراءات البيع املعاد يف إعالن جديد تتبعه مزايدة جديدة

 .يتضمن اإلعالن عالوة على البيانات العادية، بيان املبلغ الذي وقف به املزاد األول وتاريخ املزايدة اجلديدة

 .صل بني اإلعالن عن البيع واملزايدة اجلديدة ثالثني يوماويكون األجل الفا

ميكن للمزايد املتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إىل يوم املزايدة اجلديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط املزاد السابق والوفاء 



  ٢٢٦

 .باملصاريف اليت تسبب فيها نتيجة خطئه

 . رجعييترتب عن إعادة البيع فسخ املزايدة األوىل بأثر

يلزم املزايد املتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به البيع أقل من األول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج                        

 .عن زيادة

أكثر من عناصر األصل التجاري املثقل بالتقييد كل على حدة، مىت كان البيع مبوجب حجز  أو  ال جيوز بيع واحد- .١٥٨املادة 

ضى هذا الفصل إال بعد عشرة أيام على األقل من تاريخ إخطار الدائنني الذين أجروا تقييدهم قبل اإلخطار املذكور مبقت أو تنفيذي

 .الكراء يف خبمسة عشر يوما على األقل يف املوطن املختار يف تقييدهم ما عدا احلق

رفع دعوى ضد املعنيني باألمر أمام احملكمة مل حيل، أن ي أو وجيوز يف أجل األيام العشرة املذكورة لكل دائن مقيد، حل دينه

من طالب البيع وفقا ألحكام املـواد مـن    أو اليت يستغل األصل التجاري بدائرا، ترمي إىل بيع األصل جبميع عناصره بطلب منه

  .١٥٥ إىل ١٥١

بأمثان متمايزة إذا كـان   وأ يتم بيع املعدات والبضائع مع األصل التجاري يف وقت واحد إما بتعيني مثن افتتاحي لكل منها

 .احلكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه املزاد تسلم العناصر بالثمن الذي يقدره اخلرباء

 . جتب جتزئة الثمن على خمتلف عناصر األصل التجاري اليت مل يترتب عليها تقييد بامتياز

 .ائيا باملزاد العلين ال تقبل أية زيادة بالسدس على املزاد إذا مت البيع قض- .١٥٩املادة 

  تطهري الديون املقيدة: القسم الثاين

 . الدائن املرن األصل التجاري حيث ما وجد أو  يتبع امتياز البائع- .١٦٠املادة 

إذا مل يتم بيع األصل التجاري قضائيا باملزاد العلين يتعني على املشترى الذي يرغب يف تفادي مطالبة الدائنني املقيـدين أن                     

خالل الثالثني يوما مـن   أو حتت طائلة سقوط حقه، مجيع الدائنني املقيدين يف احملل املختار لكل منهم يف تقييده قبل املطالبةخيطر، 

 :إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير خالل سنة تبدأ من تاريخ االقتناء، على أن يكون هذا اإلخطار شامال للبيانات اآلتية

ذكـر القيمـة    أو وطنه، بيان األصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء املعدات والبضائع،اسم البائع الشخصي والعائلي وم .١

استرجاع، بدون حتديد الثمن، التكاليف، واملصاريف  أو املقدرة لألصل يف حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة

 . والنفقات املشروعة اليت بذهلا املشترى



  ٢٢٧

 :جدول من ثالثة أعمدة يبني يف .٢

 الرهون السابقة والتقييد املتخذة؛ أو تاريخ البيوع: العمود األول �

 أمساء الدائنني املقيدين وموطنهم؛ : العمود الثاين �

مبلغ الديون املقيدة مع اختيار موطن يف دائرة احملكمة اليت يقع ا األصل التجاري مع تصريح املشترى                 : العمود الثالث  �

 .قيدة يف حدود الثمن الذي قدمه دون متييز بني الديون احلالة وغري احلالةباستعداده للوفاء الفوري للديون امل

األخري ما مل تـنص سـندات    يتمتع املشتري باآلجال واملهل املمنوحة إىل املدين األصلي كما يراعي تلك اليت التزم ا هذا

 .الدين على خالف ذلك

د بعضها مثقل بالتقييد وبعض خلو منها وكانت موجـودة يف           إذا مشل عقد الشراء اجلديد عناصر خمتلفة ألصل جتاري واح         

بأمثان متمايزة وجب ذكر مثن كل عنصر منها بالتبليغ وإن اقتضى  أو خارجها ووقع تفويتها مجلة بثمن واحد أو دائرة حمكمة واحدة

 .احلال جتزئته ضمن الثمن اإلمجايل املنصوص عليه يف العقد

 لكل دائن له قيد على أصل جتاري، أن يطلب بيعه باملزاد العلين على ١٥٨ليت ال تطبق فيها املادة    جيوز، يف احلالة ا    - .١٦١املادة  

أن يثبت أن له  أو أن يعرض رفع مثنه األصلي ما عدا املعدات والبضائع مبقدار العشر وأن يقدم كفيال بضمان أداء الثمن والتكاليف

 .القدرة الكافية على التسديد

ط احلق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إىل املشتري واملدين املالك السابق لألصل                 جيب حتت طائلة سقو   

قصد النظر، عند قيام نـزاع، يف   التجاري وذلك داخل الثالثني يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام حمكمة مقر األصل

لى التسديد وكذلك قصد األمر ببيع األصل باملزاد العلين مع املعدات والبضائع قدرة املزايد ع أو صحة املزاد العلين وقبول الكفيل

 .التابعة له وإلزام املشتري املزاد عليه بإطالع كاتب الضبط على سنداته

 يصبح املشترى حارسا قضائيا على األصل التجاري حبكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ املزاد إذا متـت حيازتـه                - .١٦٢املادة  

من قاضـي االسـتعجال،    أو غري أنه ميكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من احملكمة. وال جيوز له القيام إال بأعمال اإلدارة. لألصل

 .حسب احلاالت ويف أي طور من أطوار اإلجراءات تعيني حارس آخر

 .ن البيع إال برضى مجيع الدائنني املقيدين ال جيوز للمزايد وإن دفع مبلغ املزاد أن حيول دون وقوع املزايدة بتنازله ع- .١٦٣املادة 

املشترى وذلك  أو والبيع بطلب املزايد وعند عدم وجوده جترى بناء على طلب كل دائن مقيد  جتري اإلجراءات- .١٦٤املادة 



  ٢٢٨

 ١٥٥إىل   ١٥٢ واملواد من    ١٥١على حساب املزايد وحتت مسؤوليته ويبقى كفيله ملزما طبق األحكام املنصوص عليها يف املادة               

 .١٥٩والفقرة الثالثة من املادة 

 . إذا مل حتصل املزايدة رسا املزاد على الدائن املزايد- .١٦٥املادة 

 أو  جيب على من رسا عليه املزاد أن يسلم املعدات والبضائع املوجودة عند احليازة بالثمن الذي يقدر خبربة رضائية-. ١٦٦املادة 

 . املزاد عليه والبائع ومن رسا عليه املزادقضائية وذلك حبضور كل من املشترى

ويتعني عليه، عالوة على مثن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد احليازة، املصاريف والتكاليف املشروعة املترتبة عن العقد 

 .يهاوأن يرد املصاريف والتكاليف املشروعة الناشئة عن إعادة البيع ملن له احلق ف والتبليغ والتقييد واإلشهار

 . على البيع وعلى املزايدة على مزاد١٥٧ تطبق املادة - .١٦٧املادة 

 يكون للمشترى املزاد عليه الذي رست عليه املزايدة إثر إعادة البيع، احلق يف الرجوع على البائع السترداد ما زاد - .١٦٨املادة 

 .ابتداء من تاريخ كل أداءعلى الثمن املشترط يف عقد البيع وكذا الفائدة الناجتة عن هذا الفائض 

   إجراءات التقييد:القسم الثالث

بواسطة الغري لكتابة ضبط احملكمة بنسخة  أو الدائن املرن إلجراء تقييد امتياز أن يديل شخصيا أو  جيب على البائع- .١٦٩املادة 

 .بنسخة منه إذا كان رمسيا أو لرهن إذا كان عرفيا العقد املنشئ أو من عقد البيع

 .بنسخةه أو فق كل منها جبدولني حمررين على ورق عادي من طرفه ميكن تضمني أحدمها بنسخة العقدوير

 :  يشتمل اجلدوالن على-.١٧٠املادة 

الدائن واملدين وكذا مالك األصل التجاري إذا كـان   أو االسم الشخصي والعائلي واملوطن لكل من البائع واملشترى .١

 .من الغري ومهنتهم عند االقتضاء

 تاريخ العقد وطبيعته،  .٢

أمثان بيع املعدات والبضائع والعناصر املعنوية لألصل التجاري كل منها على حدة مع اإلشـارة عنـد االقتـضاء إىل                   .٣

 إىل مبلغ الدين املذكور يف السند والشروط املتعلقة باالستحقاق؛ أو التكاليف املقدرة

  له مع اإلشارة بدقة إىل العناصر املكونة هلا واليت يشملها البيعتعيني األصل التجاري، وعند االقتضاء، الفروع التابعة .٤

الرهن، وطبيعة العمليات اليت يباشرها كل األصل والفروع ومقارها بصرف النظر عن مجيع البيانات األخرى اليت  أو



  ٢٢٩

الكـراء   يف احلقوالشعار و الرهن يشمل عناصر أخرى غري االسم التجاري أو من شأا التعريف ا، وإذا كان البيع

 والزبناء فيجب ذكرها بامسها؛

 .الدائن املرن بدائرة احملكمة املختصة اليت وقع فيها التقييد أو املوطن املختار من طرف البائع .٥

املـادة   يف أكثر من البيانات الواردة يف اجلدولني املنصوص عليهمـا  أو  ال يترتب بطالن التقييد على إمهال واحد- .١٧١املادة 

اإلخالء  أو  إال إذا نشأ عنه ضرر للغري وال جيوز أن يطلب احلكم بالبطالن إال األشخاص الذين حلقهم ضرر من جراء اإلمهال١٧٠

 .احلد من آثاره أو وجيوز للقاضي أن يقرر، حبسب أمهية الضرر ونوعه، إبطال التقييد

 النسخة ونسخة السند مع أحد اجلدولني يشهد يف          ينقل كاتب الضبط مضمون اجلدولني لسجله، ويسلم للطالب        - .١٧٢املادة  

 .أسفله إجراء التقييد وحيفظ اجلدول اآلخر الذي حيمل البيانات نفسها بكتابة الضبط

اجلزئي املثبت  أو  يشري كاتب الضبط امش التقييد إىل أسبقية الدائنني وحلول بعضهم حمل بعض والتشطيب الكلي- .١٧٣املادة 

 .تنتج هذه األسبقية واحللول والتشطيب إال عن تصرفات حمررة بشكل البيوع والرهون لألصل التجاريوال جيوز أن . لذلك

  .لالمتياز املقيد سندا ألمر فإن تظهريه ينقل االمتياز  إذا كان السند املنشئ- .١٧٤املادة 

املـدة، ويقـوم     إذا مل جيدد قبل انقضاء هذه حيفظ تقييد االمتياز ملدة مخس سنوات من تارخيه ويعترب التقييد الغيا- .١٧٥املادة 

 .كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا مل يقع جتديده

مبقتضى حكم حاز قوة الشيء  أو  يشطب التقييد بتراضي األطراف املعنيني إذا كانت هلم األهلية املطلوبة إلجرائه- .١٧٦املادة 

 .املقضي به

عريف  أو اجلزئي إال بعد إيداع حمرر رمسي أو كم لكاتب الضبط أن يقوم بالتشطيب الكليال جيوز عند عدم وجود هذا احل

 .احملال له الدين على الوجه القانوين مىت أثبت حقه فيه أو يثبت رضى الدائنني

 .ه التقييد إذا مل يوافق الدائن على التشطيب، تقام الدعوى األصلية لطلبه أمام حمكمة املكان الذي وقع في- .١٧٧املادة 

إذا تعلقت الدعوى بطلب تشطيب تقييد أجريت بدائرة حماكم خمتلفة على اصل جتاري وفروعه، فترفع أمام احملكمة الـيت                   

 .تقع بدائرا املؤسسة الرئيسية

 . يقع التشطيب بواسطة بيان يضعه كاتب الضبط على هامش التقييد- .١٧٨املادة 

اوتسلم عنه شهادة لألطراف الذين يطلبو. 



  ٢٣٠

 جيب على كتاب الضبط أن يسلموا لكل طالب إما قائمة التقييد املوجهة مع البيانات املتعلقة باألسبقية والتشطيب                  - .١٧٩املادة  

بأن األصل مثقـل   أو بعضه، وإما شهادة بعدم وجود تقييد أو حبلول بعض الدائنني حمل البعض يف الدين كله أو الكلي أو اجلزئي

 .فقط

الـشهادات   أو يف تسليم القوائم أو ال جيوز لكتاب الضبط يف أية حالة أن يرفضوا التقييد وأن يتأخروا يف إجنازه - .١٨٠املادة 

 .املطلوبة

الشهادات  أو ويسألون عن إغفال إجناز التقييد املطلوبة يف السجالت املوجودة يف كتابة الضبط وعن عدم البيان يف القوائم

 .جودة إال إذا كان اخلطأ يف هذه احلالة األخرية ناجتا عن نقص يف التعيني ال جتوز نسبته إليهمأكثر من التقييد املو أو لواحد

  توزيع الثمن: القسم الرابع

اجلزء املستحق منه إذا كان الثمن ال يكفـي للوفـاء    أو  داخل األيام اخلمسة املوالية إليداع الثمن بكتابة الضبط- .١٨١املادة 

الراسي عليه املزاد  أو ، يقدم املشترى١٥١ تستعمل الصالحية املخولة له مبقتضى الفقرة السابعة من املادة الكامل للدائنني وإذا مل

عريضة إىل رئيس احملكمة املختصة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنني أمام القاضي املنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم                   

 .اضي حول توزيع الثمنيف املوطن املختار يف التقييد من أجل التر

 يعلن عن فتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل اجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنني بإعالنني تفصل بينـهما                   - .١٨٢املادة  

 .عشرة أيام يف جريدة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية

 . يعلق عالوة على ذلك إعالن ملدة عشرة أيام يف لوحة خاصة مبقر احملكمة

جيب عند توجيه االستدعاء للحضور، مراعاة أجل ال يقل عن مخسة عشر يوما، بني تاريخ آخر إعالن واليوم احملدد للحضور أمام                     

  .احملكمة

 إذا اتفق الدائنون حيرر القاضي املنتدب حمضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتـشطيب               - .١٨٣املادة  

 .غري املرتبنيتقييد الدائنني 

حتت طائلة السقوط، طلبهم بترتيـب      .  إذا مل يتفق الدائنون أمرهم القاضي املنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط            - .١٨٤املادة  

 .الدائنني مع اإلدالء بسندام داخل األجل الذي حيدده هلم

ى الوثائق املقدمة، مشروعا للتوزيـع، يـستدعي         يعد القاضي املنتدب عند انقضاء أجل التقدمي وبعد االطالع عل          - .١٨٥املادة  



  ٢٣١

بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدراسته واالعتراض عليه عند االقتضاء، خالل  أو الدائنون وكل طرف معين برسالة مضمونة

 .اإلخطار أو ثالثني يوما من يوم التوصل بالرسالة

 .لعوا على املشروع ومل يعترضوا عليه قبل انقضاء األجل السابقيسقط حق الدائنني وباقي األطراف املنذرين إذا مل يط

 . ائيا حسب القواعد العادية لالختصاص أو  تقدم االعتراضات عند وجودها إىل جلسة احملكمة ويبت فيها ابتدائيا- .١٨٦املادة 

ترتيب للمعنيني باألمر بتشطيب تقييد الدائنني       إذا أصبح التوزيع النهائي قابال للتنفيذ أمر القاضي بتسليم قوائم ال           -. ١٨٧املادة  

 .غري املرتبني

 .يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط باحملكمة اليت متت فيها اإلجراءات

 .ختصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من املبالغ املخصصة له

ترتيب تسلم جمزأة ومطابقة لتلك األقساط وتكتب مجيع البيانات املفيدة           إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم ال        - .١٨٨املادة  

 أو يف حالة احتفاظ املشتري باألجل املشترط من طرف املـدين األصـلي  . على هامش التقييد أوال بأول حني أداء القوائم ازأة

 .الواجب مراعاته من قبله جتاه الدائنني فان قوائم الترتيب ختضع لنفس األجل

من تلقاء نفسه خـبريا،   أو  عندما تترتب جتزئة مثن العناصر كل على حدة، يعني القاضي بناء على طلب األطراف- .١٨٩ادة امل

 . وحيدد له تارخيا لوضع تقريره

 .ويبت القاضي يف توزيعه ويضع مشروعا للتسوية. يلحق هذا التقرير مبحضر الضبط دون تبليغ

  التسيري احلر: الفرع اخلامس

 أو  خيضع لألحكام التالية، بالرغم من كل شرط خمالف، كل عقد يوافق مبقتضاه مالك األصل التجـاري - .١٩٠ املادة

 .بعضا ملسري يستغله حتت مسئوليته أو مستغلوه على إكرائه كال

اري يف دائرا   وإذا كان من شأن عقد التسيري احلر أن يلحق ضررا بدائين املكري، جاز للمحكمة املختصة اليت يوجد األصل التج                  

 .أن تصرح حبلول آجال الديون السابقة اليت كان سببها استغالل األصل املراد كراؤه

جيب أن يرفع الطلب الرامي إىل التصريح حبلول آجال الديون املذكورة أعاله، حتت طائلة سقوط احلق، داخل أجل ثالثة                   

 .١٩١أشهر من التاريخ املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة 

 . يكتسب املسري احلر صفة التاجر وخيضع جلميع االلتزامات اليت تنشأ عنها- .١٩١ املادة



  ٢٣٢

ينشر عقد التسيري احلر يف أجل اخلمسة عشر يوما من تارخيه على شكل مستخرج يف اجلريدة الرمسية ويف جريدة خمول هلا                     

 .نشر اإلعالنات القانونية

أن يغري تقييده الشخصي بالنص صراحة على وضع األصل يف التسيري  أو جل التجارةجيب على املكري أن يطلب شطب امسه من س

 .احلر

 .خيضع انتهاء التسيري احلر إلجراءات اإلشهار ذاا

 جيب على املسري احلر أن يذكر يف كل األوراق املتعلقة بنشاطه التجاري وكذا املستندات املوقعة من طرفه هلـذه                    - .١٩٢املادة  

 .مسه، رقم تسجيله بسجل التجارة وموقع احملكمة اليت سجل ا وصفته كمسري حر لألصلبا أو الغاية

 . كل من خالف أحكام الفقرة السابقة١٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠يعاقب بغرامة من 

 يسأل مكري األصل على وجه التضامن مع املسري احلر عن الديون املقترضة من طرفه مبناسبة اسـتغالل األصـل              - .١٩٣املادة  

 .وذلك إىل نشر عقد التسيري احلر وخالل مدة ستة أشهر اليت تلي تاريخ النشر

 ال تطبق أحكام املادة السابقة على عقود التسيري احلر املربمة من طرف الوكالء املكلفني من طرف القضاء مهمـا                    -. ١٩٤املادة  

ذكورة من السلطة اليت فوضـتهم، وأن يـستوفوا         كانت صفتهم بإدارة أصل جتاري، شريطة أن يكونوا مأذونني بإبرام العقود امل           

 .إجراءات اإلشهار املقررة

 جيعل انتهاء التسيري احلر الديون املتعلقة باستغالل األصل واملربمة من طرف املسري احلر خالل مدة التسيري احلـر،                   - .١٩٥املادة  

 . حالة فورا

املستغل لألصل التجاري ال يتوفر على الشروط املنصوص عليها  وأ  يعد باطال كل عقد تسيري حر مربم مع املالك- .١٩٦املادة 

 .غري أن املتعاقدين ال حيق هلم التمسك ذا البطالن جتاه الغري.يف املواد أعاله

   يف الشركات التجارية والتجمعات ذات النفع االقتصادي: الكتاب الثاين

  أحكام مشتركة لكل الشركات التجارية: الباب األول

  أحكام عامة : ولالفصل األ

 . يفصل يف عقد الشركة مبقتضيات القانون العام والقوانني اخلاصة بالتجارة واتفاقات األطراف- .١٩٧املادة 

 .موضوعها أو  حيدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها- .١٩٨املادة 



  ٢٣٣

والشركات ذات املـسؤولية  البسيطة  تعد جتارية بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات التضامن وشركات التوصية

 احملدودة وشركات األسهم

امسها ومركزها وموضعها ومبلغ  أو  سنة وكذلك عنواا٩٩ حيدد شكل الشركة ومدا اليت ال ميكن أن تتجاوز - .١٩٩املادة 

 .رأس ماهلا يف نظامها األساسي

تلك الكائن مقرها علـى األرض   أو طها يف موريتانيا ختضع للتشريع املوريتاين الشركات التجارية اليت متارس نشا- .٢٠٠املادة 

 .املوريتانية

 .حبيز جغرايف حمدد أو ال ميكن أن يعني مقر الشركة مبجرد صندوق للربيد ما دام ضبطه ممكنا بواسطة عنوان

إذا كان مقرها  رميكن للغري االحتجاج مبقر الشركة املذكور يف نظامها األساسي وال ميكن للشركة أن تواجه الغري ذا املق

 .احلقيقي موجودا مبكان آخر

 . كل شركة ماعدا شركة احملاصة هلا الشخصية االعتبارية-. ٢٠١املادة 

 تتمتع الشركات التجارية بالشخصية االعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها يف سجل التجارة وال يترتب على التحويل - .٢٠٢املادة 

 .ويسري نفس احلكم يف حالة التمديد. نشاء شخص اعتباري جديدالقانوين لشركة من شكل إىل آخر إ

تبقى العالقات بني الشركاء إىل غاية تقييد الشركة يف سجل التجارة خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون املطبقة                  

  .على االلتزامات والعقود

ساا الشخصية املعنوية، على وجـه التـضامن   يسأل األشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة يف طور التأسيس وقبل اكت        

وبصفة مطلقة، عن األعمال اليت متت بامسها إال إذا حتملت الشركة االلتزامات الناشئة عن هذه األعمال بعد تأسيسها وتقييـدها                    

 .تعترب حينئذ هذه االلتزامات كما لو قامت ا الشركة من البداية. بشكل قانوين

يتقـدم بطلـب   .  وما بعدها من هذه املدونة٣٨وفقا ملقتضيات املادة  ت التجارية يف سجل التجارة تقيد الشركا- .٢٠٣املادة 

 . التقييد بعد إكمال إجراءات التأسيس

 يتعني على املؤسسني وأعضاء أجهزة التسيري واإلدارة اجلماعية واملديرية، حتت طائلة عدم قبول تقييد الـشركة يف   - .٢٠٤املادة  

داع تصريح لدى كتابة الضبط يعرضون فيه كل العمليات اليت مت القيام ا من أجل التأسيس القانوين للـشركة                   سجل التجارة، إي  

 .القانونية والتنظيمية املذكورة ويشهدون فيه أن التأسيس مت طبقا لألحكام



  ٢٣٤

إلجراءات املنصوص عليها فيمـا  أغفل القيام بأحد ا أو إذا مل يتضمن النظام األساسي كل البيانات املتطلبة قانونيا وتنظيميا

متت هذه اإلجراءات بصورة غري قانونية، خيول لكل ذي مصلحة تقدمي طلب للقضاء لتوجيه أمر بتصحيح  أو خيص تأسيس الشركة

 .كما ميكن للنيابة العامة أن تتقدم بنفس الطلب. عملية التأسيس حتت طائلة غرامة ديدية

يوقع التصريح املشار إليه يف الفقرة األوىل من طرف أعضاء أجهزة           .  النظام األساسي  تطبق الفقرات السابقة يف حالة تغيري     

 .التسيري واإلدارة واملديرية املزاولني لوظائفهم حينئذ

من تقييـد   أو سجل التجارة يف إليها يف الفقرة الثانية مبرور ثالث سنوات ابتداء من تقييد الشركة املشار تتقادم الدعوى

 .السجل وإيداع التصرفات املعدلة للنظام األساسي بهتغيري يف ذلك 

 . جيب إثبات النظام األساسي مبكتوب وإال كان باطال- .٢٠٥املادة 

 .ال ينطبق حكم الفقرة السابقة على شركات احملاصة

مقر الشركة إذا كان النظام األساسي قد وضع بوثيقة عرفية، لزم أن يعد منه العدد الضروري من األصول إليداع نسخة يف 

 .وتنفيذ خمتلف الشكليات املطلوبة

أكثر من الشروط اليت تضمنها عقـد   أو شرط أو جيوز لغري الشركاء عند االقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة

 .الشركة

 .ال تقبل فيما بني الشركاء أية حجة ملعارضة ما تضمنه عقد الشركة

  .ابةجيب أن تثبت االتفاقيات بني الشركاء كت

 : جيب حتت طائلة البطالن أن يؤرخ النظام األساسي وأن يتضمن- .٢٠٦املادة 

إذا تعلق األمر بشخص اعتبـاري تـسميته وشـكله     أو اسم كل واحد من الشركاء الشخصي وامسه العائلي ومقره .١

 وموطنه؛

 شكل شركة؛ .٢

 حملها؛ .٣

 تسميتها؛ .٤

 مقر الشركة؛ .٥



  ٢٣٥

 مبلغ رأس ماهلا؛ .٦

  والتقييم املمنوح هلا إن كانت املشاركة عينية؛مشاركة كل واحد من الشركاء .٧

 األسهم املمنوحة لكل شريك؛ أو عدد وقيمة احلصص .٨

 مدة استمرار الشركة؛ .٩

 للغري الذين حيق هلم التعهد باسم الشركة عند االقتضاء، أو األمساء الشخصية والعائلية للشركاء .١٠

 وكالئهم؛ أو توقيع مجيع الشركاء .١١

  .النظام األساسيكتابة الضبط املودع لديه  .١٢

شريكا متضامنا يف شركة توصية إذا مل تكن له األهلية الواجبة  أو  ال جيوز ألحد أن يكون شريكا يف شركة تضامن- .٢٠٧املادة 

 .الحتراف التجارة

شـركاء يف   أو على أن األشخاص الذين ليست لديهم أهلية االجتار، جيوز هلم أن يكونوا شركاء موصني يف شركة توصية

 .مسامهني يف شركة خفية االسم أو ة ذات مسؤولية حمدودةشرك

 .ال يبطل وجود أسهم عينية يف شركة ذات مسئولية حمدودة هذا احلق

  ال ميكن للشركاء وال للغري، من أجل التحلل من التزامام، االحتجاج بعدم قانونية تعيني أشخاص مكلفني بالتسيري- .٢٠٨املادة 

 .يف الشركة إذا مت نشر ذلك التعيني بصفة قانونيةاإلدارة  أو املديرية أو

 .ال ميكن للشركة أن حتتج اجتاه الغري بتعيني األشخاص املشار إليهم أعاله وانتهاء مهامهم ما مل يتم نشرها بصورة قانونية

األخرية عن اثـين   أو األوىلغري أنه ميكن أن تقل كل من السنة املالية .  مدة السنة املالية للشركة اثنا عشر شهرا- .٢٠٩املادة 

  .عشر شهرا

. املسريون كشفا إمجاليا ويعدون تقريرا كتابيـا عـن التـسيري    أو  عند اختتام كل سنة مالية، يضع جملس اإلدارة- .٢١٠املادة 

 : ويضيفون إىل احلصيلة ما يلي

ق هـذه القاعـدة علـى       كشفا بالكفاالت والضمانات االحتياطية والضمانات املمنوحة من طرف الشركة، وال تطب           .١

 التأمني؛ أو الشركات اليت تستغل مؤسسة للقرض

 .كشفا للضمانات العينية املقدمة من طرفها .٢



  ٢٣٦

يبني تقرير التسيري وضعية الشركة خالل السنة املالية املنصرمة وتطورها املتوقع واألحداث اهلامة املتجددة ما بني تاريخ قفل       

 .نشاطات البحث والنموالسنة املالية والتاريخ الذي وضع فيه و

  .توضع املستندات املذكورة يف هذه املادة حتت تصرف مفوضي احلسابات عند االقتضاء

 تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة املالية اخلامسة على أبعد تقدير وقبل القيـام بـأي توزيـع                    - .٢١١املادة  

  . لألرباح

. ى أبعد تقدير عند انتهاء السنة املالية اخلامسة املوالية للسنة املالية اليت صرفت خالهلا             وتستهلك مصاريف الزيادة يف رأس املال عل      

 . وميكن أن ختصم هذه املصاريف من مبلغ عالوات اإلصدار املتعلقة بتلك الزيادة

 .ال تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم املترتبة عن إعادة تقييم عناصر األصول

من الربح الصايف للسنة املالية ختـصص لتكـوين         % ٥ يتم، حتت طائلة بطالن كل مداولة خمالفة، اقتطاع نسبة           - .٢٢١املادة  

 .على أن تنقص من هذا الربح اخلسارات السابقة، إن كانت هنالك خسارات. صندوق احتياطي يدعى االحتياط القانوين

 .طي القانوين عشر رأس مال الشركةويصبح هذا االقتطاع غري إلزامي إذا جتاوز مبلغ االحتيا

 النظام األساسي أو كما جترى على أرباح السنة املالية كل االقتطاعات األخرى اهلادفة إىل تكوين احتياطات يفرضها القانون

 .احتياطات اختيارية ميكن أن تتخذ اجلمعية العامة العادية قرارا بتكوينها قبل كل توزيع لألرباح أو

كون األرباح القابلة للتوزيع من األرباح الصافية للسنة، على أن تنقص منها خسارات السنوات املنصرمة واملبالغ  تت- .٢١٣املادة 

 .إليها األرباح املنقولة عن السنوات املالية السابقة  وأن تضاف٢١٢املخصصة لالحتياطي تطبيقا للمادة 

 أو لألرباح على الشركاء حينما تكون الوضعية الصافية للشركةباستثناء حالة ختفيض رأس املال، ال ميكن القيام بأي توزيع 

النظـام األساسـي    أو قد تصري هذه الوضعية نتيجة للتوزيع، أقل من مبلغ رأس املال املرفوع باالحتياطي الذي ال يسمح القانون

 .بتوزيعه

ود مبالغ قابلة للتوزيع، حتدد اجلمعيـة العاديـة       بعد املوافقة على الكشوف اإلمجالية للسنة املالية والتحقق من وج          - .٢١٤املادة  

 .احلصة املخصصة للمسامهني يف شكل أرباح

  .وكل ربح موزع خرقا ألحكام املادة السابقة يعد رحبا صوريا

  .مبزايا اخلاصة أو جيب أن حيدد قرار اجلمعية أول األمر احلصة املخصصة لألسهم اليت تتمتع حبقوق األولوية



  ٢٣٧

لربح األول املخصص للمسامهني العاديني على أن يسحب تبعا ملبلغ رأس مال الـشركة الـذي مت حتريـره ومل                    حيدد هذا القرار ا   

جزء برسم سنة مالية معينة، ميكن أن يقتطع حسب األولية من األرباح الصافية  أو توزيع هذا الربح األول كال يسترجع وإذا مل يتم

والية مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه املادة، ويفرض هذا االقتطاع على               القابلة للتوزيع للسنة أو للسنوات املالية امل      

 .اجلمعية إن نص على ذلك النظام األساسي

ميكن أن يشكل الرصيد أرباحا إضافية على أن تنقص منها املبالغ املرصودة لالحتياط املكون تكمـيال لالحتيـاط املنجـز            

 .ولة من جديد إىل سنة مالية أخرىواملبالغ احمل ٢١٢مبقتضى املادة 

 .يعترب كل شرط خمالف كأن مل يكن. املسامهني أو مينع النص على ربح ثابت لفائدة الشركاء

 حتدد اجلمعية العامة للشركاء كيفية تسديد األرباح املصوت عليها من طرفها، وإن مل تقم بذلك حـددها جملـس           - .٢١٥املادة  

 . اإلدارة

لتسديد داخل أجل أقصاه تسعة أشهر بعد اختتام السنة املالية ما مل يتم متديدها بأمر استعجايل من رئيس          وجيب أن يتم هذا ا    

 .احملكمة بناء على طلب من جملس اإلدارة

  يف احلصص وسندات االشتراك: الفصل الثاين

 .عينا للشركة أو  نقداكل شريك مدين بكل ما تعهد بتقدميه.  جيب على كل شريك أن يقدم حصة اشتراك- .٢١٦املادة 

 . من هذه املدونة٢٢١ تسلم للشركاء مقابل مشاركتهم سندات تصدرها الشركة على حنو ما هي مبينة يف املادة - .٢١٧املادة 

  . تطبق أحكام هذا الفصل على املشاركات اليت جتري خالل سري الشركة مبناسبة زيادة يف رأس ماهلا- .٢١٨املادة 

 . املشاركة العينية بنقل احلقوق املتعلقة ا إىل الشركة ووضع املمتلكات حتت تصرفها تتحقق- .٢١٩املادة 

 .إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عني، فإنه يتحمل جتاه الشركة بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع جتاه املشتري

الضمان الذي يتحمل به املكـري جتـاه     إذا وردت هذه املشاركة على حق منفعة العني فإن الشريك يتحمل جتاه الشركة ب             

 .املكتري

أي أمالك مما يتجدد عادة خالل مدة الشركة، فإن ملكية  أو مع أنه إذا وردت املشاركة حبق منفعة العني على أشياء مثلية

كون الشريك ضامنا األمالك حمل املشاركة تنتقل إىل هذه األخرية على أن تكون ملزمة برد مثلها كما وكيفا وقيمة، يف هذه احلالة ي

 .بالشروط املنصوص عليها بالفقرة الثانية أعاله



  ٢٣٨

الشريك الذي يتعهد باملسامهة يف الشركة مببلغ من املال دون الوفاء بالتزاماته يصبح بقوة القانون ومن غري طلب مدينا ذا 

 .املبلغ ابتداء من يوم استحقاقه دون إخالل بكامل التعويضات عند االقتضاء

إليها كل األرباح اليت حصل عليها بواسطة نشاط موضـوع   ريك الذي يتعهد بعمله كحصة يف الشركة أن يرجعيلزم الش

 .مشاركته

 . يتم تقييم املشاركات العينية من طرف مفوض للحصص على أن يلحق هذا التقييم بالنظام األساسي- .٢٢٠املادة 

متثل هذه السندات حقـوق الـشركاء       .ص اليت يتقدم ا الشركاء     تصدر الشركة سندات اشتراك يف مقابل احلص       - .٢٢١املادة  

 .وتدعى أسهما يف شركات األسهم وحصص اشتراك يف الشركات األخرى

 . سندات االشتراك أموال منقولة- .٢٢٢املادة 

 : ومتنح أصحاا

 احلق يف األرباح احملققة من طرف الشركة يف حالة ما إذا تقرر توزيعها؛ .١

 ختفيض رأس ماهلا؛ أو  الشركة عند قسمته لدى تصفيتهااحلق يف صايف مال .٢

 االلتزام باملسامهة عند االقتضاء، يف خسائر الشركة حبسب الشروط املبينة بالنسبة لكل صنف من الشركات؛ .٣

حق املشاركة والتصويت يف قرارات الشركاء اجلماعية ما مل ينص على خالف ذلك ذه املدونة، خبـصوص بعـض                    .٤

  .شتراكأصناف سندات اال

إليها يف املادة السابقة متناسبة مع مبلغ املشاركات اليت أجنزهـا    تكون حقوق والتزامات كل من الشركاء املشار- .٢٢٣املادة 

 .خيالف ذلك خالل فترة سريها ما مل يرد يف النظام األساسي شرط أو سواء عند تكوين الشركة

اليت تعفيـه مـن كافـة     أو شركاء كافة األرباح احملصلة من الشركةمع ذلك تعترب كأن مل تكن الشروط اليت متنح أحد ال

 .جتعله يتحمل جمموع اخلسائر أو اخلسائر وكذلك تلك اليت تستبعد شريكا متاما من األرباح

ال ميكن .  ضمن الشروط الواردة خبصوص كل نوع من الشركات٢٢٢املادة  يف  جيب أن متارس احلقوق الواردة- .٢٢٤املادة 

 .إلغاء هذه احلقوق إال بنص صريح من هذه املدونة أو تعليق

 . جيب أن تكون للسندات اليت يتم إصدارها نفس القيمة االمسية- .٢٢٥املادة 

 .ميكن التنازل عن األسهم كما ميكن تداوهلا.  حصص االشتراك قابلة ألن يتنازل عنها- .٢٢٦املادة 



  ٢٣٩

 . التوصية باألسهم سندات قابلة للتداول تصدر الشركات خفية االسم وشركات - .٢٢٧املادة 

 أو إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة حتت طائلة بطالن العقود املربمـة  تلك املشار باستثناء حيظر إصدار هذه السندات

 . السندات املصدرة كما حيظر عليها ضمان إصدارها وإال كان الضمان باطال

شرائها من قبل الشركة ويف غياب اتفاق  أو ص فيها على ختلي شريك عن حقوق اشتراكه يف مجيع احلاالت املنصو- .٢٢٨املادة 

ودي بني األطراف حتدد هذه احلقوق من طرف خبري معني إما من األطراف وإما عند عدم حصول االتفاق فيمـا بينـهم بـأمر                        

 .استعجايل من رئيس احملكمة غري قابل للطعن

 القانون يف حالة أا من شركات الشخص الواحد من الصنف غري املرخص فيـه يف هـذه                   ال تنحل الشركة بقوة    - .٢٢٩املادة  

وحيق لكل ذي مصلحة أن يطلب التصفية من رئيس احملكمة إذا مل تتم . املدونة، جراء حيازة شريك مبفرده جلميع سندات االشتراك   

 ستة أشهر لتسوية الوضعية، وال ميكنها أن تـصدر          ميكن للمحكمة أن متنح الشركة أجال أقصاه      . تسوية الوضعية داخل أجل سنة    

 .حكما بالتصفية إذا حصلت هذه التسوية يوم بتها يف املوضوع

  يف اإلشهار: الفصل الثالث

  : يكون اإلشهار- .٢٣٠املادة 

 املستندات بكتابة حمكمة مكان مقر الشركة؛ بإيداع التصرفات أو �

 .باجلريدة الرمسية أو اإلعالنات القانونيةبنشر اإلعالم واإلعالن جبريدة معتمدة لتلقي  �

 . أي وكيل له الصفة أو  حيصل اإلشهار برعاية وحتت مسؤولية املمثلني القانونيني للشركات- .٢٣١املادة 

 .أثناء التصفية يقوم املصفي حتت مسئوليته بإجراءات اإلشهار املفروضة على املمثلني القانونيني

أجنز بصفة مغـايرة   أو غري متعلق ال بتأسيس الشركة وال بتعديل نظامها األساسي قد أمهلعندما يكون إجراء من اإلشهار 

إليها بذلك، ميكن لكل مـن   للقانون وإذا مل تقم الشركة بتصحيح الوضعية خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم اإلنذار الذي وجه

 . وكيل مكلف باستكمال اإلجراءيعنيه األمر أن يطلب من رئيس احملكمة عن طريق االستعجال تعيني

فيما خيص عمليات الشركة املنجزة قبل اليوم السادس عشر، من إشهار العقود واملستندات اخلاضعة لإلشهار يف اجلريـدة                  

 .الرمسية، فال حيتج ذه العقود واملستندات جتاه الغري الذين يثبتون استحالة العلم ا

ملستندات بني النص املودع بسجل التجارة والنص الذي وقع إشـهاره باجلريـدة             يف حالة االختالف عند إشهار العقود وا      



  ٢٤٠

الرمسية، ال ميكن االحتجاج ذا األخري على الغري، مع أنه يسوغ هلم التمسك به ما مل تثبت الشركة أنه كان على علـم بـالنص                         

  .باجلريدة الرمسية املودع

س شركة جتارية، جيب أن تودع بكتابة ضبط احملكمة اليت بدائرا مقر الشركة خالل ثالثني يوما من تاريخ تأسي يف - .٢٣٢املادة 

 .من النظام األساسي نسختان

إضافة إىل ذلك فإنه جيب على الشركات التجارية أن تودع بكتابة ضبط احملكمة خالل الثالثني يوما املوالية للمصادقة عليها 

 .مفوضي احلسابات عند االقتضاء أو لية مصحوبني بنسخة من تقرير مفوضمن طرف اجلمعية العامة نسختني من الكشوف اإلمجا

  . جيب خالل نفس املدة أن ينشر مستخرج من النظام األساسي جبريدة معتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية- .٢٣٣املادة 

 :هذا املستخرج جيب أن ينص على

 شكل الشركة؛ .١

 تسميتها؛ .٢

 بيان حمل الشركة باختصار؛ .٣

  الشركة؛عنوان مركز .٤

 املدة اليت من أجلها أنشئت الشركة؛ .٥

 مبلغ رأس مال الشركة ومبلغ احلصص النقدية ووصف إمجايل للحصص العينية مع ذكر قيمتها املقدرة؛ .٦

 الغري الذين بيدهم سلطة إلزام الشركة جتاه األغيار؛ أو اسم ولقب وصفة وعنوان الشركاء .٧

 .  وتاريخ هذا اإليداع٢٣١ذكور باملادة كتابة ضبط احملكمة اليت وقع ا اإليداع امل .٨

 : ٢٣٣ و٢٣٢ ختضع لنفس شروط اإليداع واإلشهار املذكورين باملادتني - .٢٣٤املادة 

مفوضـي   أو القرارات اليت يكون موضوعها تغيري النظام األساسي باستثناء تعيني مفـوض  أو كل األعمال واملداوالت ••••

 احلسابات املعينني بالنظام األساسي؛

  ألعمال واملداوالت والقرارات املثبتة حلل الشركة مع تعيني اسم ولقب وعنوان املصفني ومقر التصفية؛كل ا ••••

  ببطالن الشركة؛ أو كل القرارات القضائية املصرحة حبل ••••

 .القرارات املثبتة إلقفال التصفية أو كل األعمال واملداوالت ••••



  ٢٤١

 بطالن الشركة إال يف ٢٣٣إىل  ٢٣١داع واإلشهار املذكورين باملواد  يترتب على عدم مراعاة إعادة إجراءات اإلي- .٢٣٥املادة 

 .إليها هلذه الغاية صورة إدخال تعديل يف ظرف شهر انطالقا من اإلنذار الذي وجه

  حتويل الشركة التجارية: الفصل الرابع

 . ركاء حتويل الشركة هو عملية يتحول مبوجبها شكل الشركة القانوين بقرار من الش- .٢٣٦املادة 

ال يترتب عن التحويل الصحيح للشركة وجود شخص اعتباري جديد، وال يعد هذا التحويل إال تعديال يف النظام األساسي   

 .وكل شرط خمالف يعترب كأن مل يكن. وخيضع لنفس شروط هذا األخري الشكلية وآجاله مع االحتفاظ مبا سيذكر فيما بعد

لشركاء فيها حمدودة بقدر حصصهم إىل شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها غري غري أن قرار حتويل شركة تكون مسؤولية ا

  . حمدودة يتخذ بإمجاع من الشركاء

 .وكل شرط خيالف ذلك يعد كأن مل يكن

اء إال أنه ال ميكن االحتجاج به على الغري إال بعد إ      .  يبدأ مفعول التحويل من اليوم الذي اختذ فيه القرار املثبت له           - .٢٣٧املادة  

إجراءات اإلشهار يف جريدة معتمدة يف تلقي اإلعالنات القانونية واإليداع لدى كتابة ضبط احملكمة لنسخة من حمضر اجلمعية الذي 

 .ال ميكن أن يكون للتحويل أثر رجعي. قرر التحويل وبتقييد تعديلي بسجل التجارة

 .ث أثناء السنة املالية ما مل يقرر الشركاء خالف ذلك ال يؤدي حتويل الشركة إىل حصر احلسابات إذا حد- .٢٣٨املادة 

حسب القواعد املطبقة على الشكل  حتصر الكشوف املالية اإلمجالية ويصادق عليها للسنة املالية اليت حصل التحويل خالهلا

 .القانوين اجلديد للشركة وكذلك بالنسبة لتوزيع األرباح

 .إليها يات هيئات اإلدارة والتسيري بالنسبة ينهي قرار حتويل الشركة صالح- .٢٣٩املادة 

إبطال التحويل إال إذا كان هذا األخري قد تقرر لغاية  أو ال ميكن ألعضاء هذه اهليئات املطالبة بالتعويض الناتج عن التحويل

 .جمرد املس من حقوقهم

 . يف التسيري يوضع تقرير التسيري من طرف هيئاته القدمية واجلديدة كل حبسب مدته- .٢٤٠املادة 

احلقوق والواجبات املتعاقد عليها من طرف الشركة خالل شكلها القدمي وكـذلك    تستمر يف ظل الشكل اجلديد- .٢٤١املادة 

 .بالنسبة للضمانات إال إذا وجد شرط خمالف يف عقد تأسيس هذه الضمانات

راك متتاز باحلد من مـسؤولية الـشركاء إىل      يف حالة حتويل شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها غري حمدودة إىل صيغة اشت            



  ٢٤٢

 .حدود مسامهام، حيتفظ الدائنون أصحاب الديون السابقة للتحويل حبقوقهم جتاه الشركة والشركاء

 . ال ينهي حتويل الشركة مهام مفوض احلسابات إذا كان الشكل اجلديد للشركة يتطلب تعيني مفوض للحسابات- .٢٤٢املادة 

  .  هذا التعيني غري مترتب تتوقف نتيجة للتحويل مهمة مفوض احلسابات إال إذا قرر الشركاء غري ذلكعلى أنه عندما يكون

يقدم مع ذلك مفوض احلسابات الذي تنتهي مهامه عمال بالفقرة الثانية من هذه املادة تقريرا عن هذه املهام للفترة ما بـني                 

 .لبت يف احلسابات املالية للسنة اليت أجري خالهلا التحويلالسنة املالية واية مهامه إىل اجلمعية املقرر هلا ا

 تفقد الشركة الشخصية االعتبارية إذا مل تعد، نتيجة لتحويلها، مطابقة لشكل من أشكال الـشركات املنـصوص               - .٢٤٣املادة  

 .عليها ضمن هذه املدونة

  حاالت البطالن واملسؤولية: الفصل اخلامس

  يف البطالن: الفرع األول

التصرفات واملداوالت املعدلة للنظام األساسي إال مبقتضى نص صريح  أو  ال ميكن أن يترتب بطالن الشركة- .٢٤٤دة املا

 . و ما بعدها من قانون االلتزامات والعقود١ - ٩٩٦مقتضيات املادة  أو من هذه املدونة

 األغلبية وأن تترتب مسؤولية الـشركاء        ميكن أن تبطل التصرفات والقرارات اجلماعية الناجتة عن تعسف         - .٢٤٥املادة  

 .الذين صوتوا عليها اجتاه األقلية من الشركاء

ويكون التعسف من طرف األغلبية عندما تصوت أغلبية الشركاء على قرار لفائدم وحدهم على نقيض مصاحل األقلية من      

 .الشركاء وعندما ال ميكن تربير هذا القرار لصاحل الشركة

ن للمحكمة املعروضة عليها دعوى البطالن أن حتدد ولو من تلقاء نفسها، أجال للتمكني من إزالة البطالن، وال  ميك- .٢٤٦املادة 

 .جيوز هلا التصريح بالبطالن قبل مرور شهرين من تقدمي املقال االفتتاحي للدعوى

ار جاز لكل ذي مصلحة يف      إذا مت تأسيس بطالن التصرفات واملداوالت الالحقة لتأسيس الشركة على خرق قواعد اإلشه            

عند . للشركة بأن عليها القيام بذلك التصحيح داخل أجل ثالثني يوما تصحيح التصرف أن يوجه بواسطة وثيقة غري قضائية إنذارا

تعيني وكيل  عدم إجراء التصحيح داخل هذا األجل، ميكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال

 .جراء على نفقة الشركةللقيام باإل

 .االنفصال إال عن بطالن مداولة إحدى اجلمعيات اليت قررت العملية أو  ال ميكن أن يترتب بطالن عملية اإلدماج- .٢٤٧املادة 



  ٢٤٣

إليها الدعوى بـبطالن   عندما ما يكون من املمكن تصحيح املخالفة اليت من شأا أن توقع البطالن، متنح احملكمة املرفوعة

 .االنفصال، للشركات أجال لتصحيح الوضعية أو اجاإلدم

 . يضع بطالن الشركة الذي مت احلكم به حدا لتنفيذ العقود دون أن يكون له أثر رجعي- .٢٤٨املادة 

  .  عندما يصبح ائيا٢٣٣االنفصال  طبقا ألحكام املادة  أو  يتعني إشهار احلكم القضائي ببطالن اإلدماج- .٢٤٩املادة 

االنفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر القرار القاضي  أو خالل الفترة الفاصلة بني تاريخ دخول اإلدماج ذا احلكم،ال يكون هل

 .الذمم املالية أو حق هلا أو إليها الذمة بالبطالن، أي أثر على االلتزامات الناشئة عن دين على الشركات احملولة

العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ االلتزامات املنـصوص          يف حالة اإلدماج، تكون الشركات املشاركة يف هذه         

 .عليها يف الفقرة السابقة واليت تتحملها الشركة الضامة

وتتكفل . إليها الذمة املالية ويسري نفس احلكم، يف حالة االنفصال، على الشركة املنفصلة جتاه التزامات الشركات احملولة

ا الذمة مبا يقع عليها من االلتزامات اليت تنشأ خالل الفترة الفاصلة بني تاريخ دخول االنفصال إليه كل شركة من الشركات احملولة

 . حيز التنفيذ وتاريخ نشر القرار القاضي بالبطالن

  يف املسؤولية: الفرع الثاين

ارة واملديريـة، املـزاولني    ميكن اعتبار مؤسسي الشركة املتسببني يف البطالن وكذلك أعضاء هيئات التسيري واإلد       - .٢٥٠املادة  

األغيار جراء بطالن  أو الشركاء أو مهامهم وقت تعرض الشركة للبطالن، مسؤولني متضامنني عن األضرار اليت تلحق باملسامهني

 . الشركة

ة الشركاء الذين مل تقيم حصصهم وامتيازام ومل تـتم املـصادق   أو ميكن القضاء بنفس املسؤولية التضامنية ضد املسامهني

 .عليها

مداوالا الالحقة لتأسيسها مبـرور ثـالث    أو تصرفاا أو  تتقادم دعوى املسؤولية املرتكزة على بطالن الشركة- .٢٥١املادة 

ال حيول زوال سبب البطالن دون ممارسة دعوى التعويض عن . سنوات ابتداء من يوم اكتساب قرار البطالن قوة الشيء املقضي به 

 .مداوالا أو تصرفاا أو عيب الذي حلق الشركةالضرر املترتب عن ال

 . تتقادم هذه الدعوى مبرور ثالث سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطالن

األغيـار   أو متضامنني، حسب احلالة، جتاه الشركة أو  يكون أعضاء جملس اإلدارة واملسريون مسؤولني إما فرادى- .٢٥٢املادة 



  ٢٤٤

عـن األخطـاء الـيت     أو خرق النظام األساسي للشركة أو ريعية والتنظيمية املطبقة على الشركاتسواء عن خمالفة األحكام التش

 .يرتكبوا يف التسيري

مسريين يف القيام بنفس األعمال حددت احملكمة نسبة مسامهة كل واحد منـهم يف تعـويض    أو إذا اشترك عدة مديرين

 .الضرر

م الفقرة األوىل، على مطالبة اإلداريني واملسريين بتعويض الضرر الالحق م يسوغ للشركاء الذين يزمعون، بناء على أحكا 

عدة أشخاص من بينهم توكيال ملباشرة حقوقهم بامسهم أمام احملكمـة   أو شخصيا من جراء األعمال نفسها، أن يوكلوا إىل شخص

 : وفق الشروط التالية

الوكالء صالحية القيام بكافة أعمال  أو نح مبقتضاه للوكيلجيب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشري صراحة إىل أنه مي .١

 املسطرة باسم املوكل كما ينص عند االقتضاء على حتويل صالحية ممارسة طرق الطعن؛

جيب أن تتضمن الدعوى القضائية االسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من املوكلني وكذلك عدد األسهم اليت  .٢

 . لتعويض الذي يطالب به كل واحد منهمميلكوا، وأن حيدد مبلغ ا

مجاعات، إقامة دعوى الـشركة يف   أو املطالبة بتعويض الضرر الشخصي، حيق للشركاء، فرادى  فضال عن دعوى- .٢٥٣املادة 

ا، عنـد   املسؤولية ضد اإلداريني واملسريين، وميكن للمدعني متابعة املطالبة بتعويض كل األضرار اليت حلقت بالشركة اليت متنح هل                

 .االقتضاء، التعويضات عن الضرر

دعـوى   أكثر منهم لتمثيلهم لـدعم  أو ألجل ذلك جيوز للشركاء وملصلحتهم املشتركة، أن يكلفوا، على حسام اخلاص واحدا

 .من حيث الدفاع أو املسريين سواء من حيث الطلب أو الشركة املوجهة ضد اإلداريني

إرادم أي  ألم ختلوا مبحض أو أثناء الدعوى، إما لكوم فقدوا صفة شركاءعدة شركاء،  أو ال يكون النسحاب شريك

 .أثر على سري الدعوى املذكورة

عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط املنصوص عليها يف هذه املادة ال ميكن للمحكمة أن تبت فيهـا إال إذا مت إدخـال                 

 .ينيالشركة يف الدعوى بشكل صحيح من طرف ممثليها القانون

 وارد يف النظام األساسي يعلق ممارسة دعوى الشركة على الرأي املسبق للجمعية العامة  يعترب كأن مل يكن كل شرط- .٢٥٤املادة 

 . يتضمن تنازال مسبقا عن هذه الدعوى أو على ترخيص منها أو



  ٢٤٥

سريين وأعضاء جملـس اإلدارة     ال ميكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات اجلمعية العامة سقوط دعوى املسؤولية ضد امل               

 .خلطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم

 . ميكن أن تتحمل أقلية الشركاء املسؤولية يف حالة تعسف األقلية- .٢٥٥املادة 

يوجد تعسف أقلية عندما يكون تصويت أقلية الشركاء يعارض اختاذ القرارات اليت تفرضها مصلحة الشركة وال يـربرون                  

 .عةذلك مبصلحة مشرو

فرد من األفراد مبرور ثالث  أو  تتقادم دعوى املسؤولية ضد املسريين وأعضاء جملس اإلدارة سواء قدمتها الشركة- .٢٥٦املادة 

غري أنه إذا كيفت هذه الواقعة على أا . سنوات ابتداء من تاريخ الواقعة احملدثة للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه       

 .دم الدعوى إال مبرور عشرين سنةفال تتقا جناية

 تصفية ممتلكات الشركة، متكن مساءلة األشخاص املنصوص عليهم يف نظام التسوية القضائية أو يف حالة التسوية القضائية

 .حسب الشروط الواردة يف التشريع املذكور وتصفية املمتلكات عن تسديد خصوم الشركة

  يف االندماج واالنفصال: الفصل السادس

  أحكام عامة: رع األولالف

 .أن تشترك يف تأسيس شركة جديدة عن طريق االندماج أو  ميكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى- .٢٥٧املادة 

 .شركات قائمة عن طريق عملية االنفصال أو كما ميكنها أن تقدم جزءا من ذمتها املالية كحصة لشركات جديدة

أن تشترك مع هذه الشركات يف تأسيس شركات جديدة  أو حصة لشركات قائمةكما ميكنها أخريا أن تقدم ذمتها املالية ك

 .عن طريق عملية االنفصال واالندماج

للشركات اليت توجد يف طور التصفية أن تقوم ذه العمليات شريطة أن ال يكون قد مت الشروع يف توزيع أصـوهلا بـني                       

 .الشركاء

 . أعاله بني شركات من نفس الشكل ومن أشكال خمتلفة٢٥٧إليها يف املادة   ميكن أن تنجز العمليات املشار- .٢٥٨املادة 

  .يتخذ قرار إجنازها من كل شركة معنية وفق الشروط اليت يتطلبها تغيري النظام األساسي لكل شركة

 مل يوافقـوا  زيادة يف التزامـام، مـا   أو غري أنه ال حيق أن يترتب عن العمليات املذكورة تغيري يف توزيع حقوق الشركاء

 . باإلمجاع على ذلك



  ٢٤٦

 يترتب عن االندماج حل الشركة اليت تنتهي دون تصفيتها وانتقال جمموع ذمتها املالية للشركة املستفيدة يف احلالة                  - .٢٥٩املادة  

من الذمة املاليـة    ويترتب عن االنفصال انتقال جمموع اجلزء املفصول        . اليت تكون عليها ذمتها املالية وقت اإلجناز النهائي للعملية        

 .الشركة الضامة يف حالة االنفصال واالندماج أو للشركة إىل الشركة اجلديدة املؤسسة يف نفس الوقت

املنفصلة لصفة شركاء يف الشركات املستفيدة وذلك وفق  أو يترتب عن العملية فورا اكتساب الشركاء يف الشركة املنتهية

 .فصالاالن أو الشروط احملددة يف عقد االندماج

املنفصلة حينما تكون هذه  أو أسهم الشركات املنتهية أو أسهم الشركات املستفيدة حبصص أو غري أنه ال يتم تبادل حصص

 :احلصص إما أو األسهم

 شخص يتصرف حلساب هذه الشركة بامسه اخلاص؛ أو يف ملك الشركة املستفيدة .١

 .اب هذه الشركة بامسه الشخصيشخص يتصرف حلس أو املنفصلة أو أو يف ملك الشركة املنتهية .٢

 : االنفصال سارية املفعول أو  تكون عملية االندماج- .٢٦٠املادة 

تقييد آخر شركة منها يف سجل  أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركات اجلديدة أو يف حالة إنشاء شركة .١

 التجارة؛

امة وافقت على العملية ما مل ينص العقد ابتداء سريان          يف كل احلاالت األخرى، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع مجعية ع           .٢

 أو العملية يف تاريخ آخر وهو التاريخ الذي جيب أن ال يكون الحقا لتاريخ اختتام السنة املاليـة اجلاريـة للـشركة   

 .اليةالشركات اليت تنقل ذمتها امل أو الشركات املستفيدة وال سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة

 .انفصال أو  بإعداد مشروع اندماج٢٥٧ تقوم كل الشركات املشتركة يف عملية من العمليات املذكورة يف املادة - .٢٦١املادة 

يودع هذا املشروع يف كتابة ضبط احملكمة اليت يوجد بدائرا مقر الشركات املذكورة، ويكون موضوع إعالن تدرجه كل                  

لية يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية، ويف احلالة اليت تكون فيها شركة واحدة على               شركة من الشركات املشتركة بالعم    

 .األقل من هذه الشركات تدعو اجلمهور لالكتتاب، جيب فضال عما سبق إدراج إعالن يف اجلريدة الرمسية

العملية املزمع القيام ـا مـشروع    يف مسريي كل شركة من الشركات املشتركة أو  يقرر جملس اإلدارة ومسري- .٢٦٢املادة 

 .االنفصال أو االندماج

 : وجيب أن يتضمن هذا املشروع البيانات التالية



  ٢٤٧

 امسها التجاري ومقرها؛ أو شكل كل الشركات املشتركة وتسميتها .١

 شروطه؛ أو االنفصال وأهدافه أو أسباب االندماج .٢

 الشركات اجلديدة؛ أو ضامةتعيني وتقييم األصول واخلصوم املزمع نقلها للشركات ال .٣

احلصص احلق يف األرباح وكـذلك   أو األسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه األسهم أو كيفية تسليم احلصص .٤

املنفصلة قد  أو كل الطرق اخلاصة املتعلقة ذا احلق والتاريخ الذي سوف تعترب ابتداء منه عمليات الشركة املضمومة

 الشركات املستفيدة من احلصص؛ أو يب من طرف الشركةأجنزت من املنظور احملاس

 التواريخ اليت حصرت فيها حسابات الشركة املعنية واملستعملة إلعداد شروط العملية؛ .٥

 عالوة االنفصال؛ أو املبالغ املخصصة لعالوة االندماج .٦

  نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى األمر املبلغ املعدل لفرق التبادل؛ .٧

 .ذوي احلقوق اخلاصة وحلاملي سندات غري األسهم وعند االقتضاء، كل االمتيازات اخلاصة ولة للشركاءاحلقوق املخ .٨

 . أعاله٢٦٢إليها باملادة   البيانات املشار٢٦١ يتضمن اإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة - .٢٦٣املادة 

 قبل ثالثني يوما على األقل قبـل تـاريخ   ٢٦١نصوص عليه يف املادة يتعني القيام باإليداع لدى كتابة الضبط وباإلشهار امل  

 .انعقاد أول مجعية عامة مدعوة للبت يف هذه العملية

  أحكام خاصة بالشركات خفية االسم: الفرع الثاين

 .  واملنجزة فقط بني شركات خفية االسم ملقتضيات هذا الفرع٢٥٧ ختضع العمليات املذكورة باملادة - .٢٦٤املادة 

 .العملية يف  يتقرر االندماج جبمعية عامة استثنائية من طرف كل واحدة من الشركات املسامهة- .٢٦٥املادة 

 .خيضع االندماج عند االقتضاء يف كل من الشركات املسامهة يف العملية إىل مصادقة مجعيات خاصة باملسامهني

 . حتت تصرف املسامهني يعد جملس إدارة كل شركة تقريرا مكتوبا يوضع- .٢٦٦املادة 

يربر ويشرح هذا التقرير املشروع بطريقة مفصلة من الناحية القانونية واالقتصادية خاصة فيما يتعلق بنسبة تبادل األسـهم     

 .وطرق التقييم املستعملة اليت جيب أن تكون متطابقة بالنسبة للشركات املعنية والصعوبات اخلاصة هلذا التقييم عند االقتضاء

مفوضـي   أو  االنفصال بالنسبة للشركات املستفيدة من نقل الذمة، يذكر التقرير كذلك إجناز تقريـر مفـوض  يف حالة

 .بكتابة ضبط حمكمة مقر هذه الشركات احلسابات املتعلق بتقييم املسامهات العينية واالمتيازات اخلاصة ويشري إىل أنه سيودع



  ٢٤٨

 ٤٥مفوضي احلسابات على املشروع  أو شاركة يف عملية االندماج مفوض يطلع جملس إدارة كل من الشركات امل- .٢٦٧املادة 

 . للبت يف هذا املشروع يوما على األقل قبل تاريخ اجلمعية العامة املدعوة

مفوضي احلسابات احلصول من طرف كل شركة على كل الوثائق الالزمة كما ميكن له أن جيـري التحقيقـات    أو ميكن ملفوض

 .الضرورية

 .القيمة النسبية املمنوحة ألسهم الشركات املشاركة يف العملية متصلة باملوضوع وأن نسبة التبادل عادلةويتثبت أن 

املناهج املتبعة لتحديد نسبة التبادل املقترح وإذا كانت مالئمة من حيث  أو مفوضي احلسابات املنهج أو يبني تقرير مفوض

 .النوع والصعوبات اخلاصة بالتقييم إن وجدت

 أيضا إذا كان مبلغ األصل الصايف املقدم من طرف الشركات املنضمة يساوي على األقل مقدار زيادة رأس مـال                    ويتثبت

 .يقام نفس التثبت بالنسبة لرأس مال الشركة املستفيدة من االنفصال. الشركة اجلديدة الناجتة عن االندماج

االنفصال، أن تضع حتت تصرف املسامهني يف مقر  أو ندماج جيب على كل شركة خفية االسم مشاركة يف عملية اال- .٢٦٨املادة 

 : الشركة، ثالثني يوما على األقل قبل اجلمعية العامة املكلفة بالبت يف املشروع، الوثائق التالية

 االنفصال؛ أو مشروع االندماج .١

 ؛٢٦٧ و ٢٦٦التقارير املنصوص عليها يف املادتني  .٢

 تقارير التسيري للسنوات املالية الثالث األخرية للشركات املشاركة يف العملية؛الكشوف اإلمجالية املصادق عليها وكذا  .٣

كشف حماسيب معد وفق املناهج نفسها والتقدمي ذاته الذي قدمت به آخر ميزانية سنوية مت حصرها يف تاريخ حبيث، إذا      .٤

ة أشهر مـن تـاريخ مـشروع        كانت آخر الكشوف اإلمجالية املتعلقة بنسبة مالية يكون آخرها سابقا ألكثر من ست            

 .االنفصال، يكون تاريخ امليزانية سابقا على األقل بثالثة أشهر من تاريخ هذا املشروع أو االندماج

 .جزئية من الوثائق املذكورة أو ميكن لكل مساهم احلصول عن طريق طلب بسيط وبدون مصاريف على نسخة كاملة

 .  للشركة الضامة يف املصادقة على احلصص العينية تبت اجلمعية العامة االستثنائية- .٢٦٩املادة 

 خيضع مشروع االندماج جلمعيات حاملي السندات يف الشركات املنضمة إال إذا كان تسديد السندات، قد - .٢٧٠املادة 

 .عرض على حاملي السندات بناء على طلب بسيط من طرفهم

ويكـون  . تني جبريدتني معتمدتني لتلقي اإلعالنات القانونية     ينشر عرض تسديد السندات يف اجلريدة الرمسية، كما ينشر مر         



  ٢٤٩

 .األجل بني النشرتني مخسة عشر يوما على األقل

 .يقع إعالم حاملي السندات االمسية بالعرض بواسطة رسالة مضمونة الوصول

 .إذا كانت كل السندات امسية يكون اإلشهار املذكور أعاله اختياريا

بناء على جمرد طلب بسيط، تصبح الشركة الضامة مدينة حلاملي السندات اليت أصدرا الـشركة               يف حالة تسديد قيمة السندات      

 .املضمومة

مل يطلب تسديد قيمة سنداته، داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ آخر إجراء منصوص عليه  حيتفظ كل حامل سندات

 . ق الشروط احملددة يف عقد االندماجيف الفقرة الثالثة من هذه املادة، بصفته يف الشركة الضامة وف

يف الشركة املنفصلة ما مل يعرض على هؤالء تسديد قيمـة    يعرض مشروع االنفصال على مجعية حاملي السندات- .٢٧١املادة 

  .يف هذه احلالة تطبق أحكام الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة. سندام بناء على جمرد طلب منهم

يمه السندات بناء على جمرد طلب تكون الشركات املستفيدة من احلصص الناجتة عن االنفـصال مدينـة      يف حالة تسديد ق   

 .متضامنة اجتاه حاملي السندات الذين يطلبون تسديد قيمة سندام

هـا  إلي مشروع االنفصال على مجعية حاملي السندات يف كل من الشركة الضامة والشركة احملولة أو ال يعرض مشروع االندماج

 .الذمة املالية

االنفصال وذلك وفق  أو غري أنه ميكن للجمعية العامة العادية حلاملي السندات أن توكل ممثلي الكتلة لتقدمي معارضة على االندماج

 .٣٧٢الشروط واآلثار املنصوص عليها يف الفقرة الثانية وما يليها من املادة 

 غري حاملي السندات للشركة املنضمة يف حمل ومكان هذه األخـرية دون أن   تكون الشركة الضامة مدينة للدائنني- .٢٧٢املادة  

 .يؤدي هذا احللول إىل جتديد الدين جتاه الدائنني

ميكن لكل دائن غري حامل لسند يف إحدى الشركات املشاركة يف عملية االندماج وكان دينـه سـابقا لنـشر مـشروع       

تقدم . ٢٧٠ابتداء من تاريخ النشر األخري املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة االندماج، أن يتقدم مبعارضة خالل ثالثني يوما 

 .املعارضة أمام احملكمة املختصة اليت يوجد بدائرا مقر الشركة املدينة

 .ال توقف املعارضة متابعة عمليات االندماج

ت لفائدة الدائن من طرف الشركة الضامة بشرط إنشاء ضمانا أو إذا رأت احملكمة صحة االعتراض فإا تقرر تسديد الدين



  ٢٥٠

 .أن تكون هذه الضمانات كافية

 .مل تنشأ الضمانات اليت أمر بتقدميها أو ال حيتج باالندماج على الدائن املعترض إذا مل تسدد الديون

نه يف حالة إدماج الشركة املدينة      ال حتول أحكام هذه املادة دون تطبيق االتفاقات اليت ترخص للدائن باملطالبة بالتسديد الفوري لدي              

 .بشركة أخرى

 تكون الشركات املستفيدة من احلصص الناجتة عن االنفصال مدينة بالتضامن جتاه حاملي السندات والدائنني غـري  - .٢٧٣املادة  

  . هلمحاملي السندات للشركات املنفصلة يف حمل ومكان هذه األخرية، بدون أن يترتب عن هذا احللول جتديد بالنسبة

غري أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة ميكن النص على أن ال تكون الشركات املستفيدة من االنفصال ملزمة إال حبصة الشركة                     

 .املنفصلة من اخلصوم اليت تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينهما

ة يف االنفصال غري احلاملني للسندات أن يقدموا معارضة لالنفـصال           ميكن يف هذه احلالة األخرية لدائين الشركات املسامه       

 .٢٧٢وفقا للشروط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية وما بعدها من املادة 

 أو االنفصال حسب األحوال أو املنفصلة على مشروع االندماج أو إذا مل توافق مجعية حاملي السندات للشركة املضمومة

 .ل بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوين املطلوب، ميكن لس اإلدارة االستغناء عن هذه املوافقةإذا مل تستطع التداو

يتم نشر القرار يف اجلريدة املخول هلا نشر اإلعالنات القانونية اليت مت فيها نشر اإلعالن بتوجيه الدعوة لعقد اجلمعية، وإذا                    

 . يف اجلريدة الرمسيةكانت الشركة تدعو اجلمهور إىل االكتتاب

الشركات املستفيدة من األسهم الناشئة عن  أو حيتفظ عندئذ حاملي السندات بصفتهم، حسب األحوال يف الشركة الضامة

 .االنفصال

غري أنه ميكن جلمعية حاملي السندات أن توكل ممثلي كتلتهم لتقدمي املعارضة على هذه العملية وذلـك وفـق الـشروط                     

  .٢٧٢الفقرة الثانية وما بعدها من املادة املنصوص عليها يف 

 .٢٦٧ و ٢٦٥ إىل ٢٦٣ ختضع عملية االنفصال ألحكام املواد من - .٢٧٤املادة 

  يف جنسية الشركات: الفصل السابع

 . تتحدد جنسية الشركة التجارية بتحقيق الشروط املبينة فيما بعد- .٢٧٥املادة 

 :ا يوجد هلا بالفعل مقر على التراب املوريتاين تكون الشركة موريتانية عندم- .٢٧٦املادة 



  ٢٥١

 شركة التضامن اليت يتملك أزيد من النصف من حصصها أشخاص جنسيتهم موريتانية؛  .١

 الشركة ذات املسؤولية احملدودة اليت متتلك أشخاص جنسيتهم موريتانية أزيد من النصف من حصصها؛ .٢

 نسيتهم موريتانية أزيد من نصفها؛شركة األسهم اليت تكون أسهمها امسية ويتملك أشخاص ج .٣

أي شخص اعتباري آخر له موضوع جتاري وميتلك أشخاص جنسيتهم موريتانية  أو التجمعات ذات النفع االقتصادي .٤

 .يف غياب رأس مال، يكون أزيد من نصف أعضائها جنسيتهم موريتانية أو نصف حصصه

مخسة عشر يوما أن تبلغ كتابة ضبط احملكمة حملل تسجيلها بواسطة            تلزم كل شركة جنسيتها موريتانية خالل أجل         - .٢٧٧املادة  

 .رسالة مضمونة مع اإلعالم بالوصول، بأي تصرف يغري جنسيتها

سهم عندما يكون هلذا التنازل أثر يف تغيري  أو  يفرض الواجب املذكور باملادة السابقة على كل من يتنازل عن حصة- .٢٧٨املادة 

 .جنسية الشركة

  احلل والتصفية والقسمة: ثامنالفصل ال

  أسباب وآثار احلل: الفرع األول

 وما بعدها من الكتاب الثالث من قانون االلتزامات والعقود دون إخالل بأسباب ٩٨٥ تنتهي الشركة طبقا للمواد - .٢٧٩املادة 

 .احلل األخرى اخلاصة ببعض أشكال الشركات

 .ألغيار إال ابتداء من تقييده بسجل التجارة ال ينتج حل الشركة آثاره جتاه ا- .٢٨٠املادة 

جبريدة معتمدة لتلقى اإلعالنات القانونية مبكان مقـر الـشركة    أو  ينشر حل الشركة بإعالن يف اجلريدة الرمسية- .٢٨١املادة 

 .املثبتة للحل وبالتعديل بسجل التجارة أو احملاضر املقررة أو وباإليداع لدى كتابة الضبط للتصرفات

  التصفية والقسمة:  الثاينالفرع

  أحكام مشتركة: القسم األول

 ختضع تصفية وقسمة الشركات التجارية لألحكام اآليت ذكرها ولألحكام غري املتعارضة معها املقررة باملواد              - .٢٨٢املادة  

 . من مدونة االلتزامات والعقود١٠٢٣ إىل ٩٩٧من 

 .ن األسبابتعترب الشركة يف طور التصفية رد حلها ألي سبب م

املصفني على كل التصرفات والوثائق الـصادرة عـن    أو وكذلك اسم املصفي "شركة يف طور التصفية"جيب أن يرد بيان 



  ٢٥٢

 .الشركة واملوجهة لألغيار وعلى اخلصوص يف كل الرسائل والفاتورات واإلعالنات واإلشهارات املختلفة

 .املصفني أو عزل املصفي أو يودع مبلحق بسجل التجارة أمر تعيني

 ال يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات املستغلة يف نشاط الشركة مبا يف ذلك احملالت                 - .٢٨٣املادة  

 .السكنية

يف حالة موافقة املسامهني باإلمجاع إىل  كليا ما عدا أو  ال ميكن التنازل عن أصول الشركة اخلاضعة للتصفية جزئيا- .٢٨٤املادة 

مفوض حسابات إال بإذن من  أو مدير عام أو إداري، أو مسري أو الوصي أو خص كانت له يف الشركة صفة الشريك املتضامنش

 .مفوض احلسابات أو احملكمة املختصة يف القضايا التجارية، وذلك بعد االستماع وجوبا إىل املصفي

 ألصوهلم أو ألزواجهم أو لعماله أو  للتصفية سواء للمصفيكل أصول الشركة اخلاضعة أو بعض  مينع التنازل عن- .٢٨٥املادة 

 .لفروعهم أو

 : ميكن التنازل بصفة إمجالية عن أصول الشركة لشركة أخرى ال سيما عن طريق االندماج- .٢٨٦املادة 

 يف شركات التضامن مبوافقة كافة الشركاء؛ .١

 أس املال للشركاء املوصني؛يف شركات التوصية البسيطة بإمجاع الشركاء األوصياء وبأغلبية ر .٢

 باألغلبية اليت تطلب لتعديل النظام األساسي يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة؛ .٣

 .يف الشركات خفية االسم بشروط النصاب واألغلبية املنصوص عليها للجمعيات العامة االستثنائية .٤

 .كة جيب ختم التصفية يف أجل ثالث سنوات ابتداء من حل الشر- .٢٨٧املادة 

كل من له مصلحة، أن يعرض على احملكمة املختصة يف القضايا التجارية الـيت   أو يف غياب ذلك، جيب على النيابة العامة

 .إكمال التصفية إذا وقع البدء فيها أو يوجد ا مقر الشركة طلب تصفيتها

 .إعفائه من مهامه ومعاينة ختم التصفيةاحلسابات النهائية ووصل إبراء املصفي و يف يستدعى الشركاء يف آخر التصفية للبت

 .من يهمه األمر أو يف غياب ذلك تبت احملكمة بطلب من كل شريك

رفضت التصديق على  أو  إذا مل تتمكن اجلمعية املكلفة خبتم التصفية املنصوص عليها يف املادة السابقة من اختاذ قرار- .٢٨٨املادة 

لقضايا التجارية النظر يف هذه احلسابات وعند االقتضاء يف ختم التصفية حالة بذلك حمل حساب املصفي، تتوىل احملكمة املختصة يف ا

  . كل من له مصلحة أو مجعية املشاركني بطلب من املصفي



  ٢٥٣

يف هذه احلالة يضع املصفي حساباته بكتابة ضبط احملكمة املذكورة حيث يتمكن كل معىن باألمر من أن يطلع عليها وحيصل            

 .لى نفقتهعلى نسخة منها ع

 . يكون املصفي مسؤوال جتاه الشركة والغري عن النتائج الضارة احلاصلة عن األخطاء اليت ارتكبها أثناء ممارسته ملهامه- .٢٨٩ملادة 

غري أنه إذا . من كشفه عند إخفائه أو تتقادم دعوى املسؤولية ضد املصفني بثالث سنوات اعتبارا من حدوث الفعل الضار

  .ا بأنه جناية فإن هذا التقادم يتم بعشر سنواتكان الفعل موصوف

ذوي حقوقهم مبـرور مخـس    أو ورثتهم أو أزواجهم األحياء أو  تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غري املصفني- .٢٩٠املادة 

 .سنوات اعتبارا من نشر حل الشركة بسجل التجارة

  أحكام خاصة بالتصفية القضائية: القسم الثاين

شرط اتفاقي خمالف تقع تصفية الشركة طبقا ألحكـام هـذا    أو صرف النظر عن كل شرط من النظام األساسي ب- .٢٩١املادة 

 : القسم عند ما يصدر ا أمر من رئيس احملكمة املختصة بالقضايا التجارية بطريقة االستعجال وبطلب من

 أغلبية الشركاء يف شركات التضامن؛ .١

 األقل من األشكال األخرى من الشركات املكتسبة للشخصية القانونية؛الشركاء املمثلني لعشر رأس املال على  .٢

 دائين الشركة؛ .٣

 .ممثلي كتلة حاملي السندات .٤

 .ميكن للشركاء أن يتفقوا على أن أحكام هذا القسم تنطبق عندما يقررون االلتجاء لتصفية الشركة بالتراضي

حلها إذا كـان   أو  من تاريخ قرار احملكمة القاضي بتصفية الشركة تنتهي سلطات هيئات التسيري واإلدارة ابتداء- .٢٩٢املادة 

 .الحقا هلا

إذا وقع حل الشركة بقرار قضائي فإن هذا القرار يعـني مـصفيا             . ال تنتهي مهام مفوضي احلسابات حبل الشركة       - .٢٩٣املادة  

 .تعيينهماملصفون وفق نفس األشكال اليت مت ا  أو يستخلف املصفي أو يعزل.أكثر أو واحدا

 أو ال ميكن أن تزيد فترة انتداب املصفي واملصفني على ثالث سنوات قابلة للتجديد بواسطة قرار قضائي بطلب مـن املـصفي  

 .املصفني

 يستدعى املصفي يف ظرف ستة أشهر من تعيينه مجعية الشركاء والدائنني اليت يقدم هلا تقريرا عن أصول وخـصوم                    - .٢٩٤املادة  



  ٢٥٤

 .ة عمليات التصفية وعن األجل الضروري إلمتامها ويطلب عند االقتضاء الرخص اليت تبدو ضروريةالشركة وعن متابع

 .يف حالة انعدام ذلك تستدعى اجلمعية من طرف وكيل معني بقرار قضائي بناء على طلب كل ذي مصلحة

  .اإلذن الالزم للوصول إىل التصفيةمل ميكن اختاذ قرار، فإن املصفي يطلب من القضاء  أو إذا تعذر انعقاد اجلمعية العامة

 ميثل املصفي الشركة وختول له السلطات الواسعة لبيع األصول ودفع الديون وتوزيع الرصيد املتوفر ولو بالتراضي               - .٢٩٥املادة  

يني ال حيتج ا أمر التع أو من الشركاء، غري أن القيود الواردة على هذه السلطات الناجتة عن النظام األساسي أو بإذن من احملكمة

 . على الغري

 .بقرار قضائي أو القيام بقضايا جديدة لصاحل التصفية ما مل يؤذن له بذلك من الشركاء أو ال جيوز له متابعة القضايا اجلارية

 يضع املصفي يف ظرف ثالثة أشهر من ختم كل سنة مالية كشفا عن الوضعية املالية وتقريـرا مكتوبـا يتـضمن                      - .٢٩٦املادة  

 .بات عمليات التصفية خالل السنة املالية املنصرمةحسا

باستثناء اإلعفاء املمنوح من طرف رئيس احملكمة املختصة يف القضايا التجارية، يستدعى املـصفي حـسب اإلجـراءات                  

اء اليت تبت يف املنصوص عليها يف النظام األساسي، مرة على األقل يف السنة ويف أجل ستة أشهر من ختم السنة املالية، مجعية الشرك

 .الوضعية املالية ومتنح الرخص الالزمة وجتدد عند االقتضاء وكالة مفوض احلسابات

فإذا مل تعقد اجلمعية يودع التقرير املنصوص عليه يف الفقرة األوىل أعاله بكتابة ضبط احملكمة املختصة يف القضايا التجارية                   

 .ويطلع عليه كل من يهمه األمر

 .للشركاء أثناء التصفية أن يطلعوا على وثائق الشركة بنفس الشروط اليت سبق ذكرها من قبل جيوز - .٢٩٧املادة 

 :  على النحو التايل٢٩٦ تتخذ القرارات املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة - .٢٩٨املادة 

 بأغلبية الشركاء يف شركات التضامن؛ .١

 غلبية يف رأس املال بالنسبة للشركاء املوصني؛يف شركات التوصية البسيطة، بإمجاع األوصياء واأل .٢

 يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة، بأغلبية الشركاء يف رأس املال؛ .٣

 .يف الشركات خفية االسم، بشروط النصاب واألغلبية املنصوص عليها يف اجلمعيات العامة العادية .٤

كـل ذي   أو  املختصة بالقضايا التجارية يف طلب املـصفي إذا مل ميكن احلصول على األغلبية املطلوبة يفصل رئيس احملكمة

 .مصلحة



  ٢٥٥

إذا أدت املداولة إىل تعديل يف النظام األساسي فإنه يتخذ يف هذه احلالة حسب الشروط املنصوص عليها هلذا الغرض يف كل 

 .نوع من أنواع الشركات

 .جيوز للشركاء املصفني أن يشتركوا يف التصويت

استمرار استغالل الشركة، يتعني على املصفي استدعاء مجعية الشركاء حسب الشروط املنصوص عليهـا               يف حالة    - .٢٩٩املادة  

بواسـطة   أو ، وإال جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب االستدعاء سواء عن طريق مفوضي احلسابات٢٩٦بالفقرة الثانية من املادة 

 . لذي يبت عن طريق االستعجالوكيل معني من طرف رئيس احملكمة املختصة يف القضايا التجارية ا

  القسمة: القسم الثالث

حصص االشتراك املقامة بني الـشركاء بـنفس    أو  تكون قسمة األصل الصايف الباقي بعد تسديد األسهم املسماة- .٣٠٠املادة 

 .نسب مسامهتهم يف رأس مال الشركة ما مل يشترط النظام األساسي خالف ذلك

  .انية توزيع األموال املتوفرة أثناء التصفية بعد أن يأخذ بعني االعتبار حقوق الدائنني يقرر املصفي إمك- .٣٠١املادة 

ميكن لكل ذي مصلحة  بعد توجيه إنذار غري جمد للمصفي أن يطلب من رئيس احملكمة املختصة بالقضايا التجارية البت عن 

 .طريق االستعجال يف مالءمة القسمة أثناء التصفية

 .جبريدة معتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية ويبلغ ألصحاب السندات االمسية أو موال يف اجلريدة الرمسيةينشر قرار قسمة األ

تصفية أموال الشركة يكون األشخاص املنصوص عليهم يف التشريع املتعلق بالتسوية  أو  يف حالة التسوية القضائية- .٣٠٢املادة 

 .تفالس، مسؤولني عن ديون الشركة بالشروط املذكورة ذا التشريعالقضائية وتصفية األموال واإلفالس الشخصي وال

  يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية: الباب الثاين

  شركات التضامن: الفصل األول

 تعد شركة التضامن الشركة اليت يكون للشركاء فيها صفة التاجر وهم مسؤولون من غري حتديد وبالتضامن عـن                   - .٣٠٣املادة  

 .ركةديون الش

 ال جيوز لدائين الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إال بعد مرور ثالثني يوما على األقل من تـاريخ                     - .٣٠٤املادة  

 .إنذار الشركة بتصرف غري قضائي مل تترتب عنه نتيجة

يـق االسـتعجال دون أن      ميكن أن ميدد هذا األجل بأمر من رئيس احملكمة املختصة بالقضايا التجارية والذي يبت عن طر               



  ٢٥٦

 .يتجاوز هذا التمديد ثالثني يوما

 ".شركة تضامن"متبوعا مباشرة على حنو مقروء بكلمات  أو  تعرف شركة التضامن حتت اسم مجاعي يكون مسبوقا- .٣٠٥املادة 

كة ورقـم تـسجيلها      السابقة وكذا النص على مبلغ رأس مال الشر        ٣٠٠ جيب إظهار البيانات الواردة يف املادة        - .٣٠٦املادة  

أي وثائق أخرى صـادرة عـن    أو بسجل التجارة وذلك يف صلب التصرفات واملراسالت والفاتورات واإلعالنات واإلشهارات

 .الشركة وموجهة للغري

ذلك يكون مسؤوال عن التزامات هذه األخرية   كل شخص يقبل أن يدرج امسه بتسمية الشركة عاملا مبا يترتب عن- .٣٠٧املادة 

 .س الشروط املطبقة على الشركاتبنف

 . ينقسم رأس مال الشركة إىل حصص اشتراك متساوية القيمة االمسية- .٣٠٨املادة 

 أو أكثر، شـريكا  أو  يكون كل الشركاء مسريين إال إذا وجد شرط خمالف يف النظام األساسي الذي يعني مسريا- .٣٠٩املادة 

 . الحقيشري إىل أن هذا التعيني يتم بقرار أو غريه

إذا كان شخص اعتباري هو املسري، فإن املسئولني عن إدارته خيضعون لنفس الشروط وااللتزامات ويتعرضون لنفس املـسؤولية                  

 .املدنية واجلزائية كما لو كانوا هم أنفسهم املسريون دون إخالل باملسؤولية التضامنية للشخص االعتباري الذي يديرونه

  .زمة مبا يقوم به املسري من تصرفات داخلة يف حمل الشركة وذلك يف العالقة مع الغري تكون الشركة مل- .٣١٠املادة 

عند تعدد املسريين يتمتع كل واحد منهم، منفردا، بالسلطات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة؛ ال أثر ملعارضـة أحـد                    

 .املسريين لتصرفات مسري آخر جتاه الغري ما مل يثبت أنه كان على علم ا

 . ميكن االحتجاج على الغري بالشروط الواردة يف النظام األساسي املقيدة لسلطات املسريين املترتبة عن هذه املادةال

النظـام   أو يكون املسريون مسؤولني بصفة فردية وتضامنية جتاه الشركاء بالنسبة للتصرفات اليت أجنزت خمالفة للقـانون 

 .األساسي للشركة

غري أنه ميكـن أن يـنص النظـام         . رات اليت تتجاوز السلطات املعترف ا للمسريين بإمجاع الشركاء         تتخذ القرا  - .٣١١املادة  

 . األساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية حيددها

كما أنه ميكن أن ينص النظام األساسي على أن تؤخذ القرارات عن طريق استشارة كتابية إذا مل يطلب أحد الشركاء عقد                     

 .مجعية



  ٢٥٧

 يعرض تقرير التسيري وإجراء اجلرد والكشوف اإلمجالية املعتمدة من طرف املسريين على مصادقة مجعية الشركاء يف - .٣١٢دة املا

 . أجل ستة أشهر ابتداء من إغالق السنة املالية

ل مخسة عـشر  إليها يف الفقرة السابقة وكذلك نص التوصيات املقترحة إىل الشركاء قب هلذا الغرض تبلغ املستندات املشار

 .يوما من اجتماع اجلمعية املنصوص عليه يف نفس الفقرة

 .جيب أن يوضع اجلرد حتت تصرف الشركاء يف مقر الشركة يف أجل مخسة عشر يوما اليت تسبق انعقاد اجلمعية

رير اليت عرضـت    جيب أن تودع مداوالت الشركاء يف حمضر يبني تاريخ ومقر االجتماع وأمساء وألقاب الشركاء احلاضرين والتقا               

 .للنقاش وملخص املداوالت وأيضا مشاريع التوصيات املصوت عليها ونتيجة التصويت

جيب أن يوقع احملضر من طرف كل شريك حاضر تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرارات ااوزة للصالحيات املعترف                  

 .ا للمسريين عندما يكون الشركاء كلهم مسريون

 .لشركاء كتابيا يقع النص على ذلك باحملضر املوقع من طرف املسري واملصاحب إلجابة كل شريكيف حالة استشارة ا 

 .ميكن أن تبطل كل مداولة غري مطابقة ألحكام هذه املادة

 .يضبط النظام األساسي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الشريك الذي يترأس اجلمعية العامة

 . هذه املادةيعترب كأن مل يكن كل شرط خمالف ألحكام

 للشركاء غري املسريين احلق يف أن يطلعوا مرتني يف السنة يف مقر الشركة على السجالت واجلـرد والكـشوف                    - .٣١٣املادة  

 .اإلمجالية وتقارير التسيري وطرح أسئلة مكتوبة حول تسيري الشركة تتم اإلجابة عنها أيضا كتابة

 .ص اجلردوينتج حق االطالع احلق يف أخذ نسخة إال فيما خي

 .ميكن إجراء حق االطالع مبساعدة مستشار

  .ويعترب كأن مل يكن كل شرط خمالف ألحكام هذه املادة

عدة مسريين خمتارين من بني الشركاء يف النظـام   أو كان قد عني مسري واحد أو  إذا كان مجيع الشركاء مسريين- .٣١٤املادة 

ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما مل ينص         . بإمجاع آراء الشركاء اآلخرين   األساسي، فإنه ال جيوز عزل أحدهم من مهامه إال          

حينئذ ميكن للشريك املعزول االنسحاب من الشركة مـع  . يقرره الشركاء اآلخرون باإلمجاع أو النظام األساسي على استمرارها

 حالة االختالف من طرف رئـيس احملكمـة         طلبه استيفاء حقوقه يف الشركة املقدرة قيمتها من طرف خبري معني من األطراف ويف             



  ٢٥٨

 .بصفته قاضي االستعجال

 .وكل شرط خمالف يعترب كأن مل يكن

عدة شركاء مسريين من مهامهم إذا كانوا غري معينني بالنظام األساسي حسب الشروط املنـصوص   أو وميكن عزل واحد

 .خرين بإمجاع سواء كانوا مسريين أم اليف غياب ذلك، بقرار صادر عن الشركاء اآل أو عليها يف النظام املذكور،

وجيوز عزل املسري غري الشريك حسب الشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي ويف غياب ذلك فبقرار صـادر مـن                    

 .الشركاء بأغلبية األصوات

 . إذا كان قرار العزل ال يستند إىل سبب مشروع، فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر

وال ميكن التنـازل عنـها إال برضـى مجيـع     . جيوز أن تكون حصص االشتراك ممثلة يف سندات قابلة للتداول ال - .٣١٥املادة  

 .الشركاء

 .ويعترب كل شرط خمالف لذلك كأن مل يكن

ويصبح االحتجاج به واردا على الشركة      .  جيب إثبات التنازل عن حصص االشتراك مبكتوب حتت طائلة البطالن          - .٣١٦املادة  

 .اءات املنصوص عليها بقانون االلتزامات والعقودحسب اإلجر

على أنه، ميكن التعويض عن التبليغ بإيداع نسخة من عقد التنازل مبقر الشركة ويقدم مقابل ذلك مسري الشركة شـهادة                    

 .هذا اإليداع للمودع

 .  سجل التجارةوال جيوز االحتجاج بالتنازل على الغري إال بعد إمتام هذه اإلجراءات، وكذلك بعد النشر يف

 :  تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة األحكام التالية- .٣١٧املادة 

مع الشركاء األحياء فقط، تتبع هذه األحكام مـا مل   أو إذا نص أنه يف حالة وفاة أحد الشركاء تتواصل الشركة مع الورثة

 .يشترط لقبول الوارث شريكا، أن يتم قبوله من طرف الشركة

عدة ورثة، وإما  أو سري نفس احلكم إذا وقع النص على أن الشركة تتواصل إما مع الزوج الباقي على قيد احلياة وإما مع أحدوي

 .مع أي شخص معني يف النظام األساسي أو أجازه هذا النظام حسب أحكام الوصية

ه احلق إال يف قيمة حقـوق اشـتراك         إذا تواصلت الشركة مع الشركاء األحياء يكون الوارث دائنا للشركة فقط وليس ل            

 . مورثه وللوارث كذلك احلق يف هذه القيمة إذا وقع النص على أنه ليكون شريكا جيب قبوله من طرف الشركة ومنع هذا القبول



  ٢٥٩

عندما تتواصل الشركة بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة أعاله يكون املستفيدون من النص مدينني للتركة بقيمة                 

 . وق االشتراك اليت منحت هلمحق

يف كل احلاالت املذكورة ذه املادة، حتدد قيمة حقوق االشتراك يوم الوفاة بواسطة اخلبري املعني من طرف رئيس احملكمـة                    

 .بصفته قاضي االستعجال

 عن ديوا إال أكثر من ورثة الشريك قاصرين غري مرشدين، فإم ال يسألون يف حالة استمرار الشركة أو وإذا كان واحد

وجيب أن تتحول الشركة زيادة على ذلك يف أجل سنة من الوفاة إىل شـركة توصـية    . بقدر قيمة احلقوق احملالة إليهم من سلفهم      

 .يكون القاصر شريكا موصيا فيها، ويف غياب ذلك، تنحل الشركة، إال إذا بلغ القاصر سن الرشد يف ذلك األجل

بإجراء مـانع   أو بإجراء حيظر ممارسة مهنة جتارية أو بربنامج للتنازل الكلي أو لتصفية القضائية عندما يقع حكم با- .٣١٨املادة 

 .بقرار من الشركاء اآلخرين باإلمجاع أو لألهلية ضد أحد الشركاء تنحل الشركة إال إذا نص على استمرارها يف النظام األساسي

 للشريك الذي فقد هذه الصفة حمددة من طرف خبري معني بإذن            يف حالة االستمرار، تكون قيمة حقوق االشتراك املسددة       

 .ويعترب كأن مل يكن كل شرط خمالف .من رئيس احملكمة املختصة الذي ينظر استعجاليا

 .ألي سبب آخر مذكور بالنظام األساسي أو وتعترب أيضا الشركة منحلة يف حالة االندماج

  شركة التوصية البسيطة: الفصل الثاين

عدة شركاء مسؤولني بالتضامن وبصفة غري  أو  شركة التوصية البسيطة هي اليت يوجد فيها يف نفس الوقت شريك- .٩٣١املادة 

عدة شركاء مسؤولني عن ديون الشركة يف حدود حصصهم  أو مع شريك" شركاء أوصياء "حمدودة عن ديون الشركة ويسمون 

 .ن رأس املال فيها جمزأ على حصص اشتراكواليت يكو" شركاء بالتوصية " أو "شركاء موصني"ويسمون 

متبوعة مباشرة بـأحرف واضـحة    أو  يطلق على شركة التوصية البسيطة تسمية اجتماعية جيب أن تكون مسبوقة- .٣٢٠املادة 

 ".ب . ت . ش" باألحرف األوىل  أو "شركة توصية بسيطة"بكلمات 

لشركة وإال كان مسؤوال بصورة غري حمدودة وتـضامنية   ال يسوغ حبال من األحوال أن يدرج اسم شريك موص بتسمية ا           

 .عن ديوا

 :  جيب أن حيتوى النظام األساسي للشركة البيانات التالية- .٣٢١املادة 

 قيمة حصص كافة الشركاء؛ أو مبلغ .١



  ٢٦٠

 القيمة؛ أو شريك موص من هذا املبلغ أو حصة كل شريك وصي .٢

 . موص يف تقسيم األرباح و يف عائد التصفيةاحلصة اإلمجالية للشركاء األوصياء وحصة كل شريك .٣

 . ال ميكن التنازل عن حصص الشركة إال برضى كل الشركاء- .٣٢٢املادة 

 : غري أنه ميكن أن ينص النظام األساسي على

 أن حصص الشركاء املوصني قابلة للتنازل حبرية بني الشركاء؛ .١

 كل الشركاء األوصياء وباألغلبية يف عـدد ويف رأس          أن حصص الشركاء املوصني ميكن أن يتنازل عنها للغري برضى          .٢

 مال الشركاء املوصني؛

إىل الغري برضى كـل الـشركاء األوصـياء     أو أنه ميكن لشريك وصي التنازل عن جزء من حصصه لشريك موص .٣

 .وباألغلبية يف عدد ويف رأس مال الشركاء املوصني

 .تابة جيب أن يتم التنازل عن احلصص بواسطة الك-.٣٢٣املادة 

 :وال ميكن االحتجاج ا لدى الشركة إال بعد إمتام إحدى الشكليات التالية

  تبليغ التنازل إىل الشركة بواسطة ورقة عدل منفذ؛ .١

  قبول التنازل من طرف الشركة بتصرف رمسي؛ .٢

 . إيداع النسخة األصلية من عقد التنازل مبقر الشركة مقابل تسليم شهادة باإليداع من طرف املسري .٣

  .  ميكن االحتجاج ا أمام األغيار إال بعد إمتام هذه الشكليات وبعد اإلشهار باإليداع بسجل التجارةوال

 يسري شركة التوصية البسيطة كل الشركاء األوصياء ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك حيث ميكن أن                   - .٣٢٤املادة  

يقرر تعيينهم بتـصرف الحـق بـنفس الـشروط ونفـس       أو وصياءعدة مسريين من بني الشركاء األ أو ينص على تعيني مسري

 .الصالحيات يف شركة التضامن

 . ال ميكن للشريك املوصي القيام بأي تصرف تسيريي خارجي حىت عن طريق توكيل- .٣٢٥املادة 

 األوصـياء بـديون   الشركاء املوصون بالتضامن مع الشركاء أو يف حالة خمالفة املنع الوارد بالفقرة السابقة يلزم الشريك

 أو بالبعض منها فقط حبسب عدد أو ميكن إلزام الشركاء بكل التزامات الشركة. والتزامات الشركة الناجتة عن التصرفات املمنوعة

 .خطورة هذه التصرفات



  ٢٦١

 . تؤخذ القرارات اخلارجة عن سلطة املسريين من طرف جمموعة الشركاء- .٣٢٦املادة 

 أو ختاذ القرار من طرف جمموعة الشركاء فيما يتعلق بإجراءات املشاورة عن طريـق مجعيـة  ينظم النظام األساسي كيفية ا

 .استشارة كتابية وكذلك حد النصاب ونوع األغلبية

بالربع يف عدد ويف رأس مال الـشركاء   أو غري أنه حيق قانونا اجتماع مجعية كل الشركاء إذا كانت مطلوبة إما من شريك وصي

 .املوصني

أحـد   أو  يف حالة ما إذا كانت القرارات ستتخذ يف اجلمعية العامة، تدعى هذه اجلمعية لالنعقاد من طرف املسري- .٧٣٢املادة 

 .رسالة مضمونة مع اإلعالم بالوصول أو املسريين على األقل مخسة عشر يوما قبل انعقادها برسالة للحامل مقابل وصل

 . ألعمالويبني االستدعاء تاريخ ومكان االجتماع وجدول ا

غري أنه ال جيوز قبول دعوى اإلبطال يف حالة حضور أو متثيـل كافـة               . ميكن إبطال كل مجعية مدعوة لالنعقاد بصورة غري قانونية        

 .الشركاء

 . جيب توقيع احملضر من طرف كل واحد من الشركاء احلاضرين- .٣٢٨املادة 

 .يرفق بإجابة كل شريك ويوقع من طرف املسريينيف حالة االستشارة الكتابية، يقع النص عليها باحملضر الذي 

 تنعقد كل سنة، خالل األشهر الستة الالحقة إلغالق السنة املالية مجعية عامة خيضع خالهلا تقرير التسيري واجلـرد                   - .٣٢٩املادة  

 .والكشوف املالية اإلمجالية املعدة من طرف املسريين إىل مصادقة مجعية الشركاء

لشركاء مخسة عشر يوما على األقل قبل انعقاد اجلمعية على الوثائق املذكورة بالفقرة الـسابقة ونـص                 وهلذه الغاية يطلع ا   

 .التوصيات املقترحة وأيضا تقرير مفوض احلسابات عند االقتضاء

 .ميكن إبطال كل املداوالت اليت جتري خرقا ملقتضيات هذه الفقرة

. حيح إال إذا اجتمعت أغلبية الشركاء املمثلني لنصف رأس مال الشركةال ميكن انعقاد اجلمعية العامة السنوية على وجه ص

 .كوكيل على العدد األكرب من حصص االشتراك أو ويترأسها شريك حائز شخصيا

 .يعترب كأن مل يكن كل اشتراط خمالف ملقتضيات هذه املادة

 . ذلك ال ميكن للشركاء تغيري جنسية الشركة ما مل يتم إمجاعهم على- .٣٣٠املادة 

 .ميكن تقرير كل تغيري يف النظام األساسي برضا كل الشركاء األوصياء وباألغلبية يف عدد ويف رأس مال الشركاء املوصني



  ٢٦٢

 .تعترب كأا مل تكن البنود اليت تنص على شروط أشد لألغلبية

السنة على دفاتر ووثائق الـشركة وأن   حيق للشركاء املوصني والشركاء األوصياء غري املسريين االطالع مرتني يف       - .٣٣١املادة  

 .يوجهوا كتابة أسئلة حول تسيري الشركة جتب اإلجابة أيضا عنها بالكتابة

إذا وقع النص على أنه بالرغم من وفاة أحد الشركاء األوصـياء            .  تتواصل الشركة بالرغم من وفاة شريك موص       - .٣٣٢املادة  

 .اء موصني إذا كانوا قاصرينتتواصل الشركة مع الورثة فإن هؤالء يصبحون شرك

إذا كان الشريك املتوىف هو وحده الشريك الوصي وكان الورثة حينئذ قاصرين، فيجب القيام بتعويضه بـشريك وصـي                   

 .بتغيري الشركة يف ظرف سنة ابتداء من الوفاة أو جديد

 .ويف غياب ذلك تنحل الشركة مبقتضى القانون بانقضاء األجل الوارد بالفقرة السابقة

  يف شركات احملاصة : الفصل الثالث

فهي ليـست   . إذا اتفق الشركاء على أن ال تكون مقيدة يف سجل التجارة          " شركة حماصة " تسمى الشركة    - .٣٣٣املادة  

 .وميكن إثباا جبميع الوسائل. بشخص اعتباري وغري خاضعة لإلشهار

يقع اخلروج على مقتضيات الفقرة األوىل من املـادة         يتفق الشركاء بكل حرية على حمل وتسيري شركة احملاصة على أن ال             

 . من نفس القانون١-٩٢٥ والفقرة الثانية من املادة ٩٢٤ من قانون االلتزامات والعقود والفقرة الرابعة من املادة ٩٢٠

 . خمالف ختضع القرارات بني الشركاء لألحكام املطبقة على شركات التضامن إذا مل يقع النص على تنظيم- .٣٣٤املادة 

 . يبقى كل شريك جتاه األغيار مالكا لألموال اليت وضعها حتت تصرف الشركة- .٣٣٥املادة 

إعادة استعمال األموال املشاعة طيلة مدة الشركة وتلك الـيت   أو تعترب مشاعة بني الشركاء، األموال املكتسبة باستعمال

 .كانت مشاعة قبل أن توضع حتت تصرف الشركة

 .ة األموال اليت قد يتفق الشركاء على جعلها على الشيوعوتعترب كذلك مشاع

جزء من األموال اليت يكتسبها دف حتقيـق غـرض    أو وميكن أيضا االتفاق على أن يكون أحد الشركاء مالكا جتاه األغيار لكل

  .الشركة

 . يتعاقد كل شريك بامسه الشخصي وهو الوحيد امللزم جتاه الغري- .٣٣٦املادة 

 املتحاصني بصفتهم شركاء على مرأى ومسمع من األغيار يلزم كل واحد منهم جتاه هـؤالء بااللتزامـات                  إال أن تصرف  



  ٢٦٣

 .املتولدة عن العقود املربمة ذه الصفة من طرف كل واحد من شركائه اآلخرين وعلى وجه التضامن

الذي يثبت أن التعهد عاد  أو نه يلتزم اجتاههويسري نفس احلكم بالنسبة للشريك الذي جعل، من جراء تدخله، املتعاقد معه يعتقد أ

  .عليه بكسب

 فإنه يتم فيما خيص العالقة مع       ٣٣٥ من املادة    ٣ و ٢يف مجيع احلاالت فيما خيص األموال اليت تعد مشاعة تطبيقا للفقرتني            

 . من نفس القانون١٠٢٣ إىل ١٠١٦املواد من  أو  من قانون االلتزامات والعقود٩١٩ إىل ٨٩٨األغيار إما تطبيق املواد من 

 إذا أنشئت شركة احملاصة ملدة غري معينة ميكن أن ينتج حلها يف كل وقت بتبليغ موجه من طرف أحـدهم لكـل                    - .٣٣٧املادة  

 .الشركاء على أن يقع هذا التبليغ عن حسن نية وال جيري يف وقت غري مناسب

 مادامت الشركة مل تنحل ما مل يتفق علـى خـالف            ٣٣٦ال ميكن ألي شريك طلب قسمة األموال املشاعة تطبيقا للمادة           

 .ذلك

 .  تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات املؤسسة واقعيا- .٣٣٨املادة 

  يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة: الفصل الرابع

 يف حدود ما عدة أشخاص ال يتحملون اخلسائر إال أو  تؤسس الشركة ذات املسؤولية احملدودة من طرف شخص- .٣٣٩املادة 

 .قدموا من احلصص

ال ميكن لشركات الصيدلة والبنوك واالئتمان واالستثمار والتأمني والرمسلة واالدخار أن تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية                

 .حمدودة

 ".شريكا وحيدا"إذا مل تتضمن الشركة إال شخصا واحدا فإا تسمى 

 .الشركاء مبقتضيات هذا الفصلو ميارس الشريك الوحيد الصالحيات املخولة إىل مجعية 

 أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو  حتدد تسمية الشركة اليت ميكن أن يدرج معها اسم واحد من الشركاء- .٣٤٠املادة 

شركة ذات مـسؤولية  " أو "م. م . ذ.ش "باألحرف األوىل منها أي  أو "شركة ذات مسؤولية حمدودة"متبوعة مباشرة بعبارة  أو

 ".ودة بشريك وحيدحمد

املقتضيات املذكورة يف الفقرة السابقة وكذلك حتديد مبلغ رأس مال الشركة ومقرها ورقم التسجيل بسجل التجارة جيب                 

أن يظهر على التصرفات واملراسالت والفاتورات واإلعالنات واإلشهارات وغريها من الوثائق الصادرة عن الشركة واملوجهة حنو                



  ٢٦٤

 .الغري

  .أوقية على األقل) ١٠٠٠,٠٠٠( جيب أن يكون رأس مال هذه الشركة مليون - .٣٤١املادة 

 .أوقية) ٥٠٠٠(وينقسم رأس املال إىل حصص اشتراك متساوية ال ميكن أن يقل مبلغها املسمى عن مخسة آالف 

للمبلـغ   قل مساوجيب أن يكون حتويل رأس املال إىل مبلغ أقل متبوعا بزيادة يف أجل سنة بقصد إعادته إىل مبلغ على األ

 .املنصوص عليه يف الفقرة السابقة إال إذا مت يف نفس األجل حتويل الشركة إىل شركة من نوع آخر

التحويل خيول، لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي حل الشركة شهرين بعد إنـذار ممثليهـا    أو وعند غياب الزيادة

 . القانونيني بتصحيح الوضعية

 .سبب احلل منعدما يف اليوم الذي حددته احملكمة النظر يف أصل الدعوى ابتدائياوتنقضي الدعاوى إذا كان 

إذا ضمت الشركة أكثـر مـن        ال ميكن أن يزيد عدد الشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن اخلمسني               - .٣٤٢املادة  

 ذلك تنحل الشركة إال إذا بلـغ عـدد          يف غياب . اخلمسني من الشركاء جيب أن تتحول يف ظرف سنتني إىل شركة خفية االسم            

 .الشركاء يف نفس األجل العدد املرخص فيه قانونا

 . تتواصل الشركة يف حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية حمدودة بيد شخص مبفرده-.٣٤٣املادة 

ال ميكـن   .دة واحـدة   ال ميكن للشخص الطبيعي أن يكون شريكا وحيدا يف أكثر من شركة ذات مسؤولية حمدو               - .٣٤٤املادة  

 .لشركة ذات مسؤولية حمدودة أن تكون شريكا وحيدا يف شركة أخرى ذات مسؤولية حمدودة

إذا كانت . يف حالة خرق أحكام الفقرة السابقة ميكن لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركات املكونة بطريقة غري قانونية

كثر من شريك فإن طلب احلل ال ميكن أن يتم يف أقل من سنة بعـد                املخالفة ناجتة عن اجتماع احلصص بيد واحدة يف شركة هلا أ          

للمحكمة أن تعطي أجال أقصاه ستة أشهر لتصحيح الوضعية، وال ميكن هلا أن تـصرح   ويف مجيع احلاالت ميكن. اجتماع احلصص

 .باحلل إذا كان قد مت هذا التصحيح يف اليوم الذي حددته احملكمة للنظر يف أصل الدعوى ابتدائيا

 .بواسطة وكيل يثبت أن له سلطة خاصة أو  جتب مشاركة الشركاء كافة يف عقد تكوين الشركة بصفة شخصية-.٣٤٥املادة 

 . نقدية أو  جيب أن يتم اكتتاب مجيع احلصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت احلصص عينية-.٣٤٦املادة 

مؤسسة حرفية،  أو إال أنه إذا كان حمل الشركة متعلقا باستغالل أصل جتاري. ال جيوز أن تكون احلصص بشكل تقدمي عمل

إليها عينا، فإنه ميكن ملقدم احلصة العينية  معنوية، نقلت أو اشترك ما يف الشركة وأنشأما هذه األخرية، انطالقا من عناصر مادية
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 . أن يشارك بعمله عندما تكون وظيفته األصلية متصلة مبحل الشركة

دد النظام األساسي نصيب الشريك بالعمل يف املسامهة يف اخلسائر بدون أن تصل إىل أكثر من اليت للشريك الذي قـدم                   حي

 .يبني يف النظام األساسي طرق اكتتاب هذه املشاركات. األقل

 األشـخاص الـذين      يتم إيداع األموال املتأتية من تسديد قيمة حصص االشتراك خالل األيام الثمانية من طـرف               -.٣٤٧املادة  

 .مبكتب موثق أو استلموها يف حساب مصريف مغلق

 جيري سحب األموال احملصلة من تسديد قيمة حصص االشتراك من طرف وكيل الشركة مقابل االستظهار بشهادة                 -.٣٤٨املادة  

 .من كاتب ضبط احملكمة تثبت تسجيل الشركة يف سجل التجارة

بوكيـل   أو بتداء من أول إيداع لألموال، ميكن ألصحاب احلصص، إما أفـرادا إذا مل تتأسس الشركة يف أجل ستة اشهر ا

ميثلهم مجاعيا، أن يطلبوا من رئيس احملكمة املختصة ملكان مقر الشركة الذي ينظر بصفة استعجالية الترخيص هلم يف سحب مبلـغ               

 .مشاركتهم

 .ع األموالإذا قرر أصحاب احلصص الحقا تأسيس الشركة، لزم أن جيري من جديد إيدا

 .تطبق أحكام الفقرات السابقة يف حالة زيادة رأس املال

لكل مشاركة عينية وجيري هذا التقييم بناء على تقرير ملحق بالنظـام    جيب ا ن حيتوي النظام األساسي على تقييم-.٣٤٩املادة 

ك بأمر من رئيس احملكمة الذي ينظـر  األساسي يعده حتت مسئوليته مفوض للحصص معني بإمجاع الشركاء احملتملني ويف غياب ذل   

 .استعجاليا بطلب من الشريك احملتمل األشد حرصا

غري أنه ميكن للشركاء احملتملني أن يقرروا باإلمجاع إن اللجوء إىل مفوض احلصص ليس إلزاميا عندما ال تتجاوز قيمـة أي         

وع املشاركات العينية غري اخلاضـعة لتقيـيم مفـوض     أوقية وعندما ال تزيد القيمة اإلمجالية م    ١٠٠,٠٠٠من احلصص العينية    

 .احلصص عن نصف رأس املال

 عندما تتكون الشركة من شخص واحد يقع تعيني مفوض احلصص من الشريك الوحيد، إال أن اللجوء إىل مفوض - .٣٥٠ املادة

 .احلصص غري إلزامي إذا توفرت الشروط الواردة باملادة السابقة

 ملدة مخس سنوات جتاه األغيار بالقيمة املمنوحة للمشاركات العينية أثناء تأسيس الشركة إذا مل يكن   يلزم الشركاء بالتضامن  

 .اختلفت القيمة املتفق عليها مع اليت هي مقترحة من طرف مفوض احلصص إذا أو هناك مفوض حصص
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كما مينع أيضا ضمان . ة بطالن اإلصدار مينع على شركة ذات مسؤولية حمدودة إصدار قيم منقولة وذلك حتت طائل- .٣٥١املادة 

 .إصدار قيم منقولة حتت طائلة بطالن الضمان

 . ال ميكن متثيل حصص الشركاء بسندات قابلة للتداول- .٣٥٢املادة 

 احلصص قابلة لالنتقال حبرية عن طريق اإلرث، كما انه ميكن التنازل عنها بكل حرية بـني األزواج واألقـارب                    - .٣٥٣املادة  

 .هار إىل حد الدرجة الثانية بدخول الغايةواألص

الوارث شريكا إال بعد قبوله  أو املذكورين غري أنه ميكن أن يشترط يف النظام األساسي أنه ال جيوز أن يصبح أحد األشخاص

ها املادة  إن اآلجال املمنوحة للشركة للفصل يف القبول ال جيوز أن تكون أكثر من اليت نصت علي               . ضمن الشروط املنصوص عليها   

وتطبق عند رفض القبول الفقرتان الثالثة والرابعة       .  واألغلبية املشترطة ال تكون أقوى من األغلبية املطلوبة يف املادة املذكورة           ٣٥٥

 . وذلك حتت طائلة البطالن٣٥٥من املادة 

 . يف اآلجال املقررةويعترب القبول حاصال إذا مل يتم أي واحد من االحتماالت املنصوص عليها يف هاتني الفقرتني

 ال تكون احلـصص إال  ٣٤٢ يف حالة تعدد املتنازل هلم الواردين باملادة السابقة وإذا نتج جتاوز العدد احملدد باملادة       - .٣٥٤املادة  

حل جيب متثيل هؤالء املتنازل هلم من طرف أحدهم أمام الشركة إال إذا مت التنازل لصا. حصصا ممتلكة من شخص واحد جتاه الشركة

 .٣٤٢إىل أغيار يف احلد املبني باملادة  أو مجع منهم أو واحد

 ال جيوز التنازل عن حصص الشركاء إىل األشخاص األجانب عن الشركة إال مبوافقة أغلبية الشركاء اليت متثل ثالثة - .٣٥٥املادة 

 .ميكن للشريك املتنازل املسامهة يف التصويت. أرباع رأس مال الشركة على األقل

 .ما تتكون الشركة من أكثر من شريك، يبلغ مشروع التنازل للشركة ولكل شريك بتصرف غري قضائيعند

جيب على املسري يف ظرف مثانية أيام ابتداء من التبليغ الذي وجه إليه تطبيقا للفقرة السابقة أن يستدعى مجعيـة الـشركاء       

. ام األساسي استشارة الشركاء كتابيا على املشروع املذكورإذا مسح به النظ أو للتداول على مشروع التنازل عن حصص الشركة

 .إذا مل تعرب الشركة عن حقها يف االسترجاع يف األجل املذكور يف هذه الفقرة يعترب الرضا بالتنازل حاصال

ومـوا  يق أو وإذا رفضت الشركة أن ترضى بالتنازل، يلزم الشركاء يف أجل ثالثني يوما ابتداء من هذا الرفض أن حيصلوا

وميكن متديد هذا األجل بطلب من املسري مرة واحدة         . ٢٢٨باحلصول على احلصص بثمن حمدد حسب الشكليات الواردة باملادة          

 .بأمر من رئيس احملكمة املختصة بوصفه قاضي االستعجال بدون أن يتجاوز هذا التمديد ثالثة أشهر
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نفس األجل ختفيض رأس ماهلا مبجموع القيمة االمسية حلـصص  كما ميكن للشركة أيضا برضا الشريك املتنازل أن تقرر يف     

ميكن أن مينح رئيس احملكمة املختصة بوصفه قاضي . هذا الشريك وإعادة شراء هذه األسهم بالثمن احملدد وفق الشروط املبينة أعاله

القتضاء املقتضيات املتعلقة بتخفيض وتطبق عند ا. االستعجال للشركة أجال للوفاء إذا قدمت له مربرا على أن ال يتعدى ستة أشهر

 .رأس املال إىل مبلغ أقل من احلد األدىن القانوين

كما حيق له يف    . يسوغ للشريك أن جيري التنازل املتوقع أصال      . عندما ينقضي األجل املضروب يف الفقرتني الرابعة واخلامسة أعاله        

 ألحد األصول أو اهلبة إما للزوج أو عدا يف حالة اإلرث.تفظ حبصصهحالة رفض قبول املتنازل له املقترح أن يتخلى عن التنازل وحي

الفروع إىل الدرجة الثانية بدخول الغاية فانه ال ميكن للشريك املتنازل أن يتمسك مبقتضيات الفقرتني الرابعة والسادسة أعاله ما  أو

 .مل يكن حائزا على حصصه منذ سنتني على األقل

 .ملخالفة هلذه املادةتعد كأن مل تكن كل الشروط ا

وإذا تضمن النظام األساسي شرطا حيد من هذه احلرية فإنـه           .  ميكن التنازل عن احلصص بكل حرية بني الشركاء        - .٣٥٦املادة  

، مع ذلك ميكن للنظام األساسي يف هذه احلالة ختفيض األغلبية واختصار اآلجال املنصوص عليها يف املادة                 ٣٥٥جتب مراعاة املادة    

 .رةاملذكو

 ٢ و ١ عندما توافق الشركة على مشروع رهن حيازي حلصص اشتراك وفق الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني  - .٣٥٧املادة  

، تعترب املوافقة مبثابة قبول املتنازل له يف حالة التحقيق اجلربي للحصص املرهونة إال إذا فضلت الشركة بعد التنازل              ٣٥٥من املادة   

 . قصد ختفيض رأس املالشراء احلصص دون تأخري

 .٣١٦ خيضع التنازل عن حصص االشتراك إىل مقتضيات املادة - .٣٥٨املادة 

حيدد املسريون حبرية يف . عدة أشخاص طبيعيني أو  تسري الشركة ذات املسؤولية احملدودة من طرف شخص واحد- .٣٥٩املادة 

 .النظام األساسي

ين خارج الشركاء، ميكن أن يقصر النظام األساسي إمكانية التسيري علـى الـشركاء   املسري أو  جيوز اختيار املسري-.٣٦٠املادة 

 .وحدهم

 .ال ميكن تعيني القصر والبالغون عدميو األهلية مسريين

. ال ميكن ملفوضي احلسابات خالل السنوات اليت تلي تاريخ انتهاء مهامهم أن يكونوا مسريين للشركات اليت كانوا يراقبوا
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اليت متلك فيهـا   أو من رأس مال الشركة املراقبة من طرفهم% ١٠ل نفس األجل تعيينهم مسريين لشركات متلك وال ميكن خال

 .من رأس املال% ١٠هذه األخرية 

 .ينطبق نفس املنع على الشركاء يف شركة مفوضي احلسابات

 لوظيفة فعلية وأن ال يكون الغرض من مايل أن يعني مسريا شريطة أن يكون عقد العمل مطابقا أو إداري أو ميكن ملدير فين

خيضع عقد الشغل   . إبرامه حتاشي نظام عزل املسريين وأن تكون وظائف املسري والوظائف الفنية متميزة عن بعضها بشكل واضح               

 .شركائها أو احملرر بني الشركة ومسريها للقواعد املطبقة على االتفاقيات اليت تتم بني الشركة وأحد مسرييها

بواسطة قرار الحق من طرف الشركاء وفـق   أو  يتم تعيني املسريين األوائل وحتدد فترة انتدام يف النظام األساسي-. ١٣٦املاد 

 .٣٦٠الشروط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

 .املسريون ملدة ثالث سنني أو يف حالة عدم وجود مقتضيات يف النظام األساسي يعني املسري

 يف العالقات ما بني الشركاء ميكن للمسري عند غياب حتديد صالحياته يف النظام األساسي أن يقوم جبميع أعمـال                    - .٣٦٢املادة  

يف حالة تعدد املسريين يتمتع كل واحد منهم على حدة ذه الصالحيات باستثناء حـق كـل          . التسيري اليت ختدم مصلحة الشركة    

 .مضائهاواحد منهم يف االعتراض على أي عملية قبل إ

يف العالقات مع الغري، يتمتع املسري بصالحيات واسعة من أجل التصرف يف مجيع الظروف باسم الـشركة مـع مراعـاة                     

 .السلطات اليت مينحها القانون صراحة للشركاء

 هذا  تلزم الشركة بتصرفات املسري اخلارجة عن حمل الشركة إال إذا اثبت أن األغيار كانوا على علم بان التصرف يتجاوز                  

 .أم ما كان هلم أن جيهلوا ذلك نظرا للظروف مع استبعاد جمرد االكتفاء بإشهار النظام األساسي إلقامة هذا الدليل أو احملل

 .ال ميكن االحتجاج اجتاه األغيار ببنود النظام األساسي اليت حتد من صالحيات املسريين الواردة يف هذه املادة

  .تمتعون بالصالحيات الواردة يف هذه املادة كل على حدةيف حالة تعدد املسريين، فإم ي

 . تكون املعارضة اليت يقوم ا مسري ضد تصرفات مسري آخر عدمية األثر اجتاه األغيار إال إذا ثبت أم كانوا على علم ا

مبقتضى قـرار   أو ساسيمعوضة حسب الشروط احملددة يف النظام األ أو  يسوغ أن تكون وظائف املسريين جمانية- .٣٦٣املادة 

 .مجاعي من الشركاء

يرفقون بالوثائق املبلغة إىل الشركاء  أو مفوضو احلسابات إىل اجلمعية العامة أو عند االقتضاء مفوض أو  يقدم املسري- .٣٦٤املادة 



  ٢٦٩

ـ  أو يف حالة استشارة مكتوبة، تقريرا حول االتفاقيات احلاصلة مباشرة  أو د مـسرييها بواسطة شخص وسيط بني الشركة وأح

 .شركائها

الشريك املعين باألمر يف عملية التصويت وال تراعي حصـصه يف   أو تبت اجلمعية العامة يف هذا التقرير وال يشترك املسري

 .حساب النصاب القانوين واألغلبية

ف اجلمعية  غري أن االتفاقات املربمة من طرف مسري غري شريك ختضع يف غياب مفوضي حسابات للمصادقة مسبقا من طر                 

 .العامة

استثناء من مقتضيات الفقرة األوىل ويف حالة أن الشركة ال تضم إال شريكا واحدا حيث متت معه االتفاقية، فإنه جتب فقط                     

 .اإلشارة إىل ذلك يف سجل املداوالت 

 أو قتضاء على انفرادومع ذلك حتدث االتفاقات غري املصادق عليها آثارها على أن يتحمل املسري والشريك املتعاقد عند اال

 .على وجه التضامن حسب األحوال نتائج العقد املضرة بالشركة

 مسريا أو ختضع ملقتضيات هذه املادة االتفاقات احلاصلة مع شركة يكون أحد الشركاء فيها مسؤوال، بصورة غري حمدودة،

 .ولية احملدودةشريكا يف الشركة ذات املسؤ أو مديرا عاما ويف نفس الوقت مسريا أو إداريا أو

 . على االتفاقيات املتعلقة بعمليات عادية ومربمة يف ظروف عادية٣٦٤ ال تطبق مقتضيات املادة - .٣٦٥املادة 

الشركاء حال كوم أشخاصا طبيعيني أن يستدينوا من الشركة بأي  أو  مينع حتت طائلة بطالن العقد على املسريين- .٣٦٦املادة 

تكفـل   أو أن جيعلوا الشركة تـضمن  أو بأي طريقة أخرى أو الشركة رصيدا يسحب على مكشوفأن متنح هلم  صفة كانت أو

 .احتياطيا التزامام جتاه األغيار

واألقـارب واألصـهار إىل    يسري نفس املنع على املمثلني الشرعيني لألشخاص املعنوية الشركاء كما تطبق على األزواج

 .خص وسيطبإدخال الغاية وعلى كل ش الدرجة الثانية

األغيار حسب احلالة سواء عن خمالفة األحكـام   أو متضامنني جتاه الشركة أو  يكون املسريون مسؤولني إما فرادى- .٣٦٧املادة 

 .التشريعية املطبقة على الشركات ذات املسؤولية احملدودة وعن خرق النظام األساسي وعن األخطاء اليت يرتكبوا يف التسيري

 .ين يف القيام بنفس األعمال، حددت احملكمة نسبة مسامهة كل واحد منهم يف تعويض الضررإذا اشترك عدة مسري

مجاعات، القيام بدعوى الشركة يف املسؤولية  أو فضال عن دعوى املطالبة بتعويض الضرر الشخصي، حيق للشركاء فرادى



  ٢٧٠

بالشركة اليت متنح هلا، يف احلالة هذه التعويضات عن  توميكن للمدعني متابعة املطالبة بتعويض كل األضرار اليت حلق. ضد املسريين

 .الضرر

ألجل ذلك، جيوز للشركاء املمثلني لربع رأس املال على األقل وللمصلحة املشتركة أن يكلفوا، على حـسام اخلـاص،                   

ال يكون النسحاب . من حيث الدفاع أو أكثر منهم لدعم دعوى الشركة املوجهة ضد املسريين سواء من حيث املطالبة أو واحدا

ألم ختلوا حملض إرادم أي أثر علـى سـري الـدعوى     أو عدة شركاء خالل الدعوى إما لكوم فقدوا صفة شركاء أو شريك

 .املذكورة

عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط املنصوص عليها يف هذه املادة، ال ميكن للمحكمة أن تبت فيها إال إذا مت إدخـال                      

 . وى بشكل صحيح عن طريق ممثليها القانونينيالشركة يف الدع

 يكن واردا يف النظام األساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على اإلبداء املسبق لرأي اجلمعية العامة يعترب كأن مل

 يتضمن تنازال مسبقا عن هذه الدعوى أو على ترخيص من هذه األخرية أو

جلمعية العامة سقوط دعوى املسؤولية ضد املسريين خلطإ ارتكبوه أثنـاء ممارسـتهم             ال ميكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات ا         

 .مهامهم

 مبرور مخس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل احملدث للضر،          ٣٦٧ تتقادم دعوى املسؤولية املنصوص عليها يف املادة         - .٣٦٨املادة  

  .العمل جبناية، فال تتقادم الدعوى إال مبرور عشرين سنةغري أنه إذا وصف هذا . وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه

 ميكن عزل املسري بقرار من الشركاء املمثلني لثالثة أرباع حصص االشتراك على األقل ويعترب كل شرط خمـالف                   - .٣٦٩املادة  

 .وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر الالحق. لذلك كأن مل يكن

 . عزل املسري من طرف احملاكم ألي سبب مشروع بناء على طلب من كل شريكجيوز أيضا

 يعرض تقرير التسيري وإجراء اجلرد والكشوف اإلمجالية اليت يعدها املسريون على مجعية الشركاء للمصادقة عليها                - .٣٧٠املادة  

 .يف أجل ستة أشهر اعتبارا من إغالق السنة املالية

 أو إليها يف الفقرة السابقة وكذلك نص التوصيات املقترحة وعند االقتضاء، تقرير مفوض املشاروهلذا الغرض توجه الوثائق 

 . يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة١٥مفوضي احلسابات إىل الشركاء خالل 

 .خالل هذا األجل يوضع جدول اجلرد مبقر الشركة حتت تصرف الشركاء الذين ميكنهم االطالع عليه



  ٢٧١

 .كل مداولة اختذت خرقا ملقتضيات هذه الفقرة ميكن إبطاهلا

ابتداء من اإلبالغ املنصوص عليه يف الفقرة السابقة، يكون لكل شريك احلق يف أن يطرح أسئلة كتابية وجييب عليها املسري أثنـاء                      

 .الدورة

تقرير املسريين وعند االقتضاء،    ميكن، فضال عن ذلك، لكل شريك أن يطلع على السجالت واجلرد والكشوف اإلمجالية و             

  .مفوضي احلسابات وحماضر اجلمعيات العامة املتعلقة بالسنوات املالية الثالث األخرية أو على تقرير مفوض

 .يترتب على حق االطالع حق احلصول على نسخة ما عدا فيما خيص اجلرد

 . ميكن أن ميارس االطالع باالستعانة مبستشار

 .حكام هذه املادة كأن مل يكنويعترب كل شرط خمالف أل

غري أنه يسوغ أن يشترط يف عقد التأسيس أنه ميكن باستثناء ما نصت             .  تصدر القرارات املشتركة يف مجعيات عامة      - .٣٧١املادة  

اسي حيدد النظام األس. بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء أو ، أن تتخذ مجيع القرارات٣٦٧عليه الفقرة األوىل من املادة 

 .شروط وآجال هذه االستشارة

 يوما على األقل قبل اجتماعها بواسطة رسالة مضمونة مـع اإلعـالم             ١٥يتم استدعاء الشركاء للجمعيات العامة خالل       

 .بالوصول تتضمن اإلشارة إىل جدول األعمال

 .ضاءمفوضي احلسابات عند االقت أو يف غياب ذلك من طرف مفوض أو االستدعاء من طرف املسري جيري

 .جيب أن يتضمن االستدعاء جدول األعمال مع تبيني املواضيع بشكل جينب اللجوء إىل أية وثائق أخرى

إذا كانوا ميثلون ما ال يقل عن الربع من الشركاء والربع من  أو عدة شركاء حائزين على نصف احلصص أو يسوغ لشريك

 .رب كل شرط خمالف كأن مل يكنويعت. احلصص أن يقوموا بدعوة اجلمعية العامة إىل االنعقاد

ميكن لكل شريك، بعد ما يطلب دون جدوى من املسري انعقاد مجعية عامة، أن يلتمس من رئيس احملكمة بوصـفه قاضـي         

 .االستعجال تعيني وكيل مكلف باستدعاء مجعية عامة وحتديد جدول أعماهلا

مع ذلك ال تقبل دعوى اإلبطال يف حالة أن الشركاء و. تكون معرضة لإلبطال كل مجعية مت استدعاؤها بطريقة غري صحيحة

 .ممثلني أو مجيعا كانوا موجودين

 . جيوز لكل شريك أن يساهم يف القرارات وله عدد من األصوات يعادل عدد احلصص اليت ميتلكها يف الشركة- .٣٧٢املادة 



  ٢٧٢

 .ال يسوغ للشريك أن ينيب عنه شخصا آخر إال إذا أجاز ذلك النظام األساسي

جيوز أن ينيب أحد الشركاء شريكا آخر لتمثيله إال . كل شريك أن ينيب عنه زوجه إال إذا مل تضم الشركة سوى الزوجنيل

 .يف احلالة اليت تكون فيها الشركة بني اثنني فقط

 .التوكيل املمنوح بصدد مجعية تصلح للجمعيات اليت يتم استدعاؤها بصورة متتالية ولنفس جدول األعمال

ويعترب كل .لشريك أن يعني وكيال للتصويت عن جزء من حصصه والتصويت بنفسه عن اجلزء اآلخر من احلصصال يسوغ 

 . أعاله كأن مل يكن٥ و٣ و١شرط خمالف ألحكام الفقرات 

املمـثلني مـع    أو  تودع مداوالت الشركاء يف حمضر يبني تاريخ وحمل اجلمعية وألقاب وأمساء الشركاء احلاضرين- .٣٧٣املادة 

اإلشارة إىل عدد حصص االشتراك احملوزة من كل واحد منهم والتقرير والوثائق املعروضة وخالصة املداوالت وكذلك مـشاريع                  

 .القرارات اليت مت التصويت عليها ونتائج التصويت

 . حيدد النظام األساسي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الشريك الذي يرأس اجلمعية العامة

 .شارة كتابية يشار إىل ذلك يف احملضر الذي جيب أن يصحب بكل جوابيف حالة إجراء است

عدة شركاء ميثلون أكثر مـن نـصف    أو خالل االستشارات الكتابية من واحد أو  تتخذ القرارات يف اجلمعيات- .٣٧٤املادة 

 .حصص الشركة

انية على أن تصدر القرارات بأغلبية استشارم حسب األحوال مرة ث أو وإذا مل حتصل هذه األغلبية، جتب دعوة الشركاء

 .األصوات مهما كان عدد املصوتني، ما مل ينص النظام األساسي على شرط خيالف ذلك

 . ال ميكن للشركاء تغيري جنسية الشركة- .٣٧٥املادة 

. األقـل يقرر أي تعديل على النظام األساسي من طرف الشركاء الذين ميثلون نسبة ثالثة أرباع رأس مال الشركة علـى                    

 .ويعترب كأن مل يكن كل اشتراط يستوجب أغلبية أرفع

 .غري أنه ال ميكن يف أي حال لألغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته يف رأس املال

االحتياطات من طرف الشركاء املمثلني لنصف حصص  أو استثناء من أحكام الفقرة السابقة يتخذ قرار زيادة رأس املال بضم الربح

  .راكاالشت

 من املادة   ٣ و ٢ والفقرتني   ٣٧٤ إىل   ٣٧١ واملواد من    ٣٧٠ ال تطبق مقتضيات الفقرات الثالث األوىل من املادة          - .٣٧٦املادة  



  ٢٧٣

 . على الشركات اليت ال تضم إال شريكا واحدا٣٧٥

 .ويف هذه احلالة فإن تقرير التسيري واجلرد والكشوف اإلمجالية تعد من طرف املسري

مفوضي احلسابات يف أجل ستة أشهر ابتداء من إغالق  أو وحيد على احلساب عند االقتضاء بعد تقرير مفوضيصادق الشريك ال

 .السنة املالية

 .ال يسوغ للشريك الوحيد أن يفوض صالحياته وتدون يف سجل القرارات اليت يتخذها عوضا عن اجلمعية العامة

 .دة بطلب من كل ذي مصلحةميكن بطالن القرارات املتخذة خرقا ملقتضيات هذه املا

 . يف حالة زيادة رأس املال بواسطة اكتتاب حصص اشتراك نقدية٣٤٦ تطبق أحكام الفقرة األخري من املادة -. ٣٧٧املادة 

 .ميكن سحب األموال النامجة عن االكتتاب بواسطة وكيل عن الشركة بعد إصدار شهادة من طرف املودع

الفقرة الثانية مـن   ل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع األموال، فإنه ميكن القيام بتطبيق أحكامإذا مل حتقق زيادة رأس املال يف اج

 . ٣٤٨املادة 

 .٣٤٩من املادة   إذا حتققت زيادة رأس املال إما كليا وإما جزئيا بواسطة حصص عينية، تنطبق أحكام الفقرة األوىل- .٣٧٨املادة 

  .ر من رئيس احملكمة املختصة بوصفه قاضي االستعجال بطلب من املسريغري أنه يتم تعيني مفوض احلصص بقرا

كانت القيمة اليت مت اعتمادها خمتلفة عن القيمة املقترحة من طرف مفوض احلصص، يسأل مسريو  أو إذا مل يوجد مفوض حصص

ه األغيار عن القيمـة املمنوحـة   الشركة واألشخاص املكتتبني يف زيادة رأس املال على وجه التضامن خالل مدة مخس سنوات اجتا        

 .للحصص املذكورة

 . ال يترتب عن ختفيض رأس املال يف أي حال من األحوال املساس باملساواة بني الشركاء- .٣٧٩املادة 

 .تبت حسب الشروط الالزمة لتغيري النظام األساسي ويؤذن فيه من طرف مجعية الشركاء اليت

 .بتخفيض عدد احلصص أو تخفيض القيمة االمسية حلصص الشركاء ميكن ختفيض رأس املال ب- .٣٨٠املادة 

يف حالة وجود مفوض حسابات يتم اطالعه على مشروع التخفيض خالل الثالثني يوما على األقل السابقة النعقاد اجلمعية                  

 .و يرفع إىل علم اجلمعية العامة تقييمه ألسباب التخفيض وشروطه. العامة املدعوة للبت يف هذا املشروع

ميكن لكل الدائنني العائدة ديوم إىل ما قبل  حينما توافق اجلمعية على مشروع لتخفيض رأس املال ال يكون معلال بوقوع خسائر،

. تاريخ إيداع حمضر املداوالت يف كتابة الضبط أن يعترضوا على التخفيض خالل الثالثني يوما ابتداء من تاريخ اإليداع املـذكور                   



  ٢٧٤

  .ة بواسطة تصرف غري قضائي ويرفع أمام احملكمةيبلغ االعتراض للشرك

يأمر إما بإرجاع الديون وإما بتكوين ضمانات إذا ما عرضـت   أو يرفض رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال املعارضة

 .الشركة ذلك واعتربت كافية

  .ميكن الشروع يف عمليات التخفيض خالل فترة املعارضة

غري أنه جيوز للجمعية اليت قررت التخفيض من رأس املال غري املعلل . خلاصة من قبل الشركةمينع شراء حصصها ا - .٣٨١املادة 

 .خبسائر أن ترخص للمسري بشراء عدد حمدد من احلصص من أجل إلغائها

ناسبة خالل   ال ميكن أن يترتب عن ختفيض رأس املال ختفيضه إىل مبلغ أقل من احلد األدىن القانوين إال أن تتقرر بامل                    - .٣٨٢املادة  

 .نفس اجلمعية زيادة رأس املال إىل مستوى يعادل املبلغ القانوين على األقل

مفوضي حسابات حسب الشروط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املـادة   أو  ميكن أن يعني الشركاء مفوضا- .٣٨٣املادة 

٣٧٤. 

 ٤٠,٠٠٠,٠٠٠قم أعماهلا مبناسبة إغالق سنة مالية على        غري أنه جيب على الشركات ذات املسؤولية احملدودة اليت يزيد ر          

 .أوقية بدون رسوم أن تعني مفوض حسابات على األقل

وحىت يف حالة عدم بلوغ النصاب املشار إليه يف الفقرة السالفة، ميكن طلب تعيني مفوض حسابات من رئـيس احملكمـة                     

 .تلكون ربع رأس املال على األقلعدة شركاء مي أو املختصة بصفته قاضي االستعجال من طرف شريك

ميكن لكل شريك غري مسري، مرتني خالل كل سنة مالية، أن يوجه أسئلة مكتوبة إىل املسري حول كل حدث مـن   - .٣٨٤املادة 

 .ويطلع مفوض احلسابات على اجلواب عند االقتضاء. شأنه أن خيل باستمرارية االستغالل

مجاعات كيف ما كان شـكلهم   أو ون ما ال يقل عن ربع رأس مال الشركة إما فردىأكثر ميثل أو  يسوغ لشريك- .٣٨٥املادة 

عدة  أو عدة خرباء مكلفني بتقدمي تقرير عن عملية أو رفع طلب إىل رئيس احملكمة املختصة بوصفه قاضي االستعجال لتعيني خبري

 .عمليات تتعلق بالتسيري

ايل نطاق مهمة اخلبري وصالحياته، على أن يـتم اسـتدعاء املمـثلني             إذا متت االستجابة هلذا الطلب، حدد األمر االستعج       

  . القانونيني للشركة إىل اجللسة استدعاء صحيحا

  .وميكنه أن جيعل األتعاب على حساب الشركة



  ٢٧٥

جيب فضال عن ذلك ضم هذا التقرير إىل التقرير         . يوجه القرار إىل مقدم الطلب وإىل مفوض احلسابات وكذلك إىل املسري          

 .د من طرف مفوض احلسابات من أجل عرضه على اجلمعية العامة املقبلة أن جيري له نفس اإلشهاراملع

 . ال جيوز ألي كان مزاولة مهام مفوض احلسابات ما مل يكن مسجال مسبقا يف الئحة مت إعدادها هلذا الغرض- .٣٨٦املادة 

 : ت الشركة ال ميكن تعيني األشخاص اآليت ذكرهم كمفوضي حسابا- .٣٨٧املادة 

 املسريين وأزواجهم؛ .١

 أصحاب احلصص العينية واملستفيدين من امتيازات خاصة؛ .٢

 .من املسريين أجورا دورية كيفما كان نوعها وكذلك أزواجهم أو األشخاص الذين يتقاضون من الشركة .٣

ع اجلمعية العامة الـيت تبـت يف         يتم تعيني مفوض احلسابات ملدة ثالث سنوات مالية وتنتهي مهامه بانتهاء اجتما            - .٣٨٨املادة  

 .حسابات السنة املالية الثالثة

 جيوز طلب استرداد حصص الربح غري املوزعة يف مقابل أرباح غري مستحقة بالفعل من أيدي الـشركاء الـذين                    - .٣٨٩املادة  

 .تسلموها

 .تتقادم دعوى االسترداد مبرور مخس سنوات ابتداء من توزيع حصص الربح

حظـر   أو  تنحل الشركة ذات املسؤولية احملدودة عندما يصدر يف حق أحد الشركاء حكم يف التصفية القضائية ال- .٣٩٠املادة 

 .إجراء باملنع من األهلية أو تسيري

 .كما أا ال تنحل مبوت أحد من الشركاء إال إذا تضمن النظام األساسي شرطا خمالفا

كان  تقل عن ربع رأس ماهلا من جراء خسائر مثبتة يف الكشوف اإلمجالية  إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة - .٣٩١املادة 

لزاما على الشركاء أن يقرروا باألغلبية املطلوبة لتغيري النظام األساسي وداخل األشهر الثالثة املوالية للمصادقة على احلسابات اليت       

 .أفرزت هذه اخلسائر، ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل األوان

إذا مل يتم اختاذ قرار حل الشركة، تكون هذه األخرية ملزمة يف أجل أقصاه اية السنة املالية املوالية تلك الـيت أفـرزت                       

، بتخفيض رأس ماهلا مببلغ يساوي على األقل حجم اخلسائر اليت مل ميكن اقتطاعها مـن  ٣٤١ومع مراعاة أحكام املادة  .اخلسائر

 .ل األجل احملدد إعادة تكوين املال الذايت ملا ال يقل عن ربع رأس مال الشركةاالحتياطي وذلك إذا مل تتم خال

ويف كلتا احلالتني يتم نشر القرار املتخذ من طرف الشركاء يف اجلريدة الرمسية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط احملكمة الـيت                     
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 .يوجد بدائرا مقر الشركة وتقييده يف سجل التجارة

عندما ال تتيسر للشركاء املداولة بصورة صحيحة، أمكن  أو مفوض احلسابات أو قرار من طرف املسرييف غياب الدعوة إىل 

  .ويسري نفس احلكم مىت مل تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه املادة. لكل ذي مصلحة أن يطلب من احملكمة حل الشركة

اه ستة أشهر لتصحيح الوضعية، وال ميكنها أن تقضي         يف مجيع احلاالت ميكن للمحكمة املختصة أن متنح للشركة أجال أقص          

 .حبل الشركة إذا مت التصحيح ولغاية يوم البت ابتدائيا يف املوضوع

 .ال تطبق مقتضيات هذه املادة على الشركات املتعرضة للتسوية القضائية

 .لشركاء باإلمجاع يستلزم حتويل الشركة ذات املسؤولية احملدودة إىل شركة تضامن موافقة ا- .٣٩٢املادة 

ال ميكن أن يتخذ قرار التحويل إىل شركة خفية االسم باألغلبية الالزمة لتغيري النظام األساسي إذا مل تكن الـشركة ذات                     

غري أنه، ومع نفس التحفظات ميكن اختـاذ قـرار          . املسؤولية احملدودة قد أعدت ميزانية أول سنتني ماليتني ووافق عليها الشركاء          

شركة خفية االسم من طرف شركاء ميثلون أغلبية رأس املال، إذا كان مبلغ األموال الصافية املبني يف امليزانية األخرية                   التحويل إىل   

 .أوقية) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(يزيد على مثانني مليون 

ولية شركة التوصية باألسهم وفقا للنظام األساسي للشركة ذات املـسؤ  أو يتخذ قرار التحويل إىل شركة التوصية البسيطة

 .احملدودة ومبوافقة مجيع الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا أوصياء

 .يتخذ قرار التحويل بعد تقرير مقدم من طرف مفوض حسابات مسجل حول وضعية الشركة

 .يكون الغيا كل حتويل جيري خالفا لترتيبات هذه املادة

  يف شركات األسهم: الفصل اخلامس

  أحكام عامة: الفرع األول

متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلـغ رأس   أو  حتدد لشركة األسهم تسمية شركة وجيب أن يكون مسبوقا- .٩٣٣املادة 

 .ماهلا

غري أنه ال يسوغ أن يدرج اسم شريك موص يف شـركة  . أكثر من الشركاء يف تسمية الشركة أو جيوز إدراج اسم شريك واحد

 .توصية باألسهم

 أوقية إذا كانت تدعو اجلمهـور إىل االكتتـاب وعـن            ٢٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة عن    ال جيوز أن يقل رأس مال        - .٣٩٤املادة  
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 . أوقية فيما سوى ذلك٥,٠٠٠,٠٠٠

بزيادة تساوي املبلغ املنصوص عليه يف الفقـرة   وجيب أن يكون ختفيض رأس املال إىل مبلغ أقل متبوعا يف أجل سنة واحدة

وعند عدم ذلك جيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب . ركة ذات شكل آخرالسابقة إال إذا حتولت الشركة يف ظرف نفس الزمن إىل ش  

 .من القضاء حل الشركة بعد إنذار ممثليها بتصحيح الوضعية

 .تنقضي الدعوى عندما يزول سبب احلل يف اليوم الذي تبت فيه احملكمة يف املوضوع ابتدائيا

ليت تكون سنداا مقيدة يف السعر الرمسي لبورصة القيم،          تعترب شركات تدعو اجلمهور إىل االكتتاب، الشركات ا        - .٣٩٥املادة  

 عمالء الصرف أو املؤسسات املالية أو اليت تلجأ من أجل توظيف السندات حيث هي إىل املصارف أو ابتداء من تاريخ هذا التقييد

 . إىل أية طريقة من طرق اإلشهار أو

 .دعوة اجلمهور إىل االكتتاب يف مدلول الفقرة السابقةال يشكل جمرد اإلشهار املنصوص عليه يف القوانني والنظم 

 ودون إخالل بكل البيانات     ٢٠٦ جيب أن يتضمن النظام األساسي للشركة، فضال عن البيانات املذكورة يف املادة              - .٣٩٦املادة  

 :األخرى املفيدة، البيانات التالية

 د الضرورة بني خمتلف أنواع أسهم املؤسسة؛عدد األسهم اليت مت إصدارها وقيمتها االمسية، مع التمييز عن .١

 إما امسية كلها فقط وإما امسية يف جزء وحلاملها يف جزء؛: شكل األسهم .٢

 بيعها؛ أو الشروط اخلاصة اليت خيضع هلا قبول املتنازل هلم عن األسهم يف حالة وضع قيود على حرية تداول األسهم .٣

 مها كل واحد منهم وعدد األسهم املسلمة مقابل احلصة؛هوية أصحاب احلصص العينية وتقييم احلصة اليت قد .٤

 هوية املستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه االمتيازات؛ .٥

 الشروط املتعلقة بتكوين وسري صالحيات أجهزة الشركة؛ .٦

 .املقتضيات املتعلقة بتوزيع األرباح وبتكوين االحتياطي وبتوزيع عالوة التصفية .٧

النظام األساسي مبكتوب عريف، حررت منه أصول بالقدر الكايف إليداع واحد منه يف مقر الـشركة                 إذا مت وضع     - .٣٩٧املادة  

 .والقيام مبختلف اإلجراءات املطلوبة

 جيب أن تتضمن احملررات والوثائق الصادرة عن الشركة واملوجهة إىل الغري،خاصة منـها الرسـائل والفـاتورات         - .٣٩٨املادة  

 أو "شـركة خفيـة االسـم   "متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة  أو رات، تسمية الشركة مسبوقةوخمتلف اإلعالنات واملنشو



  ٢٧٨

 .باإلضافة إىل بيان مبلغ رأس مال الشركة" شركة توصية باألسهم" عند االقتضاء، بعبارة أو "ش خ أ"باألحرف األوىل 

الذين مينع عليهم ممارسة هـذه املهـام أن يكونـوا     أو تسيري شركة أو  ال حيق لألشخاص الذين فقدوا حق إدارة- .٣٩٩املادة 

 .مؤسسني

  يف الشركات خفية االسم: الفرع الثاين

  إنشاء شركات خفية االسم: القسم األول

  عموميات : املطلب األول

ني  الشركة خفية االسم هي شركة خالية من التسمية املخصوصة تتكون بني مخسة مسامهني على األقل غري مسؤول                 - .٤٠٠املادة  

 .عن ديون الشركة إال يف حدود حصصهم

عينية مع استبعاد أي نـوع   أو  يقسم رأس مال الشركة خفية االسم إىل حصص قابلة للتداول ممثلة حلصص نقدية- .٤٠١املادة 

 .من املسامهة بالعمل

 .وال ميكن زيادة أعباء املسامهني إال برضاهم

 . أوقية٥,٠٠٠قطع من أسهم أقل من  أو زئ رأس ماهلا إىل أسهم ال ميكن للشركات خفية االسم أن جت- .٤٠٢املادة 

 .وإال فال يتم تأسيس الشركة.  جيب أن يكتتب رأس املال بكامله- .٤٠٣املادة 

ويتم حترير الزائـد يف  . جيب عند االكتتاب أن حترر األسهم املمثلة للحصص النقدية مبا ال يقل عن الربع من قيمتها االمسية             

عدة دفعات بناء على قرار يتخذه جملس اإلدارة داخل أجل ال يتجاوز مخس سنوات ابتداء من تقييد الـشركة يف   وأ دفعة واحدة

 .سجل التجارة

 .حترر األسهم املمثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها

 .تظل األسهم النقدية امسية إىل حني حتريرها كاملة

 ماهلا وال أن تصدر سندات ما مل حيرر رأس املال كامال إال إذا حتققت هذه الزيادة  ال تستطيع الشركة أن تزيد رأس- .٤٠٤املادة 

 .مبشاركات عينية

  يف قواعد التأسيس : املطلب الثاين

 : تعد الشركة خفية االسم مؤسسة إثر القيام بالتصرفات األربع التالية- .٤٠٥املادة 



  ٢٧٩

 بآخر بطاقة اكتتاب؛ ب ذلك باستالم املؤسس أو املؤسسنيتوقيع النظام األساسي من طرف مجيع املسامهني ويف غيا .١

  ؛٤٠٣حترير كل سهم نقدي بربع قيمته االمسية على األقل وفق أحكام املادة  .٢

  ؛ ٤١٣ إىل ٤١١نقل احلصص العينية بعد تقييمها لفائدة الشركة يف طور التأسيس طبقا للمواد من  .٣

 .٤١٧ و ٤١٦ني القيام بإجراءات اإلشهار املنصوص عليها يف املادت .٤

 .بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا أو  يوقع املسامهون النظام األساسي إما شخصيا- .٤٠٦املادة 

 إذا قيم بدعوة اجلمهور لالكتتاب يودع النظام األساسي املوقع من طرف املؤسسني لدى كتابة ضـبط احملكمـة                   - .٤٠٧املادة  

 .لدى مكتب موثق أو تأسيساملوجود بدائرا مقر الشركة اليت هي يف طور ال

مبكتب املوثق، مع حق احلصول  أو بكتابة الضبط جيب أن تشري بطاقة االكتتاب يف السهم بصفة صرحية إىل إمكانية االطالع

 . على نسخة على نفقة الطالب

مبوجب تصرف  أو ساسي يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة األوائل ومفوضي احلسابات األوائل إما مبوجب النظام األ- .٤٠٨املادة 

  .منفصل يشكل جزءا من النظام األساسي وموقعا وفق نفس الشروط

 .ويشرعون يف ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة يف سجل التجارة 

 عامخيول لألشخاص املعينني كأعضاء يف جملس اإلدارة مبجرد تسميتهم تعيني رئيس جملس اإلدارة وإن اقتضى احلال املدير ال

 .املديرين العامني أو

 تودع األموال احلاصلة من االكتتاب النقدي باسم الشركة اليت هي يف طور التأسيس يف حساب مصريف جممد مع                   - .٤٠٩املادة  

 .جيب أن يتم هذا اإليداع داخل أجل مثانية أيام ابتداء من تلقى األموال. قائمة املكتتبني تبني املبالغ اليت دفعها كل واحد منهم

. إليها يف الفقرة األوىل أعاله إىل كل مكتتب يثبت اكتتابه ويلزم من أودعت األموال لديه، إىل أن يتم سحبها، بإبالغ القائمة املشار

 .وميكن ملن طلب ذلك، االطالع على هذه القائمة واحلصول على نسخة منها على نفقته

عريف يودع لدى كتابة ضبط حمكمة مكان مقر  أو  يف حمرر موثق يثبت االكتتاب والدفوعات بتصريح للمؤسسني- .٤١٠املادة 

 .الشركة

كاتب الضبط يف العقود غري املوثقة من مطابقة تصريح املؤسسني للوثائق املقدمة له على ضوء أوراق االكتتـاب   أو يتحقق املوثق

 .وشهادة املصرف املودعة لديه النقود
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نسخة موثقة  أو ات اليت قام ا كل واحد منهم ونسخة من النظام األساسيتلحق بالتصريح قائمة املكتتبني وكشف الدفوع

 .منه

وجيري هذا الوصف و التقييم بناء على تقرير ملحـق         .  يتضمن النظام األساسي وصفا للحصص العينية وتقييما هلا        - .٤١١املادة  

بطلب من املؤسـسني أو أحـدهم أو بـأمر    عدة مفوضني للحصص مت تعيينهم  أو بالنظام األساسي يعده حتت مسئوليتهم مفوض

 . إذا مت النص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم ال، تتبع نفس اإلجراءات. قضائي

 .يقصد باالمتياز اخلاص يف هذه الفقرة احلق التفضيلي يف األرباح و يف عالوة التصفية

ازات اخلاصة موضوع تصرف منفصل يشكل جزءا من النظام األساسـي           ميكن أيضا أن تكون هذه احلصص العينية واالمتي       

 .وموقع حسب نفس الشروط

 .مفوضي احلصص من بني األشخاص املخول هلم ممارسة مهام مفوض احلسابات أو  يتم اختيار مفوض- .٤١٢املادة 

. أكثر خيتاروم أو از مهمتهم خببريوميكن أن يستعينوا يف إجن .٤٦١خيضع هؤالء حلاالت التعارض املنصوص عليها يف املادة 

 .وتتحمل الشركة أتعاب هؤالء اخلرباء

يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشري إىل طريقة التقييم املعتمدة وسبب اعتمادها كما يؤكد أن قيمة احلصص                   

 .تطابق على األقل القيمة االمسية لألسهم املزمع إصدارها

مفوضي احلصص مبقر الشركة، رهن إشارة املسامهني احملتملني، مخسة أيام على األقل قبـل   أو ض يوضع تقرير مفو- .٤١٣املادة 

 .توقيع النظام األساسي من طرفهم

وإذا كانت الشركة تدعو اجلمهور لالكتتاب، فإن التقرير املذكور يودع رفقة النظام األساسي وفق الشروط املنصوص عليهـا يف                   

 .٤١١املادة 

ذا مل يتم تأسيس الشركة ألي سبب من األسباب، فال حيق للمؤسسني الرجوع على املكتتبني بشأن االلتزامـات                   إ - .٤١٤املادة  

عدم احترام ما التزم به املكتتبون املذكورون إذا مل يتم تأسيس الشركة  أو النفقات اليت مت صرفها باستثناء حالة التدليس أو املربمة

 .بفعلهم

تصرفات املنجزة حلساب الشركة اليت هي يف طور التأسيس طبقا ملا هو مذكور أعاله، مع اإلشارة إىل  يوضع بيان ال- .٤١٥املادة 

االلتزام الذي سيترتب عن كل تصرف من هذه التصرفات بالنسبة للشركة، رهن إشارة املسامهني وفق الشروط املنصوص عليها يف 
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 .هذه املدونة

مبوجب تصرف منفـصل إىل   أو لمسامهني أن يفوضوا مبوجب النظام األساسيإذا مل تتم دعوة اجلمهور لالكتتاب، ميكن ل

عدة مسامهني من بينهم مهمة االلتزام حلساب الشركة، ويكون تقييده للشركة يف سجل التجارة مبثابة حتمل الـشركة   أو مساهم

 .ذه االلتزامات، بشرط أن تكون حمددة وكيفيتها موضحة يف التفويض

هور لالكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة يف سجل التجارة حتملها لاللتزامات إذا قررت اجلمعية العامة               يف حالة دعوة اجلم   

 .ذلك االستثنائية أو األوىل العادية

سواء متت دعوة اجلمهور لالكتتاب أم ال، جيب أن يتم وبقرار من اجلمعية العامة العادية للمسامهني حتمل التصرفات املنجزة 

 .يف طور التأسيس اليت مل يقع إعالم املسامهني احملتملني ا وفق ما هو مشار إليه يف الفقرات الثالث السابقة املوجودةلفائدة الشركة 

يوقع هذا  ينشر إشعار يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية،  حينما تنجز اإلجراءات املنصوص عليها أعاله،- .٤١٦املادة 

عضو يف جملس اإلدارة عندما حيصل علـى   أو أحد املؤسسني أو اليت أعدت عقد الشركة أن اقتضى احلالاجلهة  أو اإلشعار املوثق

 .تفويض خاص بذلك

 :ويتضمن هذا اإلشعار البيانات التالية

 تسمية الشركة متبعة، عند االقتضاء، بشعارها؛  .١

 شكل الشركة؛ .٢

 إشارة مقتضبة حملل الشركة؛ .٣

 عقد التأسيس؛مدة استمرار الشركة املذكورة يف  .٤

 عنوان مقر الشركة؛ .٥

 مبلغ رأس مال الشركة مع بيان ملبلغ احلصص النقدية باإلضافة إىل وصف مقتضب لتقييم احلصص العينية؛ .٦

 ملفوضي احلسابات وصفتهم وموطنهم؛ أو االسم الشخصي والعائلي ألعضاء جملس اإلدارة .٧

  األرباح؛مقتضيات النظام األساسي املتعلقة بتكوين االحتياطي وتوزيع .٨

 االمتيازات اخلاصة املنصوص عليها لفائدة كل شخص، .٩

اإلشارة عند االقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول األشخاص املتنازل هلم عن األسهم وتعيني جهاز الشركة املخول                 .١٠



  ٢٨٢

 له البت يف طلبات القبول؛

 .يف سجل التجارة املمسوك ااإلشارة إىل كتابة ضبط احملكمة اليت توجد يف دائرا الشركة اليت ستقيد  .١١

 يتعني على املؤسسني و أعضاء أجهزة اإلدارة األوائل زيادة على التصريح بصحة التأسيس، القيام بإيداع ما يلي يف - .٤١٧املادة 

 :كتابة الضبط

 نسخة منه؛ أو أصل النظام األساسي .١

 وكذا حصة األسهم احملررة من طرف كـل         نسخة من شهادة االكتتاب ودفع األموال تبني االكتتابات يف رأس املال           .٢

 مساهم؛

قائمة مصدقة للمكتتبني تتضمن األمساء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات املكتتبني باإلضافة إىل صفام ومهنهم               .٣

 وعدد األسهم املكتتبة ومبلغ الدفعات اليت قام ا كل واحد منهم؛

  تقرير مفوض احلصص، عند االقتضاء؛ .٤

املديرية ومفوضي احلسابات األوائل، إذا متت هذه التسمية  أو أو املديرية  تعيني أعضاء أجهزة اإلدارةنسخة من وثيقة .٥

 .بتصرف منفصل

 يقوم وكيل جملس اإلدارة بسحب أموال االكتتاب النقدية مقابل تسليم شهادة من كاتب ضبط احملكمة تثبت تقييد - .٤١٨املادة 

 .الشركة يف سجل التجارة

 يلزم املؤسسون يف حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيـداع األمـوال، بإرجاعهـا إىل                   - .٤١٩املادة  

وميكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجايل بتعيني من يقوم باسترجاع األموال املدفوعة وتوزيعها على املكتتـبني بعـد                  . املكتتبني

 . خصم تكاليف التوزيع

 و ٤٠٩ا تأسيس الشركة لزم القيام من جديد بإيداع األموال وبالتصريح املنصوص عليه يف املادتني إذا قرر املؤسسون الحق

٤١٠. 

تعترب الشركة غري مؤسسة داخل األجل الذي تنص عليه الفقرة األوىل من هذه املادة حينما ال تنجـز كـل اإلجـراءات                      

  . قبل انصرام ذلك األجل٤٠٥املنصوص عليها يف املادة 

عدة مفوضـني للتحويـل يكلفـون حتـت      أو  يف حالة حتويل شركة قائمة إىل شركة خفية االسم، يعني مفوض- .٢٠٤املادة 



  ٢٨٣

مسؤوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة واالمتيازات اخلاصة بأمر استعجايل، ما مل يتفق الشركاء باإلمجـاع علـى               

 . كلف مفوضو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركةمن أحدهم، وي أو تعيينه، وذلك بطلب من مسريي الشركة

 .إليها يف الفقرة السابقة، وال يسوغ هلم ختفيضها إال باإلمجاع يبت الشركاء يف تقييم العناصر ومنح االمتيازات املشار

 . على مفوضي التحويل٤١٢تطبق أحكام الفقرتني األوىل والثانية من املادة 

ويوضع . يشهد تقرير مراقيب التحويل على أن الوضعية الصافية للشركة احملولة ال تقل عن مبلغ رأس ماهلا       جيب أن    - .٤٢١املادة  

ويف . هذا التقرير حتت تصرف الشركاء يف مقر الشركة مثانية أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد اجلمعية املدعوة للبت يف التحويـل                    

 .التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات املقترحةحالة وجود استشارة كتابية، جيب أن يوجه نص 

 .يعترب التحويل باطال إذا مل يوافق عليه الشركاء باإلمجاع وتبني هذه املوافقة يف حمضر

  يف تسيري ورقابة الشركات خفية االسم: القسم الثاين

  يف التسيري: املطلب األول

 أجهزة اإلدارة واملديرية. أ

 .كة خفية االسم جملس إدارة يتكون من ثالثة أعضاء على األقل ومن اثين عشر عضوا على األكثر يدير الشر- .٤٢٢املادة 

غري أنه يف حالة االندماج، متكن زيادة عدد هؤالء األعضاء االثىن عشر إىل حدود جمموع عدد اإلداريني املزاولني وظائفهم                   

عدا يف حالة عدم اندماج جديد ال ميكن .  عضوا٢٤هذا العدد عن منذ أكثر من ستة أشهر يف الشركات املندجمة، على أن ال يزيد    

املستقلني، ما دام أن عدد اإلداريني مل يقع ختفيضه إىل  أو املعزولني أو أو استبدال اإلداريني املتوفني القيام بأي تعيني إلداريني جدد

 .اثين عشر 

 . يعني اإلداريون من طرف اجلمعية العامة العادية- .٤٢٣املادة 

مبوجب تصرف منفصل يشكل جزءا من النظام األساسي املـذكور وفقـا    أو يتم تعيني اإلداريني األوائل مبوجب النظام األساسي

 .٤٠٨للمادة 

 .االنفصال، ميكن أن تتوىل اجلمعية العامة االستثنائية هذا التعيني أو غري أنه يف حالة االندماج

قة ما عدا التعيينات اليت ميكن إجراؤها وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة             يعد باطال كل تعيني مت خرقا لألحكام الساب       

٤٣١. 



  ٢٨٤

معنويني لشروط األهلية وقواعد التعارض املنصوص عليهـا يف   أو  خيضع اإلداريون سواء كانوا أشخاصا طبيعيني- .٤٢٤املادة 

مع مهام مفوض حسابات الشركة وفق الشروط  مة إداريعند االقتضاء، يف النظام األساسي وتتعارض مه أو القوانني املعمول ا

 .٤٦١املنصوص عليها يف املادة 

 ميكن لشخص معنوي أن يعني إداريا ما مل يتضمن النظام األساسي ما خيالف ذلك، وجيب على هذا الشخص عند                    - .٤٢٥املادة  

ؤوليات املدنية واجلزائية كما لو كان إداريا بامسه        تعيينه تسمية ممثل دائم عنه خيضع لنفس الشروط وااللتزامات ويتحمل نفس املس           

 .اخلاص، وذلك دون املساس باملسؤولية التضامنية للشخص املعنوي الذي ميثله

إذا عزل الشخص املعنوي ممثله الدائم، وجب عليه إبالغ الشركة دون تأخري، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل ووية ممثلـه            

 . استقالة املمثل املذكور أو يف حالة وفاة فس الشيءوينطبق ن. الدائم اجلديد

ويظل مستفيدا من عقد    .  ال ميكن تعيني أجري للشركة يف منصب إداري إال إذا كان عقد عمله يتعلق مبنصب فعلي                - .٤٢٦املادة  

ت اليت شارك فيها اإلداري     وال يترتب عن ذلك البطالن بطالن املداوال      . ويعترب باطال كل تعيني مت خرقا ألحكام هذه املادة        . عمله

 .املعني بصورة غري قانونية

 .ال ميكن أن يتجاوز عدد اإلداريني الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء جملس اإلدارة

وال ميكن أن يقل هذا العدد      .  جيب على كل إداري أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة حيدده النظام األساسي              - .٤٢٧املادة  

 .عدد املفروض مبوجب النظام األساسي املخول للمسامهني حق احلضور يف اجلمعية العامة العادية، إن اقتضى احلالعن ال

فرادى مبناسبة  أو ختصص هذه األسهم، وبصفة غري قابلة للقسمة، لضمان املسؤولية اليت ميكن أن يتحملها اإلداريون مجاعة

 .حىت عن تصرفام الشخصية أو تسيري الشركة

 .وينص على عدم قابلية التنازل يف سجل التحويالت لدى الشركة. ب أن تكون أسهم الضمان امسية وغري قابلة للتفويتجي

إذا مل يعد مالكا له خالل مدة انتدابه عد  أو  إذا كان أحد اإلداريني يوم تعيينه غري مالك للعدد املفروض من األسهم- .٤٢٨املادة 

 . يصحح وضعيته داخل أجل ثالثة أشهرمستقيال بصفة تلقائية، ما مل

ذوو حقوقه حرية التصرف يف أسهم الضمان مبوجب موافقة اجلمعية  أو  يسترجع اإلداري الذي مل يعد يزاول مهامه- .٤٢٩املادة 

 .العامة على حسابات آخر سنة مالية تتعلق بفترة تسيريه

، ٤٢٨ و ٤٢٧على احترام األحكام الـواردة يف املـادتني   مفوضو احلسابات حتت مسئوليتهم  أو  يسهر مفوض- .٤٣٠املادة 



  ٢٨٥

 .ويعلنون عن كل خرق هلا يف تقريرهم إىل اجلمعية العامة العادية

 حيدد النظام األساسي مدة مهام اإلداريني على أن أال تزيد على ست سنوات يف حالة التعيني من طرف اجلمعيـة                     - .٤٣١املادة  

 .ذا مت تعيينهم يف النظام األساسيالعامة العادية وعلى ثالث سنوات إ

تنتهي مهام اإلداري عند اختتام اجلمعية العامة العادية املدعوة للبت يف حسابات آخر سنة مالية منصرمة واملمسكة يف السنة 

 .اليت تنتهي فيها مدة مهام اإلداري املذكور

 وميكن للجمعية العامة عزهلم بأي وقت، حىت        .ميكن إعادة انتخاب اإلداريني ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك           

 .دون إدراجه جبدول األعمال

ألي مانع آخر دون أن يقل عـدد   أو االستقالة أو أكثر من مقاعد اإلداريني بسبب الوفاة أو  يف حالة شغر واحد- .٤٣٢املادة 

 بتعيينات مؤقتة لإلداريني يف الفترة الفاصـلة بـني          اإلداريني عن احلد األدىن احملدد يف النظام األساسي ميكن لس اإلدارة القيام           

 .مجعيتني

عندما يقل عدد اإلداريني عن احلد األدىن القانوين جيب على باقي اإلداريني دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد داخل أجل          

  .ال يتعدى ثالثني يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء الس

اريني عن احلد األدىن احملدد يف النظام األساسي دون أن يقل عددهم عن احلد األدىن القانوين، جيب على عندما يقل عدد اإلد

 .جملس اإلدارة، القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور

ىل والثالثة أعاله، إىل مصادقة اجلمعية العامة العادية املقبلة،         ختضع التعيينات اليت قام ا جملس اإلدارة، مبوجب الفقرتني األو         

 .ويف حالة عدم املصادقة، تظل القرارات والتصرفات اليت سبق أن اختذها الس صاحلة

اجلمعية لالنعقاد، ميكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس  دعوة أو عندما يغفل جملس اإلدارة القيام بالتعيينات املتطلبة

املصادقة على تلـك   أو كمة بصفته قاضي االستعجال تعيني وكيل مكلف بدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد قصد القيام بالتعييناتاحمل

 .اليت متت مبوجب الفقرة الثالثة

 .  ال يتداول جملس اإلدارة بصورة صحيحة إال حبضور نصف أعضائه على األقل حضورا فعليا- .٤٣٣املادة 

.  ينص النظام األساسي على خالف ذلك، أن يوكل إداريا آخر لتمثيله يف جلسة من جلسات الس                ميكن لإلداري، ما مل   

 .وال ميكن أن يكون لكل إداري سوى توكيل واحد خالل نفس اجللسة



  ٢٨٦

وميسك سجل للحضور يوقعه كل اإلداريني املشاركني يف االجتماع واألشخاص اآلخرين احلاضرين فيه سواء مبوجب حكم      

 .ألي سبب أخر أو م هذه املدونةمن أحكا

يف حالـة   أو .املمـثلني  أو تتخذ القرارات، ما مل ينص النظام األساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية األعضاء احلاضرين

 .تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك

ر يف اجتماعات جملس اإلدارة بكتمان املعلومات ذات الطابع السري اليت           يلزم اإلداريون وكل األشخاص املدعوين للحضو     

 .مبناسبة االجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس ذا الطابع أو حياطون ا علما خالل

 تقنيـة   ميكن لس اإلدارة أن يشكل داخله ومبساعدة الغري، إن رأى ذلك ضروريا، مسامهني كانوا أم ال، جلانـا     - .٤٣٤املادة  

مكلفة بدراسة القضايا اليت يعرضها عليها الس من أجل إبداء الرأي، ويقدم تقريرا عن أنـشطة هـذه اللجـان وعـن اآلراء                       

 .والتوصيات اليت صاغتها خالل جلسات الس

 .حيدد الس تشكيلة واختصاصات اللجان اليت متارس مهامها حتت مسئوليته

 يف هذه اللجان التقيد بااللتزامات املتعلقة بالسرية املنصوص عليها يف الفقرة األخرية من املادة               يتعني على كل األشخاص املشاركني    

٤٣٣. 

 تثبت مداوالت جملس اإلدارة يف حماضر جلسات حيررها كاتب الس حتت سلطة الرئيس ويوقعها هذا األخـري                  - .٤٣٥املادة  

 .حمضر اجللسات إداريان اثنان على األقلوإذا أصاب الرئيس مانع وقع . واحد على األقل وإداري

 أو تشري احملاضر إىل أمساء اإلداريني احلاضرين واملمثلني واملتغيبني وتشري كذلك إىل أي شخص آخر حضر طيلة االجتماع

 .غياب األشخاص املدعوين حلضور االجتماع طبقا لنص قانوين أو جزء منه، كما تشري إىل حضور

جملس اإلدارة حاملا يتم إعدادها ويف أقصى احلاالت أثناء الدعوة النعقاد االجتماع املوايل، ويقيد              تبلغ هذه احملاضر ألعضاء     

طلبات التصحيح إذا مل يتأت أخذها باالعتبار قبـل   أو يف حمضر االجتماع املوايل مالحظات اإلداريني حول نص احملاضر املذكورة

 .ذلك

 سجل خاص ميسك يف مقر الشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب ضبط       تودع حماضر اجتماعات الس يف     - .٤٣٦املادة  

 .احملكمة اليت يوجد بدائرا هذا املقر

ميكن تعويض السجل املذكور مبجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط املنصوص عليها يف الفقـرة                 



  ٢٨٧

 .قلب ترتيبها أو تعويضها وأ السابقة، ومتنع كل إضافة يف هذه األوراق وكذلك حذفها

وجيب اطالع اإلداريـني  . جمموعة األوراق املذكورة يف كل األحوال حتت مراقبة الرئيس وكاتب الس أو يبقى السجل

مفوض احلسابات عليه بطلب منهم، وجيب على مفوض أو مفوضي احلسابات أن خيربوا عن كل خمالفة بشأن مسكها،  أو ومفوضي

 .ك، أعضاء جملس اإلدارة ، ويعلنوا عنها يف تقريرهم العام للجمعية العامة العاديةكلما تطلب األمر ذل

 أحد املديرين العامني وكاتب الس معا على صحة نسخ حماضر املداوالت أو  يصدق رئيس جملس اإلدارة مبفرده- .٤٣٧املادة 

 .مستخرجاا أو

متثيلـهم   أو الدليل على عدد اإلداريني املزاولني وعلى حضورهممستخرج منه إلقامة  أو يكفي اإلدالء بنسخة من احملضر

 .أثناء جلسة من جلسات جملس اإلدارة

 .املستخرجات أو خالل تصفية الشركة يصادق أحد املصفني على صحة هذه النسخ

ا، حتدده اجلمعية دون قيد  ميكن للجمعية العادية أن ترصد لس اإلدارة، على سبيل بدل احلضور، مبلغا سنويا ثابت      - .٤٣٨املادة  

 .ويوزعه الس على أعضائه وفق النسب اليت يراها مالئمة

التفويضات املوكلة إليهم بـصورة خاصـة ومؤقتـة     أو كما حيق للمجلس بنفسه أن يرصد لبعض اإلداريني مقابل املهام

 .٤٣٩جراءات اليت نصت عليها املادة مراعاة اإل مكافأة استثنائية بشرط ٤٣٤وألعضاء اللجان املنصوص عليها يف املادة 

ميكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصاحل الشركة وذلك بعد أن يكون الس قد التزم ـا                     

 .بقرار منه

 .تدرج املكافآت وتسديد املصاريف يف باب تكاليف االستغالل

ويعد كل شرط خمالف كـأن مل  . ذه الصفة أي أجر آخر من الشركة لقوامع مراعاة هذه األحكام ال حيق لإلداريني أن يت

 .يكن وكل قرار خمالف باطال

مديريها العامني على جملس اإلدارة للترخيص  أو  جيب أن يعرض كل اتفاق بني شركة خفية االسم وأحد إدارييها- .٤٣٩املادة 

 .فيه مسبقا

اليت يتعاقد مبوجبها مع  أو املدير العام معنيا ا بصفة غري مباشرة أو ارييسري نفس احلكم على االتفاقات اليت يكون اإلد

 .الشركة عن طريق شخص وسيط
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كما يلزم احلصول على ترخيص جملس اإلدارة مسبقا فيما خيص االتفاقات املربمة بني شركة خفية االسم وأي مؤسسة، إذا كـان                     

 إداريا فيها أو مسريا هلا أو شريكا فيها مسؤوال بصفة غري حمدودة أو املؤسسةمديريها العامني مالكا لتلك  أو أحد إداريي الشركة

 .مديرا عاما هلا أو

 . على االتفاقات املتعلقة بالعمليات املعتادة املربمة وفق شروط عادية:٤٣٩ ال تطبق أحكام املادة - .٤٤٠املادة 

 مبجرد علمه ٤٣٩مر اطالع الس على كل اتفاق تنطبق عليه املادة املدير العام املعين باأل أو  يتعني على اإلداري- .٤٤١املادة 

 .وال حيق له املشاركة يف التصويت على الترخيص املطلوب. بوجوده

، داخل أجل ثالثني يومـا  ٤٣٩مفوضي احلسابات بكل االتفاقات املرخص ا مبقتضى املادة  أو خيرب رئيس جملس اإلدارة مفوض

 .، ويعرضها على موافقة اجلمعية العامة العادية املقبلةيبتدئ من تاريخ إبرامها

 .مفوضو احلسابات تقريرا خاصا عن هذه االتفاقات إىل اجلمعية اليت تبت بناء على ذلك التقرير أو يقدم مفوض

 .ال حيق للمعين باألمر املسامهة يف عملية التصويت وال تراعى أسهمه يف حساب النصاب القانوين واألغلبية

 حينما يتواصل، أثناء السنة املالية األخرية تنفيذ اتفاقات مربمة ومرخص ا خالل السنوات املالية السابقة، يـشعر       - .٤٤٢ة  املاد

 .مفوض احلسابات ذه الوضعية داخل اجل ثالثني يوما ابتداء من اختتام السنة املالية

 .أم مل توافق عليها اجلمعية، ما عدا إذا مت إبطاهلا يف حالة الغش حتدث االتفاقات آثارها جتاه األغيار سواء وافقت - .٤٤٣املادة 

املدير العام املعين باألمر واحتماال، أعضاء جملس اإلدارة اآلخرين النتائج الـضارة   أو ميكن حتميل اإلداري يف مجيع احلاالت

 .بالشركة املترتبة عن االتفاقات املرفوضة

 دون سابق ترخيص من جملس اإلدارة إذا ترتبت عنـها نتـائج   ٤٣٩إليها يف املادة  ملشار ميكن إبطال االتفاقات ا- .٤٤٤املادة 

 .املدير العام املعين باألمر أو مضرة بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية اإلداري

دم تعد من اليـوم     غري أنه إذا كان خمفيا فإن بداية أجل التقا        . تتقادم دعوى اإلبطال مبرور ثالث سنوات ابتداء من تاريخ االتفاق         

  . الذي ظهر فيه

مفوضو احلسابات تقريرا  أو ميكن أن يتالىف البطالن عن طريق تصويت تقوم به اجلمعية العامة بعد أن يعرض عليها مفوض

 .٤٤١وتطبق مقتضيات الفقرة الرابعة من املادة . خاصا يتناول الظروف اليت مل يتبع من أجلها إجراء احلصول على الترخيص

 . ول قرار اجلمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إىل إصالح الضرر الذي حلق الشركةوال حي
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 مينع على اإلداريني غري األشخاص املعنويني، حتت طائلة بطالن العقد، االقتراض بـأي شكل من األشكال مـن                  - .٤٤٥املادة  

 بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو ركة سحبا على املكشوف يف احلساب اجلاريالشركة، كما مينع عليهم العمل على أن متنح هلم الش

 .تضمن احتياطيا التزامام جتاه األغيار أو

مالية، ال يطبق هذا املنع على العمليات التجاريـة املعتـادة لتلـك     أو غري أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة مصرفية

 .املؤسسة واملربمة وفق شروط عادية

كما يطبق كذلك على أزواج     .  املنع على املديرين العامني وعلى املمثلني الدائمني لألشخاص املعنويني اإلداريني          يسرى نفس 

 .وأقارب وأصهار األشخاص املشار إليهم يف هذه املادة إىل الدرجة الثانية وعلى كل شخص وسيط

 رئيسا يكون، حتت    ٤٣٣ة املنصوص عليهما يف املادة       ينتخب جملس اإلدارة من بني أعضائه وفق النصاب واألغلبي         - .٤٤٦املادة  

 .طائلة بطالن تعيينه، شخصا طبيعيا

 . يعني الرئيس ملدة ال ميكن أن تتجاوز مدة مأموريته كإداري، وميكن جتديد انتخابه

 .وكل شرط خمالف يعد كأن مل يكن. ميكن لس اإلدارة عزله يف أي وقت

تسويتها قضائيا خيضع جملس اإلدارة للحظر وسقوط احلق املنصوص عليـه يف هـذه    أو ة يف حالة تصفية الشرك- .٤٤٧املادة 

التسوية القضائية ليست راجعة إىل وقوع  أو إال إنه ميكن للمحكمة أن تعفيه منها إذا أثبت رئيس جملس اإلدارة أن التصفية. املدونة

  .خطإ خطري يف تسيري وإدارة الشركة

 يف حـدود الوظـائف      ٤٥٠عوضا عن رئيس جملس اإلدارة على اإلداري املعني طبقا للمادة           تطبق أحكام الفقرة السابقة     

 .املسندة إليه

 يعني جملس اإلدارة كاتبا للمجلس، باقتراح من الرئيس، يكلف بتنظيم االجتماعات حتت سلطة الرئيـس وبتحرير - .٤٤٨املادة 

 أو وميكن أن يكون هذا الكاتب أجريا للشركة. ٤٣٦ و٤٣٥ملادتني حماضر اجللسات وإيداعها وفق الشروط املنصوص عليها يف ا

 .شخصا من ذوي االختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن ال يكون من مفوضي احلسابات

 .حيدد الس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب الس وكيفية حساا ودفعها

 .وفاته، فإن جملس اإلدارة ميكنه أن ينتدب إداريا للقيام مبهام الرئيس أو س يف حالة حصول مانع مؤقت للرئي- .٤٤٩املادة 

يف حالة حصول مانع مؤقت يعطى هذا االنتداب ملدة حمددة قابلة للتجديد ويف حالة الوفاة يظل هذا االنتداب صـاحلا إىل حـني                       
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 .انتخاب رئيس جديد

عدة أشخاص طبيعيني بصفته مديرا عامـا   أو الرئيس أن يفوض شخصا ميكن لس اإلدارة وبناء على اقتراح من - .٤٥٠املادة 

 .ملساعدة الرئيس، وحيدد الس مكافأم

عزلـه،   أو اسـتقالته  أو يعزل املديرون العامون يف أي وقت من طرف جملس اإلدارة، باقتراح من الرئيس ويف حالة وفاته

 .مبهامهم واختصاصام إىل حني تعيني رئيس جديدحيتفظ املديرون العامون، ما مل يقرر الس خالف ذلك، 

 .إذا كان املدير العام إداريا، فإن مدة مهامه ال ميكن أن تتجاوز مدة انتدابه

مهام املدير العام أو من عمال الشركة الذين ميارسون مهام املديرية،  أو جيب أن يكون اإلداريون غري املمارسني ملهام الرئيس

  .ني الذين حيملون إحدى هذه الصفاتأكثر عددا من اإلداري

 :  مهام وصالحيات أجهزة اإلدارة واملديرية-ب 

 لس اإلدارة أوسع السلطة ليتخذ يف كل الظروف كل القرارات باسم الشركة واليت ترمي إىل حتقيق غرضها مع                   - .٤٥١املادة  

 .مراعاة السلط اليت خيوهلا هذا القانون جلمعيات املسامهني 

كة يف عالقتها بالغري حىت بتصرفات جملس اإلدارة اليت ال تدخل ضمن غرضها، ما مل تثبت أن الغري كان على علم تلزم الشر

 .مل يكن ليجهله نظرا للظروف، وال يكفي جمرد نشر النظام األساسي إلقامة هذه احلجة أو بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض

 .اسي اليت حتد من سلطات جملس اإلدارةال حيتج ضد األغيار مبقتضيات النظام األس

 تكون موضوع ترخيص من لدن جملس اإلدارة، حتت طائلة عدم االحتجاج لدى الشركة، الكفاالت والضمانات                - .٤٥٢املادة  

  .االحتياطية والضمانات اليت متنحها شركات خفية االسم غري تلك اليت تستغل مؤسسات مصرفية، وفق الشروط التالية

ضمانات  أو ضانات احتياطية أو س اإلدارة يف حدود مبلغ إمجايل يقوم بتحديده، أن يرخص للرئيس مبنح كفاالتميكن ل

باسم الشركة، وميكن أن حيدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق التزام، املبلغ الذي ال ميكن جتاوزه من أجل أن متـنح الـشركة                       

أحد املبلغني احملددين ذه الكيفية، وجب على جملـس اإلدارة أن   وز التزام ما،وإذا جتا. الضمان أو الضمان االحتياطي أو الكفالة

 .يرخص بذلك يف كل حالة

 أو ال ميكن أن تتجاوز مدة التراخيص املنصوص عليها يف الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة االلتزامات حمل الكفالة

 .الضمان أو الضمان االحتياطي
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ضـمانات   أو ضـمانات احتياطيـة   أو فقرة الثانية أعاله ميكن أن يرخص للرئيس مبنح كفاالتاستثناء من مقتضيات ال

 .لإلدارات اجلبائية واجلمركية وذلك باسم الشركة ودون حتديد للمبلغ

 .ميكن للرئيس أن يفوض السلطة املخولة له تطبيقا للفقرات السابقة

نات من أجل مبلغ إمجايل يفوق القدر احملدد للمدة اجلارية، فـإن  الضما أو الضمانات االحتياطية أو إذا أعطيت الكفاالت

التجاوز ال ميكن أن حيتج به األغيار الذين مل يطلعوا عليه إال إذا كان مبلغ االلتزام ال يتجاوز وحده أحد احلدين املقررين من طرف    

 .جملس اإلدارة عمال بالفقرة الثانية أعاله

الوالية، على أن تتم املصادقة على هذا القرار  أو ة أن يقرر نقل مقر الشركة داخل نفس املقاطعة ميكن لس اإلدار- .٤٥٣املادة 

 .يف أقرب مجعية عامة غري عادية

 يقرر جملس اإلدارة الدعوة النعقاد مجعيات املسامهني، وحيدد جدول أعماهلا وحيضر نص التوصيات اليت تعـرض                 - .٤٥٤املادة  

 .ق بتقدمي هذه التوصياتعليها ونص التقرير املتعل

يعد يف اية كل سنة مالية جردا ملختلف عناصر أصول وخصوم الشركة يف تلك الفترة، ويعد الكشوف اإلمجالية السنوية،                   

 .طبقا للتشريع املعمول به

ليها يف املادة كما جيب عليه باخلصوص أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيري يتضمن املعلومات املنصوص ع

٥١٧. 

يتحمل الس، أيضا، إن تعلق األمر بالشركات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب، مسؤولية املعلومات املوجهة للمسامهني                

 .وللعموم واليت تضبط مبرسوم

 حسن سـري  تطلبه جملس اإلدارة لالنعقاد من طرف الرئيس كل ما نص هذا القانون على ذلك وكل ما  يستدعى- .٤٥٥املادة 

 .أعمال الشركة

مفوضـي   أو إذا كانت احلالة تدعو لالستعجال من طرف مفـوض  أو ميكن أن توجه هذه الدعوة يف حالة تقصري الرئيس

كما ميكن أن يدعى الس لالنعقاد من قبل أعضاء ميثلون ما ال يقل عن ثلث أعضاء الس إذا مل ينعقد منذ أكثر من                       . احلسابات

 .ثالثة أشهر

وجيب يف كل األحوال أن     . ن أن توجه دعوة انعقاد الس بكل الوسائل، ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك               ميك
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وجيب أن ترفق الدعوة جبدول األعمـال وباملعلومـات         . يراعى يف الدعوة مقر إقامة كل األعضاء من أجل حتديد تاريخ االجتماع           

 . للمداوالتمتكن اإلداريني من االستعداد الضرورية اليت

 .يتوىل الرئيس، حتت مسئوليته، اإلدارة العامة للشركة وميثلها يف عالقاا مع األغيار - .٤٥٦املادة 

غري أنه بالنسبة للشركات اليت تفتح أمام الرأس املال األجنيب، فإن النظام األساسي جيوز أن يقرر توزيعا مرنا للسلطات بني                   

مع احترام السلطات اليت مينح القانون للجمعيات العامة للمسامهني وتلك اليت حيتفظ ا بصورة              رئيس جملس اإلدارة واملدير العام      

 .خاصة لس اإلدارة

يتمتع الرئيس يف حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف بامسها يف مجيع الظروف مع مراعاة السلطات اليت خيوهلـا                   

  . خيوهلا القانون بصفة خاصة لس اإلدارةالقانون صراحة جلمعيات املسامهني وكذا تلك اليت

تلتزم الشركة يف عالقاا مع األغيار حىت بتصرفات رئيس جملس اإلدارة اليت ال تدخل ضمن غرضها ما مل تثبت أن الغـري                      

وذلك نظرا للظروف، وال يكفي جمـرد نـشر النظـام     مل يكن جيهلها أو كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض

 . األساسي إلقامة هذه احلجة

 .بقرارات جملس اإلدارة اليت حتد من سلطات الرئيس أو ال حيتج ضد األغيار مبقتضيات النظام األساسي

 . باقتراح من الرئيس، نطاقها ومدا حيدد جملس اإلدارة  تناط باملديرين العامني جتاه الشركة السلطات اليت- .٤٥٧املادة 

 . السلطات املخولة للرئيسوهلم جتاه األغيار نفس

 يكلف داخل الس اإلداريون غري املديرين خصوصا مبهام مراقبة التسيري ومتابعة تـدقيق احلـسابات الداخليـة     - .٤٥٨املادة  

 . وميكنهم أن يكونوا فيما بينهم جلنة لالستثمار وأخرى لألجور واملكافآت. واخلارجية

  االسميف مراقبة الشركات خفية : املطلب الثاين

مفوضني للحسابات يعهد إليهم مبهمـة مراقبـة وتتبـع     أو  جيب أن يتم يف كل شركة خفية االسم تعيني مفوض- .٤٥٩املادة 

 .حسابات الشركة وفق الشروط واألهداف املنصوص عليها يف هذه املدونة

سابات على األقل، وكذلك الشأن غري أنه جيب على الشركات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب أن تعني مفوضني اثنني للح

 .بالنسبة للشركات املصرفية وشركات القرض واالستثمار والتأمني والرمسلة واالدخار

 . ال حيق ألي كان مزاولة مهام مفوض حسابات ما مل يكن مقيدا يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني- .٤٦٠املادة 



  ٢٩٣

 :مفوضي حسابات ال ميكن تعيني األشخاص اآليت ذكرهم ك- .٤٦١املادة 

 أو املؤسسني وأصحاب احلصص العينية واملستفيدون من امتيازات خاصة وكذا أعـضاء جملـس اإلدارة بالـشركة    .١

 الشركات التابعة هلا؛

 أزواج األشخاص املشار إليهم يف البند السابق وأقارم وأصهارهم إىل الدرجة الثانية بدخول الغاية؛ .٢

الشركات التابعة  أو من الشركة أو  أعاله١ من األشخاص املشار إليهم يف البند الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه .٣

 هلا بالنظر ملمارستهم لوظائف قد متس باستقالليتهم؛

 .إليها يف البنود السابقة شركات اخلربة يف احملاسبة اليت يكون أحد الشركاء فيها يف وضع من األوضاع املشار .٤

إليها أعاله، خالل مدة مزاولة املفوض مهامه، تعني على املعين باألمر الكف فورا عن  رإذا طرأ أحد دواعي التعارض املشا

 .بذلك داخل أجل أقصاه مخسة عشر يوما بعد حدوث حالة التعارض مزاولة مهامه وإخبار جملس اإلدارة

ليت يراقبوا إال بعد انصرام أجـل  مديرين عامني يف الشركات ا أو  ال ميكن ملفوضي احلسابات أن يعينوا كإداريني- .٤٦٢املادة 

 وال ميكنهم خالل نفس اآلجال أن ميارسوا نفس املهام يف. مخس سنوات على األقل منذ انتهاء مهمتهم ا كمفوضني للحسابات

 .أكثر من رأمسال الشركة اليت يراقبون حساباا أو %١٠الشركة اليت متلك 

رين عامني لشركة خفية االسم أن يعينوا مفوضني حلسابات تلك الـشركة  مدي أو ال ميكن لألشخاص الذين كانوا إداريني

وال ميكنهم خالل نفس املدة أن يعينـوا كمفوضـني حلـسابات    . خالل اخلمس سنوات على األقل اليت تلي تاريخ انتهاء مهامهم         

  .ورةأكثر من رأمسال الشركة اليت كانوا ميارسون فيها املهام املذك أو  %١٠الشركات اليت متلك 

مفوضي احلسابات ملدة ثالث سنوات مالية من قبل اجلمعية العامة العادية للمـسامهني، و يف   أو  يتم تعيني مفوض- .٤٦٣املادة 

 .ال ميكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة ،٤٠٨احلالة املنصوص عليها يف املادة 

امة العادية للمسامهني بانتهاء اجتماع اجلمعية اليت تبت يف حسابات السنة تنتهي مهام مفوضي احلسابات املعينني من قبل اجلمعية الع 

 .املالية الثالثة

ال يواصل مفوض احلسابات الذي عينته اجلمعية مكان مفوض آخر مزاولة مهامه إال خالل ما تبقى من مدة مزاولة سـلفه                   

 .ملهمته

 انتهائها، يتعني على اجلمعية االستماع إىل املفـوض إن          حينما يقترح على اجلمعية عدم جتديد مهام مفوض احلسابات لدى         



  ٢٩٤

 .طلب ذلك

عدة مسامهني ميثلون ما ال يقل عن عشر رأمسال الشركة توجيه طلب لرئيس احملكمـة، بـصفته    أو  ميكن ملساهم- .٤٦٤املادة 

ا الرد ألسـباب صـحيحة،   مفوضي احلسابات الذين عينتهم اجلمعية العامة على أن يكون هذ أو قاضي االستعجال، برد مفوض

 .عدة مفوضني يتولون القيام مكام باملهام اليت كانت موكلة إليهم أو وبتعيني مفوض

يتعني تقدمي طلب معلل إىل الرئيس، حتت طائلة عدم القبول داخل أجل ثالثني يوما ابتداء من تـاريخ التعـيني موضـوع                   

 .اخلالف

و احلسابات الذين عينهم رئيس احملكمة يف مزاولة مهـامهم إىل حـني   مفوض أو إذا متت االستجابة للطلب، يستمر مفوض

 .مفوضني جدد من لدن اجلمعية العامة أو تعيني مفوض

بتعيينهم بأمر  رئيس احملكمة، بصفته قاضي االستعجال،  يف حالة عدم تعيني اجلمعية العامة ملفوضي احلسابات، يقوم- .٤٦٥املادة 

 .لى أن تتم دعوة اإلداريني بصفة قانونيةمنه وذلك بطلب من أي مساهم، ع

 .تنتهي املهمة املعهود ا ذه الكيفية حينما تقوم اجلمعية العامة بتعيني مفوضي احلسابات

مفوضو احلسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل يف تسيري الشركة، مبهمة التحقـق مـن القـيم     أو  يقوم مفوض- .٤٦٦املادة 

كما يتحققون كذلك من صـحة ومالءمـة        . اسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة حمسابتها للقواعد املعمول ا        والدفاتر والوثائق احمل  

املعلومات الواردة يف تقرير تسيري جملس اإلدارة ويف الوثائق املوجهة للمسامهني واملتعلقة بذمة ووضعية الشركة املالية وبنتائجها مع                  

 .الكشوف اإلمجالية

 .و احلسابات من أن املساواة قد مت احترامها بني املسامهنيمفوض أو يتأكد مفوض

مفوضو احلسابات يف أي فترة من السنة، بعمليات التحقق واملراقبة اليت يروا مالئمة وميكن هلم  أو  يقوم مفوض- .٤٦٧املادة 

خاصة منها كـل العقـود و الـدفاتر         االطالع يف عني املكان على كل الوثائق اليت يرون فيها فائدة فيما خيص مزاولة مهمتهم، و               

 .والوثائق احملاسبية وسجالت احملاضر

مـساعدين   أو ممثلني عنهم بصفة خرباء أو ميكن ملفوضي احلسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وحتت مسئوليتهم مساعدين

 .قصد إجناز عمليات املراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أمسائهم

 .خولة ملفوض احلساباتوهلؤالء نفس حقوق التحري امل



  ٢٩٥

الشركات  أو لدى الشركات األم أو ميكن أن تتم أعمال التحري املنصوص عليها يف هذه املادة سواء لدى الشركة نفسها،

 .التابعة

ملفوضي احلسابات مجع كل املعلومات املفيدة ملزاولة مهمتهم من األغيار الذين أجنزوا عمليات حلساب  أو كما ميكن ملفوض

 غري أن حق االستعالم هذا ال ميكن أن ميتد ليشمل االطالع على الوثائق والعقود واملستندات اليت حيوزها األغيار، ما عدا       .الشركة

 .إذا رخص هلم بذلك رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال

 . ال ميكن ألحد االحتجاج بالسر املهين ضد مفوضي احلسابات، ما عدا أعوان القضاء- .٤٦٨املادة 

وكالء  أو لديهم األموال املودعة أو ما ال ميكن االحتجاج به ضد مفوضي احلسابات من لدن األغيار حمرري التصرفاتك

مزاولة وكالتهم ذات عالقة مباشرة مع الوثائق اليت يطلع عليها  أو الودائع أو مسريي الشركة وذلك حينما تكون تلك التصرفات

 .مع أعمال التحري املخول هلم القيام ا إلجناز مهمتهم االستعالمية أو تهامفوضو احلسابات قانونا ملراقب أو مفوض

 :مفوضو احلسابات كلما تطلب األمر ذلك جملس اإلدارة علما مبا يلي أو  حييط مفوض- .٤٦٩املادة 

  عمليات املراقبة والتحقق اليت قاموا ا وخمتلف االستطالعات اليت تولوا إجنازها؛ .١

الية اليت يتبني هلم ضرورة القيام بتغيريات فيها مع إبداء كل املالحظات املفيدة حـول أسـاليب                 بنود الكشوف اإلمج   .٢

 التقييم املستعملة يف إعداد هذه الكشوف؛

 اخلروقات والبيانات غري املطابقة للحقيقة اليت قد يكتشفوا؛ .٣

ص نتائج السنة املالية مقارنـة بنتـائج   إليها املالحظات والتصحيحات املذكورة أعاله فيما خي املستنتجات اليت تؤدي .٤

 السنة املالية اليت سبقتها؛

 .كل األفعال اليت وصلت إىل علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا هلم أا تكتسي صبغة جرمية .٥

، الذي حيضر حسابات السنة املالية املنصرمة مفوضو احلسابات إىل حضور اجتماع جملس اإلدارة أو  يدعى مفوض- .٤٧٠املادة 

 .كما يدعون إىل حضور كل مجعيات املسامهني

كما يدعون، إن اقتضى احلال، إىل حضور اجتماعات جملس اإلدارة يف نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة أعـضائه وذلـك             

 .بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

 .مهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا إذا تعدد مفوضو احلسابات املزاولون ملهامهم، أمكن هلم إجناز مها- .٤٧١املادة 



  ٢٩٦

 .يف حالة نشوء خالف بني مفوضي احلسابات، تتم اإلشارة يف التقرير إىل خمتلف اآلراء املعرب عنها

مفوضو احلسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم باملهمة اليت أوكلتها اجلمعية  أو  يعد مفوض- .٤٧٢املادة 

 .مهل

 وذلـك  ٥١٨شاركت يف شركة أخرى يف مدلول املادة  أو سيطرت على شركة أخرى أو إذا متلكت الشركة شركة تابعة

 .مفوضي احلسابات يشريون إىل ذلك يف تقريرهم أو خالل السنة املالية، فإن مفوض

مفوضي احلسابات ستني يوما على  أو  توضع الكشوف اإلمجالية وتقرير التسيري لس اإلدارة رهن تصرف مفوض- .٤٧٣املادة 

 .األقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية لالنعقاد

مفوضي احلسابات، على اخلصوص، إعداد التقرير اخلاص املنصوص عليه يف الفقرة الثالثة من  أو  جيب على مفوض- .٤٧٤املادة 

 . العادية خبمسة عشر يوما على األقلوإيداعه يف مقر الشركة قبل انعقاد اجلمعية العامة ٤٤١املادة 

 : مفوضي احلسابات يف تقريرهم املقدم للجمعية العامة أو  جيب على مفوض- .٤٧٥املادة 

إما أن يشهدوا بصحة وصدق الكشوف اإلمجالية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة املالية املنصرمة والوضعية                 .١

  تلك السنة؛املالية للشركة وذمتها املالية يف اية

 وإما أن يشفعوا هذا اإلشهاد بتحفظات؛ .٢

 .وإما أن يرفضوا اإلشهاد على احلسابات .٣

 .يف هاتني احلالتني األخريتني، يوضح املفوضون أسباب ذلك

مع املعلومات الواردة يف تقرير  ويوردون أيضا يف التقرير السالف الذكر مالحظام حول صدق ومطابقة الكشوف اإلمجالية

 . للسنة املالية ويف الوثائق املوجهة إىل املسامهني اليت تتناول الوضعية املالية للشركة وكذا حول ذمتها املالية ونتائجهاالتسيري

مفوضي احلسابات دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال، وفق الشروط املنصوص  أو  ميكن دائما ملفوض- .٤٧٦املادة 

 .٤٩١ية والثالثة من املادة عليها يف الفقرتني الثان

 يتقيد مفوضو احلسابات وكذلك مساعدوهم بالسر املهين فيما يتعلق بالوثائق واألعمال واملعلومات اليت يكونون               - .٤٧٧املادة  

 .قد اطلعوا عليها حبكم ممارستهم ملهامهم

املتخـذة تبعـا    أو عينني بصفة صحيحةمفوضي حسابات م أو  تعد باطلة، كل القرارات املتخذة يف غياب مفوض- .٤٧٨املادة 



  ٢٩٧

 .٤٦٢ و ٤٦١ظلوا يزاولون مهامهم خرقا ألحكام املادتني  أو لتقرير مفوضي حسابات معينني

 أو تسقط دعوى البطالن إذا مت تأكيد هذه املداوالت بصفة صرحية من طرف مجعية عامة بناء على تقرير قدمـه مفـوض  

 .مفوضون للحسابات معينون قانونا

أويف حالة مانع مهما كان سببه، قبل  مفوضني للحسابات من مهامهم يف حالة ارتكام خطأ أو  ميكن إعفاء مفوض- .٧٩٤املادة 

 أو من مـساهم  أو انقضاء املدة العادية ملهامهم من طرف رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال وذلك بطلب من جملس اإلدارة

 .من اجلمعية العامة أو ال الشركةعدة مسامهني ميثلون ما ال يقل عن عشر رأمس

عدة مفوضني للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط املنصوص عليهـا يف املـادة    أو حينما يتم إعفاء مفوض

٤٦٣. 

مفوضو احلسابات جتاه الشركة واألغيار عن الضرر الناتج عن اخلطإ واإلمهال املرتكب من طرفهم  أو  يسأل مفوض- .٤٨٠املادة 

 .ل مزاولتهم مهامهمخال

ال يسأل مفوضو احلسابات مدنيا عن املخالفات اليت ارتكبها أعضاء جملس اإلدارة ما عدا إذا علموا ا حـني مزاولتـهم                     

 .مهامهم ومل يقوموا بالكشف عنها يف تقريرهم إىل اجلمعية العامة

تهم مبرور مخس سنوات تبتدئ من تـاريخ وقـوع    تتقادم الدعاوى املرفوعة ضد مفوضي احلسابات بشأن مسئولي     - .٤٨١املادة  

 .من تاريخ كشفه يف حالة كتمانه أو الفعل الناجم عنه ضرر

   يف مجعيات وإعالم املسامهني:القسم الثالث

   يف مجعيات املسامهني:املطلب األول

  . خاصة أو  تكون مجعيات املسامهني اليت تنعقد خالل حياة الشركة إما مجعيات عامة- .٤٨٢املادة 

 .ال تضم اجلمعيات اخلاصة سوى أصحاب نفس الفئة من األسهم

 .استثنائية ومتثل جمموع املسامهني أو  تكون اجلمعيات العامة إما عادية- .٤٨٣املادة 

احملرومون مـن حـق    أو املعارضون أو عدميو األهلية أو  تلزم قرارات اجلمعيات العامة اجلميع مبن فيهم الغائبون- .٤٨٤املادة 

 .تصويتال

ويعترب .  ال ميكن تغيري النظام األساسي تغيريا ميس أي مقتضى من مقتضياته إال من طرف اجلمعية العامة االستثنائية                 - .٤٨٥املادة  



  ٢٩٨

، الزيادة يف أعباء املسامهني ما عدا العمليات املترتبة عن          ٤٠١غري أنه ال ميكنها، كما ورد يف املادة         . كل شرط خمالف كأن مل يكن     

 .لألسهم مت القيام به بصفة صحيحة، كما ال ميكنها تغيري جنسية الشركةجتميع 

املمثلون ميلكون يف الدعوة األوىل لالنعقاد مـا ال   أو ال تكون مداوالت اجلمعية صحيحة إال إذا كان املسامهون احلاضرون

الة عدم اكتمال هذا النصاب األخـري،       ويف ح . يقل عن نصف األسهم املالكة حلق التصويت ويف الدعوة الثانية ربع تلك األسهم            

 . ميكن تأجيل اجلمعية الثانية إىل تاريخ الحق ال يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه لالنعقاد

 .تبت اجلمعية بأغلبية ثلثي أصوات املسامهني احلاضرين واملمثلني

 .إليها يف املادة السابقة  تتم اإلشارة تتخذ اجلمعية العامة العادية كل القرارات اليت مل- .٤٨٦املادة 

املمثلون ميلكون ما ال  أو ال تكون مداوالت اجلمعية صحيحة يف الدعوة األوىل النعقادها إال إذا كان املسامهون احلاضرون

 .يقل عن ربع األسهم املالكة حلق التصويت، أما يف الدعوة ة الثانية النعقادها فال يفرض بلوغ أي نصاب

 .املمثلون أو عية العامة بأغلبية األصوات اليت ميلكها املسامهون احلاضرونتبت اجلم

ألحد املسامهني، ال تقل قيمته عـن    حينما تقتين الشركة، خالل السنتني املواليتني لتقييدها يف سجل التجارة ماال،- .٤٨٧املادة 

، بطلب من رئيس جملس اإلدارة، مفوض مكلف حتت         عشر رأمسال الشركة، يعني بأمر من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال          

 .٤١٢مسئوليته بتقييم ذلك املال وخيضع هذا املفوض لألحكام املنصوص عليها يف املادة 

وال . يوضع تقرير املفوض رهن إشارة املسامهني، وتبت اجلمعية العامة العادية يف تقييم ذلك املال حتت طائلة بطالن متلك الشركة له

 .بوصفه وكيال أو أن يكون له صوت يف املداولة سواء لنفسهحيق للبائع 

يف إطار العمليات املعتادة للـشركة   أو ال تطبق أحكام هذه املادة حينما يتم اقتناء املال املذكور حتت مراقبة سلطة قضائية

 .املربمة وفق شروط عادية

 صالحية البت يف كل قرار يهم فئات األسهم اليت ٤٨٢ املادة إليها يف الفقرة الثانية من  للجمعيات اخلاصة املشار- .٤٨٨املادة 

 .متلكها هذه اجلمعيات وذلك وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون

 .ال يصري ائيا قرار اجلمعية العامة بتغيري احلقوق املتعلقة بفئة من فئات األسهم إال بعد موافقة اجلمعية اخلاصة ملسامهي تلك الفئة

 .٤٨٦اجلمعيات اخلاصة وفق شروط النصاب القانوين واألغلبية املنصوص عليهما يف املادة تتداول 

 إال حدا قانونيا أدىن     ٤٨٨ و ٤٨٦ و ٤٨٥ ال تشكل قاعدتا النصاب القانوين واألغلبية املنصوص عليهما يف املواد            - .٤٨٩املادة  



  ٢٩٩

 .ميكن أن يرفع مبوجب النظام األساسي

ية العامة العادية مرة يف السنة على األقل خالل األشهر الستة التالية الختتام السنة املالية، مع مراعـاة            تنعقد اجلمع  - .٤٩٠املادة  

 .متديد هذا األجل مرة واحدة ولنفس املدة، بأمر من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال، بناء على طلب من جملس اإلدارة

 أو جمعية العامة العادية الكشوف اإلمجالية السنوية، كما يعرض مفـوض بعد تالوة تقرير جملس اإلدارة، يقدم الس لل

 .مفوضو احلسابات يف تقريرهم إجنازهم مهمتهم ومستنتجام

 يقوم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد، ويف حالة عدم قيامه بذلك، ميكـن لألشـخاص اآليت                   - .٤٩١املادة  

 : لالنعقادذكرهم أن يقوموا بدعوا

 مفوضو احلسابات؛ أو مفوض .١

وكيل يعينه رئيس احملكمة، بصفته قاضي االستعجال، إما بطلب من كل ذي مصلحة يف حالة االستعجال وإما بطلب                   .٢

 عدة مسامهني ميثلون ما ال يقل عن عشر رأس مال الشركة؛ أو من مساهم

 .املصفون .٣

ني لالنعقاد إال بعد أن يطلبوا دعوا دون جـدوى، مـن جملـس    مفوضي احلسابات دعوة مجعية املسامه أو ال حيق ملفوض

 .اإلدارة

وإن اختلفوا بشأن جـدوى دعـوة       . يف حالة تعدد مفوضي احلسابات، يتفق هؤالء على األمر وحيددون جدول األعمال           

لدعوة على أن يستدعي    اجلمعية لالنعقاد، ميكن ألحدهم أن يطلب من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال اإلذن بتوجيه هذه ا               

 . باقي مفوضي احلسابات ورئيس جملس اإلدارة بصورة قانونية

 .ويكون أمر رئيس احملكمة الذي حيدد جدول األعمال غري قابل ألي طعن

 .تتحمل الشركة املصاريف املترتبة عن انعقاد اجلمعية

 .تطبق األحكام السابقة على اجلمعيات اخلاصة العادية

 .ر جدول أعمال اجلمعيات من طرف موجه الدعوة حيص- .٤٩٢املادة 

 أو من رأس مال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع% ٥عدة مسامهني ميثلون ما ال يقل عن نسبة  أو غري أنه ميكن ملساهم

 .عدة مشاريع توصيات يف جدول األعمال



  ٣٠٠

 جيب متثيلها من أجل تطبيق الفقرة نسبة رأس املال اليت  أوقية ختفض٣٠,٠٠٠,٠٠٠حينما يكون رأمسال الشركة يتجاوز 

 .بالنظر إىل الفائض% ٢السابقة إىل نسبة 

 باستثناء املواضيع املختلفة اليت جيب أن ال تكتسي سوى أمهية ضئيلة، حترر املواضيع املسجلة يف جدول األعمـال                   - .٤٩٣املادة  

 .بصورة جتعل مضموا ومداها واضحني دون اللجوء إىل وثائق أخرى

 أو غري أنه حيق هلا يف مجيع الظروف عزل إداري.  للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غري مدرج يف جدول األعمالال ميكن

 .عدة إداريني والعمل على تعويضهم بآخرين

 .ال ميكن تغيري جدول أعمال اجلمعية يف االستدعاء الثاين النعقادها

ويقدم لكل مجعية تقريرا عن املسائل املدرجة يف جدول األعمال وعـن             جيب على القائم باستدعاء اجلمعية أن يعد         - .٤٩٤املادة  

 .التوصيات املعروضة على التصويت

 ميكن لكل مساهم يف شركة ال تدعو اجلمهور إىل االكتتاب أراد ممارسة اإلمكانية املنصوص عليها يف الفقرة الثانية                   - .٤٩٥املادة  

بعضها وذلك قبل ثالثني يوما على  أو طة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد اجلمعيات أن يطلب من الشركة إعالمه بواس٤٩٢من املادة 

وتلزم الشركة بإرسال هذا اإلعالم مرفقا جبدول األعمال ومبشاريع توصيات إذا أرسـل هلـا املـساهم                 . األقل من ذلك التاريخ   

 .مصاريف اإلرسال

 مقر الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل         وجيب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات يف جدول األعمال إىل          

ويسري هذا األجل من تاريخ وضع الرسـالة يف         . عشرين يوما على األقل من تاريخ انعقاد اجلمعية املدعوة لالنعقاد للمرة األوىل           

 .الربيد

على األقل قبل انعقاد مجعية املسامهني  تلزم الشركات اليت تدعو اجلمهور لالكتتاب بنشر إعالم بالدعوة ثالثني يوما - .٤٩٦املادة 

 ونص مـشاريع  ٤٩٩يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية ويف اجلريدة الرمسية، يتضمن البيانات املنصوص عليها يف املادة     

  .التوصيات اليت سيعرضها جملس اإلدارة على أعضاء اجلمعية ومعلومات أخرى يتم ضبطها بواسطة مرسوم

لب إدراج مشاريع التوصيات إىل مقر الشركة بواسطة رسالة مضمونة مع علم بالوصول وذلـك يف أجـل     جيب إرسال ط  

 .عشرة أيام ابتداء من تاريخ إشهار اإلعالن املشار إليه يف الفقرة السابقة، ويبني التاريخ يف هذا اإلعالن

خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية ويف اجلريدة الرمسية  تتم دعوة اجلمعيات لالنعقاد بواسطة إشعار ينشر يف صحيفة          - .٤٩٧املادة  



  ٣٠١

 . كذلك إن كانت الشركة تدعو اجلمهور إىل االكتتاب

إذا كانت كل أسهم الشركة امسية أمكن توجيه االستدعاء إىل كل مساهم وفق الشكل والشروط املنصوص عليها يف النظام 

 .وىلاألساسي وذلك عوض اإلشعار املنصوص عليه بالفقرة األ

آخر نشر له يف صحيفة خمول هلا نشر  أو  يكون األجل الفاصل بني تاريخ، إما نشر إعالم عن دعوة اجلمعية لالنعقاد- .٤٩٨املادة 

اإلعالنات القانونية وإما بعث الرسائل املضمونة، وبني تاريخ انعقاد اجلمعية، مخسة عشر يوما على األقل حينما يتعلق األمر بدعوة                   

 . ومثانية أيام بالدعوة املواليةانعقاد أوىل

 ينبغي أن يبني يف إعالن الدعوة لالنعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى احلال بأحرفها األوىل وشكلها ومبلـغ                   - .٤٩٩املادة  

ة اجلمعية،  رأمساهلا وعنوان مقرها ورقم تقييدها يف سجل التجارة واليوم والساعة واملكان الذي سيعقد فيه االجتماع وكذلك طبيع                

وجيب أن تشري الدعوة، بالنسبة ملشاريع القرارات الـيت  . خاصة، وجدول أعماهلا ونص مشاريع التوصيات أو غري عادية أو عادية

 .تقدم ا املسامهون، إىل قبوهلا وعدم قبوهلا من طرف جملس اإلدارة

 . مل تداول بصورة صحيحةجيب أن تذكر دعوة اجلمعية لالنعقاد للمرة الثانية بتاريخ اجلمعية اليت

غري أن دعوى اإلبطال تكون غري مقبولة حينما يكون كل          .  ميكن إبطال كل مجعية غري قانونية متت دعوا لالنعقاد         - .٥٠٠املادة  

 .ممثلني يف اجلمعية أو املسامهني حاضرين

نفس مدينة مقرها احملدد يف إعالن الدعوة، يف أي مكان آخر يوجد يف  أو  تنعقد مجعيات املسامهني يف مقر الشركة- .٥٠١املادة 

 .ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك

 ميكن أن يفرض النظام األساسي عددا أدىن من األسهم حىت خيول حق املشاركة يف اجلمعيات العامة العادية، على                   - .٥٠٢املادة  

 .أن ال يتجاوز هذا العدد عشرة

لى عدد األسهم املطلوب أن ينضموا إىل بعضهم حىت يبلغوا احلد األدىن املنصوص عليه ميكن للمسامهني الذين ال يتوفرون ع

 .يف النظام األساسي وأن ميثلهم أحدهم

لفئة األسـهم املعنيـة،    أو  حيسب النصاب القانوين يف كل اجلمعيات تبعا موع األسهم املكونة لرأمسال الشركة- .٥٠٣املادة 

  .نظامية أو احملرومة من حق التصويت مبوجب أحكام قانونيةوختصم عند االقتضاء األسهم 

 يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق االنتفاع يف اجلمعيات العامة العاديـة وملالـك الرقبـة يف                    - .٥٠٤املادة  



  ٣٠٢

 .اجلمعيات العامة غري العادية ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك

ويف حالة اختالفهم يعـني  . وكيل وحيد عنهم أو سهم املشاعة يف اجلمعيات العامة واحد منهمميثل املشتركني يف ملكية األ

 .رئيس احملكمة، بصفته قاضي االستعجال، الوكيل بطلب من أكثر املشتركني يف ملكية األسهم حرصا

 حيازيا إيـداع األسـهم      يف حالة رهن األسهم رهنا حيازيا، ميارس مالكها حق التصويت، وجيب على الدائن املرن رهنا              

 .املرهونة إذا طلب منه املدين ذلك ويتحمل املصاريف

التمثيل إما إىل تقييد املساهم يف سجل األسهم االمسيـة   أو  ميكن أن خيضع النظام األساسي املشاركة يف اجلمعيات-.٥٠٥املادة 

 املودعة لديها هذه األسهم يف املكان احملدد يف إعالن شهادة إيداع مسلمة من قبل املؤسسة أو إىل إيداع األسهم حلامله أو للشركة

 .دعوة االنعقاد

وال ميكن أن تتجاوز مخسة أيام على األكثر قبل تـاريخ انعقـاد             . حيدد النظام األساسي املدة اليت جيب أن تتم اإلجراءات خالهلا         

 .اجلمعية

 .فروعه أو أصوله وأ أن ميثله زوجه أو  ميكن للمساهم أن ميثله مساهم آخر-.٥٠٦املادة 

ميكن لكل مساهم أن توكل إليه الصالحيات املفوضة له من طرف مسامهني آخرين قصد متثيلهم يف إحدى اجلمعيات دون                   

بصفته وكـيال، إال إذا   أو األصوات اليت ميكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء بامسه الشخصي أو ما حتديد لعدد التوكيالت

 .األصوات أو هذه التوكيالتحدد النظام األساسي عدد 

يف حالة توجيه املساهم توكيال للشركة دون حتديد الوكيل، يقوم رئيس اجلمعية العامة، ما مل ينص النظام األساسي علـى                    

اليت قبلها هذا الس ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع  أو خالف ذلك، بالتصويت لصاحل مشاريع القرارات املقدمة لس اإلدارة

ومن أجل اإلدالء بأي صوت آخر يتعني على املساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب االجتاه الذي يـشري      . ت األخرى القرارا

 .إليه املوكل

  .تعترب الشروط املخالفة ألحكام الفقرتني األوىل والثانية كأن مل تكن

. ويشري فيه إىل امسه الشخصي والعائلي وموطنه       يوقع املساهم التوكيل املمنوح من أجل متثيله يف إحدى اجلمعيات            - .٥٠٧املادة  

 .وال حيق للوكيل املعني أن ينيب عنه شخصا آخر

غري أنه ميكن منحه من أجل مجعيتني، األوىل عادية واألخرى غري عادية، منعقدتني    . مينح التوكيل من أجل مجعية واحدة فقط      



  ٣٠٣

 .يف أجل مخسة عشر يوما أو يف نفس اليوم

 من أجل مجعية واحدة صاحل بالنسبة للجمعيات املتتابعة اليت تدعى للتداول بـشأن نفـس جـدول                  يعد التوكيل املمنوح  

 .األعمال

 .املرهونة لديها وال تدخل هذه األسهم يف حساب النصاب أو  ال ميكن للشركة أن تصوت باألسهم اليت اقتنتها- .٥٠٨املادة 

 الشخصي والعائلي وموطن املسامهني ووكالئهم إن وجدوا وعـدد           متسك يف كل مجعية ورقة حضور تبني االسم        - .٥٠٩املادة  

 .األسهم اليت ميلكوا واألصوات اليت ختوهلا هلم

يتعني على املسامهني احلاضرين ووكالء املسامهني املمثلني توقيع ورقة احلضور اليت تلحق ا التـوكيالت الـيت فوضـت                   

 .كما يتعني على مكتب اجلمعية املصادقة على صحة ورقة احلضوراليت وجهت للشركة،  أو للمسامهني من أجل التمثيل

 .يتكون مكتب اجلمعية من رئيس وفاحصني اثنني لألصوات يساعدهم كاتب

يف حالة غيابه، الشخص املعني يف النظام األساسي، ويف حالة عدم  أو  يترأس مجعيات املسامهني رئيس جملس اإلدارة- .٥١٠املادة 

 .  بانتخاب رئيس هلاوجوده تقوم اجلمعية

أحـد األشـخاص    أو املصفني، يرأسها الشخص أو وكيل قضائي أو مفوضي احلسابات أو إذا متت دعوة اجلمعية من قبل مفوض

 .الذين دعوا النعقادها

بصفتهما وكيلني أكرب عدد من األصوات، فاحصني للجمعية املذكورة، علـى أن   أو يعني العضوان اللذان ميلكان شخصيا

  . هذه املهمةيقبال

أي شخص آخـر   أو ٤٠٨يعني مكتب اجلمعية كاتبها الذي ميكن أن يكون نفس كاتب جملس اإلدارة املشار إليه يف املادة 

 .من غري املسامهني، ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك

 أوراق مستقلة وفقا للشروط اليت يف أو  تثبت مداوالت اجلمعيات يف حمضر يوقعه أعضاء املكتب وحيرر يف سجل- .٥١١املادة 

 .٤٣٦تنص عليها املادة 

يبني هذا احملضر تاريخ انعقاد اجلمعية ومكان ومنط الدعوة وجدول أعماهلا وتشكيلة مكتبها وعدد األسـهم املـشاركة يف            

لى التصويت ونتائج   التصويت والنصاب الذي مت بلوغه والوثائق والتقارير املعروضة وملخصا للنقاش ونص التوصيات املعروضة ع             

 .التصويت



  ٣٠٤

 حينما يتعذر على اجلمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، حيرر مكتب اجلمعية املذكورة حمـضرا                 - .٥١٢املادة  

 .ذا الشأن

املستخرجات منها وفق الشروط املنصوص عليهـا يف الفقـرة    أو  تصدق تصديقا صحيحا نسخ حماضر اجلمعيات- .٥١٣املادة 

 .٤٣٧ألوىل من املادة ا

 .يف حالة تصفية الشركة، يصدقها تصديقا صحيحا أحد املصفني فقط

واملواد  ٤٨٨ والفقرة الثالثة من املادة ٤٨٦ و ٤٨٥ تعد باطلة، مداوالت اجلمعية املتخذة خرقا ألحكام املادتني - .٥١٤املادة 

 . ٥٠٩ و٤٩٣و ٤٩٢ و٤٩٠

  يف إعالم املسامهني: املطلب الثاين

  قرة الثانيةالف

لوكالئهم الذين يثبتون وجـود   أو  يتعني على موجهي الدعوة إرسال الوثائق املذكورة يف املادة بعده إىل املسامهني- .٥١٥املادة 

 .أن يضعوها رهن إشارم أو وكالتهم

اخلمسة عشر يوما الـسابقة      حيق لكل مساهم، ابتداء من دعوة اجلمعية العامة العادية السنوية وعلى األقل خالل               - .٥١٦املادة  

 : لتاريخ االجتماع، االطالع بنفسه يف مقر الشركة على ما يلي

 جدول أعمال اجلمعية؛ .١

 نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات اليت يقدمها جملس اإلدارة، وإن اقتضى احلال، تلك اليت يقدمها املسامهون؛ .٢

 ومات ختص املترشحني للعضوية يف هذه اهليئة؛قائمة اإلداريني يف جملس اإلدارة، وإن اقتضى احلال، معل .٣

 اجلرد الكشوف اإلمجالية للسنة املنصرمة اليت أوقفها جملس اإلدارة؛ .٤

 تقرير تسيري جملس اإلدارة املعروض على اجلمعية؛ .٥

 املعروض على اجلمعية؛ مفوضي احلسابات أو تقرير مفوض .٦

 .مشروع ختصيص النتائج .٧

خاصة، حيق أيضا لكل مساهم خالل اجل اخلمسة عشر  أو غري عادية، عامة أو  عاديةابتداء من تاريخ الدعوة ألي مجعية،

يوما على األقل السابق لتاريخ االجتماع، االطالع يف عني املكان على نص مشاريع القرارات وتقريـر جملـس اإلدارة، وعنـد                     
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 .مفوضي احلسابات أو االقتضاء، على تقرير مفوض

ية متوقفا، مبوجب النظام األساسي، على امتالك عدد أدىن من األسهم، أرسـلت الوثـائق               إذا كان حق املشاركة يف اجلمع     

 .إليها أعاله إىل ممثل جمموعة املسامهني اليت تستويف الشروط املطلوبة واملعلومات املشار

 للمسامهني، وذلك حـىت      جيب أن يتضمن تقرير التسيري لس اإلدارة كل عناصر املعلومات ذات الفائدة بالنسبة             - .٥١٧املادة  

يتسىن هلم تقييم نشاط الشركة خالل السنة املالية املنصرمة والعمليات املنجزة والصعوبات اليت اعترضتها والنتائج اليت حـصلت                  

 .عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح ختصيص ذلك الناتج والوضعية املالية للشركة وآفاقها املستقبلية

كانت تسيطر على شركات أخرى، يتعني أن يتضمن التقريـر   أو مشاركات أو كة متلك شركات تابعة هلاإذا كانت الشر

نفس املعلومات أعاله عنها مع اإلشارة إىل نصيبها يف نتائج الشركة، وترفق بالتقرير قائمة ذه الشركات التابعة واملشاركات مع                   

املنقولة األخرى اليت حتوزها على شكل سندات باحملفظة  ة باإلضافة إىل قائمة بالقيماإلشارة إىل النسب املمسوكة يف اية السنة املالي

 .يف نفس التاريخ وبيان بالشركات اليت تسيطر عليها الشركة

يـشار إىل   إليها السيطرة على شركات أخرى خالل السنة املالية آلت أو مشاركات أو إذا متلكت الشركة شركات تابعة

 .لتقريرذلك بصفة خاصة يف ا

 : يقصد يف مفهوم املادة السابقة- .٥١٨املادة 

  بالشركة التابعة، شركة متلك فيها شركة أخرى تدعى األم أكثر من نصف رأس املال؛ �

 %.٥٠ و ١٠باملشاركة، متلك شركة يف شركة أخرى جلزء من رأس املال ما بني  �

 :  تعد شركة مسيطر على شركة أخرى- .٥١٩املادة 

بصورة غري مباشرة جزء من رأس املال مينحها أغلبية حقوق التصويت يف اجلمعية العامة لتلـك   أو رةحينما متلك مباش �

 الشركة؛

مـسامهني آخـرين ال    أو حينما متلك وحدها أغلبية حقوق التصويت يف تلك الشركة مبقتضى اتفاق مربم مع شركاء �

 يتناىف مع مصلحة الشركة؛

 .ويت املخول هلا، القرارات يف اجلمعيات العامة لتلك الشركةحينما حتدد يف الواقع عن طريق حق التص �

بصورة غري مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز  أو يفترض أن الشركة متارس السيطرة املذكورة حني متلك مباشرة،
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 %.٣٠غري مباشرة جزءا من غري هذه احلقوق يتجاوز  أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو وال ميلك أي شريك% ٤٠

مملوكة لشركة خاضعة للسيطرة تعد كأا مملوكة بصفة غري مباشرة للشركة           % ١٠كل مشاركة حىت ولو كانت اقل من        

 .املسيطرة

 يوما السابق النعقاد أي اجتماع للجمعية العامة حيق لكل مساهم االطالع على قائمة املسامهني مع ١٥ خالل أجل - .٥٢٠املادة 

 .يت ميلكها كل مساهمبيان وعدد وفئات األسهم ال

 اخلاصة بالسنوات املاليـة  ٥١٦إليها يف املادة   حيق لكل مساهم يف أي وقت، االطالع على وثائق الشركة املشار- .٥٢١املادة 

 .الثالث األخرية وكذلك االطالع على حماضر وأوراق حضور اجلمعيات العامة املنعقدة خالل تلك السنوات

 .االطالع، حق احلصول على نسخة ما عدا فيما خيص اجلرد يترتب على حق - .٥٢٢املادة 

، أمكن ٥٢٢ إىل ٥٢٠ و٥١٦كليا خالفا ألحكام  أو  إذا رفضت الشركة اطالع املساهم على تلك الوثائق جزئيا- .٥٢٣املادة 

ل على اطالعه، حتت للمساهم املواجه ذا الرفض، أن يطلب من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال إصدار أمر للشركة بالعم         

 .طائلة غرامة ديدية، على تلك الوثائق وفقا للشروط املنصوص عليها يف املواد املذكورة

 . ميكن لكل مساهم ميارس حق االطالع على الوثائق واملعلومات لدى الشركة أن يستعني مبستشار- .٥٢٤املادة 

 ٥٢٠ و٥١٥ض تفويضا قانونيا احلقوق املعترف له ا يف املـواد  بواسطة وكيل عنه مفو أو  ميارس املساهم بنفسه- .٥٢٥املادة 

 . وذلك مبقر الشركة٥٢١و

كما أنه لكل مشترك يف ملكية أسهم مشاعة وملالك الرقبة ولصاحب حق االنتفاع باألسهم وملالك حق التصويت احلق يف                   

 .ابقةإليها يف الفقرة الس االطالع على الوثائق املنصوص عليها يف املواد املشار

 و ٥١٦إليها يف املـواد    ميكن أن ينص النظام األساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق املشار- .٥٢٦املادة 

  باستثناء اجلرد إىل املسامهني امسيا للعنوان الذي يقدمونه يف نفس الوقت مع إرسال الدعوة، ونفس األمر ينطبق على٥٢١ و ٥٢٠

 .سهم حلامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثبام لصفتهماملسامهني أصحاب األ

 . يف حالة خرق أحكام هذا املطلب، ميكن إبطال اجلمعية- .٥٢٧املادة 

عدة مسامهني، ميثلون ما ال يقل عن عشر رأمسال الشركة، رفع طلب لرئيس احملكمـة بـصفته    أو  يسوغ ملساهم- .٥٢٨املادة 

 .عدة عمليات تتعلق بالتسيري أو عدة خرباء مكلفني بتقدمي تقرير عن عملية أو قاضي االستعجال، بتعيني خبري
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إذا متت االستجابة هلذا الطلب، حدد األمر االستعجايل نطاق مهمة اخلبري وسلطاته، على أن يتم استدعاء املمثلني القانونيني          

 .قانونيا للشركة إىل اجللسة استدعاء

اخلرباء بصورة مؤقتة، وال يتم دفع األتعاب إال عند انتهاء  أو احلال أتعاب اخلبريحيدد األمر االستعجايل كذلك إن اقتضى 

من طرف املسامهني الذين طلبوا إجراء اخلربة إذا تبني أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف  أو مهمة اخلرباء إما من طرف الشركة

 .إىل األضرار بالشركة

مفوضي احلسابات، وجيب أن يوضع رهن إشارة املسامهني  أو دارة وكذلك إىل مفوضيوجه هذا التقرير إىل املدعي وإىل جملس اإل

 .مفوضي احلسابات أو مبناسبة اجلمعية العامة املقبلة ويكون مرفقا بتقرير مفوض

ة مفوضي احلسابات بكتابة ضبط احملكم أو  جيب إيداع نسخة من الكشوف اإلمجالية مرفق بنسخة من تقرير مفوض- .٥٢٩املادة 

 .داخل أجل ثالثني يوما من تاريخ مصادقة اجلمعية العامة عليها

  تغيري رأس مال الشركة: القسم الرابع

  الزيادة يف رأس املال: املطلب األول

برفع القيمة االمسية لألسهم  أو يف عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو  متكن الزيادة يف رأس املال دفعة واحدة- .٥٣٠املادة 

 .ودةاملوج

 :  ميكن حترير األسهم اجلديدة بإحدى الطرق التالية- .٥٣١املادة 

 تقدمي حصص نقدية وعينية؛ �

 إجراء مقاصة مع ديون الشركة احملددة املقدار واملستحقة؛ �

 عالوات إصدار يف رأس املال؛ أو أرباح أو إدماج احتياطي �

 .حتويل سندات القرض �

ال، بواسطة رفع القيمة االمسية لألسهم، موافقة املسامهني باإلمجاع، إال إذا متت تلـك               تستلزم الزيادة يف رأس امل     - .٥٣٢املادة  

 .عالوات اإلصدار أو األرباح أو الزيادة بإدماج االحتياطي

 .بإضافة عالوة اإلصدار أو  يتم إصدار األسهم اجلديدة إما حسب قيمتها االمسية- .٥٣٣املادة 

 . غري العادية دون سواها اختاذ قرار الزيادة يف رأس املال بناء على تقرير جملس اإلدارة خيول للجمعية العامة- .٥٣٤املادة 
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 .ويبني هذا التقرير أسباب وطرق الزيادة املقترحة يف رأس املال

 غري أنه ميكن للجمعية العامة أن تفوض لس اإلدارة الصالحيات الالزمة من أجل إجناز الزيادة يف رأس املال دفعة واحدة

 .يف عدة دفعات وحتديد ومعاينة كيفية إثبات حتقيقها والعمل على تغيري النظام األساسي تبعا لتلك الزيادة أو

 يتعني حترير مبلغ رأس املال بكامله قبل كل إصدار ألسهم جديدة حترر نقدا، وذلك حتت طائلة بطـالن عمليـة                     - .٥٣٥املادة  

 .اإلصدار

ال بدعوة اجلمهور لالكتتاب واليت تتم قبل انصرام أقل من سنتني من تأسيس شركة              كما جيب أن تسبق الزيادة يف رأس امل       

 .لألصول واخلصوم، وكذا االمتيازات اخلاصة املمنوحة إن وجدت مفوضي حسابات الشركة أو ما، بتحقيق من طرف مفوض

ث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع        جيب أن تتم الزيادة يف رأس املال، حتت طائلة البطالن، داخل اجل ثال             - .٥٣٦املادة  

 .أذنت ا، إال إذا تعلق األمر بزيادة عن طريق حتويل سندات القرض إىل أسهم أو اجلمعية العامة اليت قررا

 .يتعني اكتتاب جمموع الزيادة يف رأس املال، و إذا تعذر ذلك اعترب االكتتاب كأنه مل ينجز

ية اكتتاب األسهم النقدية اجلديدة بصورة متناسبة مع عدد األسهم اليت ميلكوا ، ويعد كل                للمسامهني حق أفضل   - .٥٣٧املادة  

 .شرط خمالف كأن مل يكن

 .التنازل وفق نفس الشروط املطبقة على األسهم نفسها أو يكون هذا احلق خالل مدة االكتتاب قابال للتداول

 .يةميكن للمسامهني التنازل بصفة فردية عن حقهم يف األفضل

 إذا مل يكتتب بعض املسامهني يف األسهم اليت كان هلم حق االكتتاب فيها على أساس غري قابل للتخفيض، ترصـد                     - .٥٣٨املادة  

هذه األسهم املتبقية، إذا قررت اجلمعية العامة ذلك صراحة، للمسامهني الذين اكتتبوا عددا أعلى من األسهم على أسـاس قابـل        

 .صتهم يف رأس املال ويف حدود طلبام للتخفيض، وذلك بتناسب مع ح

 إذا مل تستنفد االكتتابات على أساس غري قابل للتخفيض، وإن اقتضى احلال، التوزيعات القابلة للتخفيض، جمموع                 - .٥٣٩املادة  

 :مبلغ الزيادة يف رأس املال

 يرصد ما تبقى منها طبقا ملا تقرره اجلمعية العامة؛ .١

 .أذنت صراحة ذه اإلمكانية أو لغ االكتتابات إذا نصت اجلمعية اليت قررت الزيادةميكن حصر مبلغ الزيادة يف مب .٢

تأذن ا أن تلغي حق أفضلية االكتتاب بالنسبة موع الزيـادة يف   أو  حيق للجمعية اليت تقرر الزيادة يف رأس املال- .٥٤٠املادة 
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تبت اجلمعية، حتت طائلة البطالن، بناء على تقرير جملس اإلدارة وتقرير عدة أجزاء من هذه الزيادة، و أو بالنسبة جلزء أو راس املال

 .مفوضي احلسابات  أو مفوض

 .جيب أن يبني تقرير جملس اإلدارة أسباب اقتراح إلغاء احلق املذكور

 .عدة أشخاص أو خص ميكن للجمعية العامة اليت تقرر الزيادة يف رأس املال أن تلغي حق أفضلية االكتتاب لفائدة ش- .٥٤١املادة 

شروط حتديد ذلك السعر بناء على تقرير من جملس اإلدارة وبناء على تقرير خـاص   أو حتدد اجلمعية العامة سعر اإلصدار

 .مفوضي احلسابات أو ملفوض

فضال عن ذلك، يبني تقرير جملس اإلدارة أمساء األشخاص الذين منحت هلم األسهم وعدد السندات املمنوحة لكل واحـد     

 .ممنه

بواسطة وكيل يف تصويت اجلمعية اليت تلغى لفائدم أفضلية  أو ال حيق ملن ستمنح هلم أسهم جديدة املشاركة سواء شخصيا

االكتتاب، وحيسب النصاب واألغلبية الالزمة الختاذ هذا القرار بناء على جمموع األسهم باستثناء تلك اليت ميلكها من ستمنح هلم                   

 .الءاليت ميثلها هؤ أو األسهم

 أن يبينوا يف تقريرهم ما ٥٤١ و٥٤٠مفوضي احلسابات يف احلالتني املشار إليهما يف املادتني  أو  جيب على مفوض- .٥٤٢املادة 

 .إذا كانت أسس احلساب اليت اعتمدها جملس اإلدارة تبدوا هلم صحيحة وصادقة

وإذا . ك الرقبة حق أفضلية االكتتاب اخلاص ذه األسهم        حينما تكون األسهم مثقلة حبق انتفاع، ميتلك وقتئذ مال         - .٥٤٣املادة  

 .األموال اليت اكتسبها بواسطة هذه املبالغ إىل حق االنتفاع أو باع هذا األخري حقوقه يف االكتتاب، خضعت املبالغ املترتبة عن البيع

يف بيع حقـوق   أو ألسهم اجلديدةإذا أمهل مالك الرقبة ممارسة حقه، أمكن لصاحب حق االنتفاع أن حيل حمله يف اكتتاب ا

ويف هذه احلالة األخرية، حيق ملالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف املبالغ املترتبة عن التنازل، وختـضع األمـوال                    . اكتتاا

 .املكتسبة بواسطة هذه املبالغ إىل حق االنتفاع

تتب أسهما جديدة وال باع حقوق االكتتاب قبل مثانية أيام          يعترب مالك الرقبة مهمال حلقه اجتاه املنتفع حينما ال يكون قد اك           

 .من انصرام أجل االكتتاب املمنوح للمسامهني

 .وتطبق مقتضيات هذه املادة يف غياب اتفاق بني األطراف

بل تاريخ  إذا مل تدع الشركة اجلمهور لالكتتاب، يتم إخبار املسامهني بإصدار اسهم جديدة عن طريق إعالن ينشر ق- .٥٤٤املادة 



  ٣١٠

 .االكتتاب بستة أيام على األقل يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية

إذا كانت الشركة تدعو اجلمهور لالكتتاب ، يدرج ذلك اإلعالن كذلك يف بيان ينشر يف اجلريدة الرمسية، ويلحق ـذا                    

 .البيان آخر الكشوف اإلمجالية للشركة املصادق عليها

مسية، يتم بدل القيام باإلعالن توجيه رسالة مضمونة إىل املسامهني مخسة عشر يوما على األقل قبـل تـاريخ                   حينما تكون األسهم ا   

 .افتتاح االكتتاب

جيب أن حييط اإلعالن املسامهني علما بوجود حق األفضلية لفائدم وبشروط ممارسة هذا احلق وكيفيته ومبكـان وزمـان                   

 .عند اإلصدار وباملبلغ الذي جيب أن حترر بهافتتاح واختتام االكتتاب وبسعر السهم 

 ال حيق بأي حال من األحوال أن يقل األجل املخول للمسامهني القدامى ملمارسة حقهم يف االكتتاب عن عـشرين                   - .٥٤٥املادة  

 .يوما قبل تاريخ افتتاح االكتتاب

 .ري قابل للتخفيضينتهي أجل االكتتاب قبل األوان فور ممارسة مجيع حقوق االكتتاب على أساس غ

عينية إىل إجراءات االكتتاب واملراجعـة املتطلبـة لتأسـيس     أو  خيضع إصدار اسهم جديدة مقابل حصص نقدية- .٥٤٦املادة 

 .الشركة، مع مراعاة أحكام هذا املطلب

احملـدد  تدعو اجلمهور لالكتتاب إىل االلتزامات باإلشـهار   كما خيضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة خفية االسم

 .بواسطة مرسوم

 إذا مت حترير األسهم اجلديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون حمل عملية حـصر حـسابات                    - .٥٤٧املادة  

 .مفوضو احلسابات أو يعدها جملس اإلدارة ويشهد على صحتها مفوض

تتخـذ    مسبق من اجلمعية العامة غري العاديـة،  خيضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهم لترخيص- .٥٤٨املادة 

 .اجلمعية العامة قرارها يف املوضوع بعد اطالعها على تقرير خاص ملفوضي احلسابات حول األسس املقترحة لعملية التحويل

 .تصبح تلك الزيادة تامة مبجرد طلب التحويل مرفقا ببطاقة االكتتاب

تنازال صرحيا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم يف أفضلية اكتتاب           جيب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل املسامهني        

 .األسهم اليت ستصدر عن طريق حتويل سندات القرض

 . يترتب عن كل خرق لألحكام املدرجة يف هذا املطلب بطالن الزيادة يف رأس املال- .٥٤٩املادة 



  ٣١١

  يف استهالك القيمة االمسية ألسهم رأس املال: املطلب الثاين

قرار تتخذه اجلمعيـة   أو  يتم استهالك القيمة االمسية ألسهم رأس املال بناء على اشتراط وارد يف النظام األساسي- .٥٥٠ادة امل

 .العامة غري العادية وباستعمال األرباح القابلة للتوزيع

 . ختفيض رأس املالال ميكن أن يتم هذا االستهالك إال بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة وال يترتب عنه

 .تسمى األسهم املستهلكة بكاملها أسهم انتفاع

جزئيا بنفس النسبة احلق يف الربح األول ويف استرجاع قيمتها االمسية، وحتـتفظ   أو  تفقد األسهم املستهلكة كليا- .٥٥١املادة 

 .بكل حقوقها األخرى

إىل أسهم مستهلكة  أو جزئيا أو ملال وإىل أسهم مستهلكة كليا حينما يكون رأس املال مقسما إما إىل أسهم رأس ا- .٥٥٢املادة 

جزئيا إىل أسـهم   أو بصورة غري متساوية، ميكن للجمعية العامة غري العادية للمسامهني أن تتخذ قرار حتويل أسهم مستهلكة كليا

 .رأس املال

سهم حمل التحويل، على حـصة أربـاح        تقرر اجلمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي، إىل حدود املبلغ املستهلك لأل            

عدة سنوات مالية، بعد أداء الربح األول الذي ميكن أن ختوله هذه األسهم املنصوص عليها  أو الشركة املخصصة هلذه األسهم لسنة

 .يف النظام األساسي وذلك مقابل األسهم املستهلكة جزئيا

أن يدفعوا للشركة القيمة املستهلكة ألسـهمهم مرفوعـة، إن           ميكن أن يرخص للمسامهني، وفق نفس الشروط،         - .٥٥٣املادة  

اقتضى احلال، بالربح األول الذي ينص عليه النظام األساسي الناشئ عن الفترة املنصرمة من السنة املالية اجلارية، واحتماال، عـن                    

 .السنة املالية السابقة

 على مصادقة اجلمعيات اخلاصة لكل فئة من املسامهني         ٥٣٥ و ٥٥٢ تعرض القرارات املنصوص عليها يف املادتني        - .٥٥٤املادة  

 .الذين يتمتعون بنفس احلقوق

 يقوم جملس اإلدارة بالتغيريات الضرورية على النظام األساسي مىت كانت هذه التغيريات مطابقة ماديـا للنتـائج                  - .٥٥٥املادة  

 .٥٥٣ و٥٥٢إليها يف املادتني  الفعلية للعمليات املشار

  يف ختفيض رأس املال: لثاملطلب الثا

 يتم ختفيض رأس املال إما بتخفيض القيمة االمسية لكل سهم وإما بتخفيض عدد األسهم املوجودة ختفيضا بـنفس                   - .٥٥٦املادة  



  ٣١٢

 .القدر بالنسبة لكل املسامهني

 .شركة هلذا الغرضإذا مل يكن ختفيض رأس املال معلال خبسائر الشركة، أمكن ختفيض عدد األسهم بإلغاء أسهم تشتريها ال

يقرر من لدن اجلمعية العامة غري العادية وجيب أن تبني الدعوة املوجهة للمـسامهني   أو  يؤذن بتخفيض رأس املال- .٥٥٧املادة 

 .هدف التخفيض والطريقة اليت سيحقق ا

 .ميكن للجمعية العامة غري العادية تفويض كل السلط لس اإلدارة قصد إجناز هذا التخفيض 

ينما ينجز جملس اإلدارة هذه العملية بتفويض من اجلمعية العامة، حيرر بذلك حمضرا خيضع إلجراءات اإلشهار املنصوص                 ح

 . ويعمل على التغيريات املترتبة على النظام األساسي٢٣٣عليها يف املادة 

 املسامهني وال ختفيض القيمة االمسيـة        ال يترتب عن ختفيض رأس املال بأي حال من األحوال املساس باملساواة بني             - .٥٥٨املادة  

 .لألسهم عن احلد األدىن القانوين

 يوما على األقل مـن انعقـاد   ٤٥مفوضي احلسابات على مشروع ختفيض رأس املال قبل  أو  يتم اطالع مفوض- .٥٥٩املادة 

 .اجلمعية

 . م ألسباب التخفيض وشروطهمفوضي احلسابات الذين يبينون فيه تقييمه أو تبت اجلمعية بناء على تقرير مفوض

 حينما توافق اجلمعية على مشروع ختفيض رأس املال ال يكون معلال بوقوع خسائر، فلممثلي كتلـة أصـحاب                   - .٥٦٠املادة  

ما قبل تاريخ إيداع مداوالت اجلمعية العامة يف كتابة الضبط أن يعترضوا على التخفيض  سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إىل

 .ثني يوما ابتداء من التاريخ املذكور أمام رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجالداخل ثال

بتكوين ضمانات إذا ما عارضت الشركة ذلك واعتربت  أو يأمر إما بتسديد الديون أو يرفض رئيس احملكمة هذا االعتراض

 .كافية

قتضاء، يف هذا االعتراض من طرف قاضي       ال ميكن بدء عمليات التخفيض خالل أجل االعتراض وال قبل أن يبت، عند اال             

 .االستعجال

 إذا قبل رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال االعتراض، وقفت إجراءات ختفيض رأس املال فورا حىت يتم تكوين ضمانات كافية

 .وإذا رفضه، أمكن البدء يف عمليات ختفيض رأس املال. حىت يتم إرجاع الديون أو

عية العامة اليت اختذت قرارا بتخفيض رأس املال غري معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لس اإلدارة بشراء  ميكن للجم- .٥٦١املادة  



  ٣١٣

 .عدد معني من األسهم بغرض إلغائها

 .جيب أن يقدم عرض الشراء إىل كل املسامهني بالتناسب مع عدد األسهم اليت ميلكوا

نشر اإلعالنات القانونية، وباإلضافة إىل ذلك، إذا كانـت الـشركة           هلذه الغاية، ينشر إشعار بالشراء يف صحيفة خمول هلا          

 .تدعوا اجلمهور لالكتتاب ينشر يف اجلريدة الرمسية

غري أنه إذا كانت كل أسهم الشركة امسية، فإن اإلعالنات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ميكن استبداهلا بإشعار موجه                   

 .ار بالتوصل على نفقة الشركةلكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشع

 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها ومبلغ رأمساهلا  ٥٦١ يبني اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة الثالثة من املادة           - .٥٦٢املادة  

فيه، وعدد األسهم املزمع شراؤها والسعر املعروض مقابل كل سهم وطريقة دفعه ومدة عرض الشراء واملكان الذي ميكن أن يقبل                    

 .إذا كان عدد األسهم املعروض للبيع أكرب من عدد األسهم اليت تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسيب هلا

 .ال ميكن أن يقل األجل املشار إليه يف الفقرة السابقة عن ثالثني يوما

رأس املال وذلك داخل أجل ثالثـني        جيب أن تلغى األسهم املشتراة من طرف الشركة اليت أصدرا قصد ختفيض              - .٥٦٣املادة  

 .٥٦٢يوما من انصرام األجل املنصوص عليه يف املادة 

  حتويل الشركات خفية االسم: القسم اخلامس

 ميكن لكل شركة خفية االسم أن تتحول إىل شركة من شكل آخر، إن كانت خالل فترة التحويل قد مت إنشاؤها                     - .٥٦٤املادة  

 .لكشوف اإلمجالية للسنة املالية ووافق املسامهون عليهامنذ ما ال يقل عن سنة وأعدت ا

 ال ميكن اختاذ قرار حتويل شركة خفية االسم إال مبداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيري النظام األساسي من شروط، مع             - .٥٦٥املادة  

 .٥٦٧مراعاة أحكام املادة 

 . إثر القيام بعملية التحويل يتعني التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة املعتمد- .٥٦٦املادة 

 .ينشر قرار حتويل كل شركة وفق الشروط املنصوص عليها يف حالة تغيري النظام األساسي

مفوضي حسابات الشركة ويشهد هذا التقرير على أن الوضـعية   أو  يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مفوض- .٥٦٧املادة 

 .الصافية للشركة ال تقل عن رأمساهلا

 .سندات القرض، إن وجدت لتحويل على موافقة مجعيات أصحابيعرض ا



  ٣١٤

 يستلزم التحويل إىل شركة تضامن موافقة مجيع املسامهني ويف هذه احلالة، ال تفرض الشروط اليت تنص عليها املادة               - .٥٦٨املادة  

 .٥٦٧ والفقرة األوىل من املادة ٥٦٤

األسهم وفق الشروط املنصوص عليها فيما خيص تغـيري النظـام   ذات  أو يتخذ قرار التحويل إىل شركة التوصية البسيطة

 .يقبلون أن يكونوا شركاء أوصياء للشركة اجلديدة األساسي للشركة خفية االسم ومبوافقة كل املسامهني الذين

ساسي هلذا يتخذ قرار التحويل إىل الشركة ذات املسؤولية احملدودة وفق الشروط املنصوص عليها فيما خيص تغيري النظام األ        

 .الشكل من الشركات

ويف هذه احلالة حيصل هؤالء علـى مقابـل يـوازي           .  حيق للمسامهني املعارضني للتحويل االنسحاب من الشركة       - .٥٦٩املادة  

 .من طرف رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال وحيدد عند انعدام االتفاق مبقتضى خبري. حقوقهم يف الذمة املالية للشركة

جه التصريح باالنسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل مثانية أيام ابتداء من عملية النشر اليت                 جيب أن يو  

 .٥٦٦تنص عليها الفقرة الثانية من املادة 

 .ويعترب كل شرط يرمي إىل استبعاد حق االنسحاب كأن مل يكن

  حل الشركات خفية االسم: القسم السادس

 .كة قبل األوان بقرار من اجلمعية العامة غري العادية يتم حل الشر- .٥٧٠املادة 

 إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأمساهلا من جراء خسائر مثبتة بالكشوف اإلمجالية، كان لزاما                  - .٥٧١املادة  

ر، توجيه الدعوة لعقد اجلمعيـة      على جملس اإلدارة داخل األشهر الثالثة املوالية للمصادقة على احلسابات اليت أفرزت هذه اخلسائ             

 .العامة غري العادية ألجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل األوان

إذا مل يتم اختاذ قرار حل الشركة، تكون هذه األخرية ملزمة، يف اجل أقصاه اية السنة املالية الثانية بعد تلك اليت أفرزت                      

 بتخفيض رأمساهلا مببلغ يساوي على األقل حجم اخلسائر اليت مل ميكـن اقتطاعهـا مـن                 ١٨٠اخلسائر، مع مراعاة أحكام املادة      

 .االحتياطي وذلك إذا مل تتم خالل األجل احملدد إعادة تكوين رأس املال الذايت ملا ال يقل عن ربع رأمسال الشركة

 القانونية ويف اجلريدة الرمسية كمـا يـتم         يف كل احلاالت يتم نشر قرار اجلمعية العامة يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات             

 إيداعه يف كتابة ضبط احملكمة وتقييده يف سجل التجارة

يف حالة عدم انعقاد اجلمعية العامة كما هو احلال عندما ال تتيسر للجمعية املداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة لالنعقاد، 



  ٣١٥

 . نفس احلكم مىت مل تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه املادةأمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة، ويسري

  إذا تقلص عدد املسامهني إىل أقل من مخسة ملا يزيد عن سنة، جاز للقضاء أن يقضي حبل الشركة بناء على طلب- .٥٧٢املادة 

 .يتقدم به كل ذي مصلحة

 أن متنح للشركة أجال أقصاه سـتة اشـهر   ٥٧٢ و٥٧١ني  ميكن للمحكمة، يف احلاالت املنصوص عليها يف املادت - .٥٧٣املادة  

 .لتصحيح الوضعية، وال ميكن هلا أن تقضي حبل الشركة إذا مت التصحيح ولغاية يوم البت ابتدائيا يف املوضوع

، إال  ٣٩٤ جيب أن يتبع ختفيض مبلغ رأس املال داخل سنة بزيادة فيه حىت يصل إىل املبلغ املنصوص عليه يف املادة                     - .٥٧٤املادة  

ويف حالة عدم التحويل يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الـشركة             . إذا مت حتويل الشركة إىل شكل آخر داخل نفس األجل         

 .أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيه إنذار بتصحيح الوضعية ملمثلي الشركة

 .تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا يف املوضوع

  الشركات خفية االسم املبسطة: الفرع الثالث

إنشاء شركة ستصبح أما هلما، أن  أو تسيريها أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو  ميكن لشركتني- .٥٧٥املادة 

 .تشكل فيما بينها شركة خفية االسم مبسطة ختضع ألحكام هذا الفرع

 . الشركات باعتبار شخصية أعضائهاتؤسس الشركة خفية االسم املبسطة املكونة بني

ال تطبق القواعد العامة املتعلقة بشركات خفيـة        . يتفق هؤالء حبرية على تنظيم الشركة وتسيريها مع مراعاة األحكام بعده          

 .االسم على الشركة خفية االسم املبسطة املكونة بني الشركات إال إذا كانت موافقة ألحكامها

كون عضوا يف شركة خفية االسم مبسطة إال الشركات اليت ال يقل رأس ماهلا عن عشرين مليـون                   ال ميكن أن ي    - .٥٧٦املادة  

 .عن مقابل قيمتها بالعمالت األجنبية أو أوقية) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(

اليت ختفض رأمساهلا إىل أقل من هذا احلد األدىن أن تقوم داخل األشهر الستة املواليـة   جيب على الشركة، بوصفها شريكا،

 .أن تتنازل عن أسهمها وفق الشروط احملددة يف النظام األساسي أو التخفيض إما بزيادة رأمساهلا حىت يصل إىل ذلك املبلغهلذا 

وميكن أن متنح احملكمة أجال أقصى للشريك حـىت  . للنيابة العامة طلب حل الشركة من احملكمة أو ميكن لكل ذي مصلحة

 .ل الشركة إذا مت تصحيح الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا يف املوضوعيقوم بتصحيح وضعيته وال ميكن هلا النطق حب

 . تؤسس الشركة مبقتضى نظام أساسي موقع من طرف مجيع الشركاء- .٥٧٧املادة 



  ٣١٦

 .جيب أن حيرر رأس املال احملدد يف العقد بكامله مبجرد توقيع النظام األساسي

 .ال ميكن للشركة دعوة اجلمهور إىل االكتتاب

 ميكن لشركة من أي شكل من األشكال أن تتحول، باإلمجاع، إىل شركة مسامهة مبسطة مكونة بني شـركات إذا          - .٥٧٨ادة  امل

 .٥٧٦ و٥٧٥استويف مجيع شركائها الشروط املنصوص عليها يف املادتني 

 .ر سنوات ميكن أن ينص النظام األساسي على عدم قابلية األسهم للتفويت ملدة ال تتجاوز عش- .٥٧٩املادة 

يف هذه احلالة يكـون كـل   . كما ميكن أن خيضع النظام األساسي كل تنازل عن األسهم للقبول املسبق من طرف الشركة         

 .تنازل مل حيصل على هذا القبول باطال

 .ليةكما ميكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بالتنازل عن أسهمه، وإذا مل يقم بذلك التنازل علقت حقوقه غري املا

 أن خيرب بذلك الشركة الـيت    ٥١٩كما ميكن أن يفرض النظام األساسي على الشريك الذي تغريت السيطرة مبفهوم املادة              

 .ميكنها أن تقرر تعليق ممارسة ذلك الشريك حلقوقه غري املالية وإبعاده

 .حل للشركة أو نفصالا أو تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج

، ٥٧٩ إذا مل حيدد النظام األساسي حساب سعر التنازل، حينما تشرع شركة يف تطبيق االشتراط املذكور يف املادة                   - .٥٨٠املادة  

حينما تعيـد   . حيدد هذا السعر، يف حالة عدم اتفاق األطراف، بواسطة خبري معني بأمر من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال                 

 .بإلغائها أو  شراء األسهم تلزم بالتنازل عنها داخل أجل ستة أشهرالشركة

 . إال باإلمجاع٥٨٠ و ٥٧٩ ال ميكن تغيري االشتراطات النظامية املذكورة يف املادتني - .٥٨١املادة 

 . حيدد النظام األساسي شروط إدارة الشركة - .٥٨٢املادة 

 .لنظام األساسي، مث فيما بعد على النحو الذي حيدد يف ذلك النظامغري أنه جيب أن يكون للشركة رئيس يعني أصال يف ا

وخيضع يف هذه احلالة مسريو هذا الشخص املعنوي لنفس الشروط وااللتزامات . ميكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا     

املسؤولية التـضامنية للـشخص   اجلنائية كما لو كانوا رئيسا بامسهم اخلاص، دون املساس ب أو ويتحملون نفس املسؤوليات املدنية

 .املعنوي املسري من طرفه

بواسطة وسـيط بـني الـشركة     أو  يقدم مفوض احلسابات إىل الشركاء تقريرا حول االتفاقات احلاصلة مباشرة- .٥٨٣املادة 

 .مسرييها أو ورئيسها



  ٣١٧

 .يبت الشركاء يف هذا التقرير

طة أن يتحمل الشخص املعين، وعند االقتـضاء، الـرئيس وبـاقي        غري أن االتفاقات غري املصادق عليها تنتج آثارها، شري        

 .املسريين آثارها الضارة بالشركة

 . ال تطبق أحكام الفقرات الثالث السابقة على االتفاقات املتعلقة بالعمليات املعتادة واملربمة وفق شروط عادية

 وضمن نفس الشروط احملددة فيها على رئـيس         ٤٤٥  إىل ٤٣٩ تطبق حاالت املنع املنصوص عليها يف املواد من          - .٥٨٤املادة  

 .ومسريي الشركة

 .الشركة يف حدود غرضها  ميثل الرئيس الشركة جتاه األغيار، وختول له أوسع السلط للتصرف يف كل وقت باسم- .٥٨٥املادة 

إذا أقامت الدليل على أن األغيار      تلتزم الشركة يف عالقتها مع األغيار حىت بتصرفات الرئيس اليت ال صلة هلا بغرض الشركة، إال                 

مل يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف، مع العلم أن جمرد نشر النظام األساسي غـري   أو كانوا على علم بتجاوز التصرف هلذا الغرض،

 .كاف إلقامة هذا الدليل

 .ال ميكن االحتجاج باشتراطات النظام األساسي اليت حتد من سلطة الرئيس جتاه األغيار

 العالقات ما بني الشركاء، سلطات الرئيس وعند االقتضاء باقي املسريين املنصوص عليها يف النظـام األساسـي                  حتدد يف 

يف احلالة اليت يتم ا تطبيق القواعد العامة املتعلقة بالشركات خفية االسم تكون للرئيس واملسريين املعيـنني                 . مبقتضى هذا النظام  

 . اإلدارة واملديرية والتسيريبالنظام األساسي هلذه الغاية كل سلط

التسيري على رئيس ومسريي شركات املسامهة املبسطة املكونـة بـني    أو املديرية أو تطبق قواعد مسؤولية أعضاء هيئات اإلدارة

 .شركات

ت اليت ينص  حتدد القرارات اليت يتعني اختاذها مجاعيا من طرف الشركاء مبقتضى النظام األساسي ويف إطار الشكليا- .٥٨٦املادة 

 .عليها

 أو يف رأس املـال  غري أن الصالحيات املخولة للجمعيات العامة العادية وغري العادية لشركات املسامهة فيما يتعلق بالزيادة

 أو تعيني مفوضي احلسابات أو احلل أو االنفصال أو االندماج أو ختفيضه أو استهالك القيمة االمسية ألسهم رأس املال أو ختفيضه

 . اإلمجالية واألرباح، متارس مجاعيا من طرف الشركاء وفق الشروط اليت ينص عليها النظام األساسيالكشوف

 بدخول الغاية على الشركات خفية االسـم  ٧٣٦ إىل ٧٢٦  واملواد من٧١٦ إىل ٧١٣ تسري أحكام املواد من - .٥٨٧املادة 
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 .املبسطة

التسيري للشركات خفية على رئيس ومسريي الشركة خفية االسـم   أو يريةأو املد تطبق العقوبات املقررة ألعضاء أجهزة اإلدارة

 .املبسطة

 .٧٣٥ و٧٣٤ و٧٢٨تطبق على مفوضي حسابات الشركة خفية االسم املبسطة املواد 

مبسطة أغفـل اإلشـارة يف كـل      أوقية كل رئيس لشركة خفية االسم١٠٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٥٨٨املادة 

شركة خفية االسم "متبوعة مباشرة بعبارة  أو ثائق الصادرة عن الشركة واملوجهة لألغيار إىل تسمية الشركة مسبوقةالتصرفات والو

 .ومبلغ رأس املال ومقر الشركة" م. أ. ش"حبرفها األوىل  أو "مبسطة

بدعوة اجلمهـور   شركة أوقية مسريو شركة خفية االسم مبسطة إذا قاموا باسم ال٢,٠٠٠,٠٠٠  يعاقب بغرامة- .٥٨٩املادة 

 .لالكتتاب

بواسطة شخص  أو  على كل شخص يكون قد زاول فعليا، بصفة مباشرة٥٨٩ إىل ٥٨٧ تطبق أحكام املواد من - .٥٩٠املادة 

 .مسريي الشركة أو حمل رئيس أو آخر، إدارة شركة خفية االسم مبسطة حتت اسم

  يف شركات التوصية باألسهم: الفرع الرابع

عدة شركاء أوصياء يكتـسبون   أو تنشأ شركة التوصية باألسهم اليت يكون رأمساهلا مقسما إىل أسهم بني شريك - .٥٩١املادة 

صفة التاجر ويلزمون بصورة غري حمدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة وشركاء موصني هلم صفة املسامهني وال يتحملون                   

 . أن يكون أقل من ثالثةاخلسائر إال على مقدار حصصهم، ال ميكن لعدد املوصني

 ٤٢٢تنطبق على شركة التوصية باألسهم القواعد املتعلقة بشركة التوصية البسيطة والشركة خفية االسم باستثناء املواد من 

 .، ما مل تكن منافية للمقتضيات اخلاصة الواردة يف هذا الفرع٤٥٨إىل 

 عند تأسيس الشركة ويف حالة تغيري النظـام         ٢٠٤ألوىل من املادة     يعد ويوقع التصريح املنصوص عليه يف الفقرة ا        -.٥٩٢املادة  

 .األساسي من طرف الشركاء األوصياء واملسريين غري الشركاء وأعضاء جملس الرقابة

املسريين األوائل مبقتضى النظام األساسي وينجزون إجراءات التأسيس املسندة يف املواد مـن   أو  يتم تعيني املسري- .٥٩٣املادة 

 . ملؤسسي الشركات خفية االسم٤٢١إىل  ٤٠١

املسريون من طرف اجلمعية العامة العادية  أو خالل وجود الشركة وما مل يشترط النظام األساسي خالف ذلك، يعني املسري



  ٣١٩

 .مبوافقة مجيع الشركاء األوصياء

  .يتم عزل املسريين الشركاء وغري الشركاء، وفق الشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي

من الشركة ويعترب كل  أو ميكن زيادة على ذلك عزل املسري من طرف احملكمة لسبب مشروع وبطلب من أي من الشركاء

 .شرط خمالف كأن مل يكن

 تعني اجلمعية العامة العادية وفقا للشروط املبينة يف النظام األساسي جملسا للرقابة مؤلفا من ثالثة مـسامهني علـى                - .٥٩٤املادة  

 .األقل

 ميكن حتت طائلة بطالن تعيينه، أن يكون شريك وصي عضوا يف جملس الرقابة وال يسوغ للمسامهني الذين هلـم صـفة                  ال

 .الشركاء األوصياء أن يشتركوا يف تعيني أعضاء هذا الس

 .ة االسمتطبق يف غياب نص من النظام األساسي، القواعد املتعلقة بتعيني وفترة انتداب أعضاء جملس إدارة الشركات خفي

 .مفوضني للحسابات أو  تعني اجلمعية العامة العادية مفوضا- .٥٩٥املادة 

 للمسري أوسع السلط ليتخذ يف كل األحوال كل القرارات باسم الشركة ومع مراعاة مقتضيات هذا الفرع فـإن                  - .٥٩٦املادة  

 .عليه نفس واجبات جملس إدارة الشركة خفية االسم

عليه يف النظام األساسي ال ميكن أن مينح املسري أية مكافأة إال من طرف اجلمعية العامة العادية ومبوافقة  عدا ما نص - .٥٩٧املادة 

 .من الشركاء األوصياء باإلمجاع ما مل يشترط خالف ذلك

ـ                  - .٥٩٨املادة   ي  يتوىل جملس الرقابة بصورة دائمة رقابة تسيري الشركة ويتمتع من أجل هذا الغرض بنفس صـالحيات مفوض

 .احلسابات

يرفع الس إىل اجلمعية العامة العادية السنوية تقريرا يذكر فيه على وجه اخلصوص اخلروق والبيانات غري املطابقة املكتشفة 

 .يف حسابات السنة املالية

 .مسامهنيوميكنه استدعاء اجلمعية العامة لل. تبلغ إليه يف نفس الوقت مع مفوضي احلسابات الوثائق املوضوعة حتت تصرفهم

بواسطة شخص وسيط بني شـركة و   أو  على االتفاقات احلاصلة مباشرة٤٤٥ إىل ٤٣٩  تطبق أحكام املواد من- .٥٩٩املادة 

 .عضو من أعضاء جملس رقابتها أو أحد مسرييها

كان فيها شريكا  أو كما تطبق على االتفاقات املربمة بني شركة ومؤسسة إذا كان أحد أعضاء جملس رقابة الشركة مالكا للمؤسسة



  ٣٢٠

 .مديرا عاما أو عضو جملس إدارة أو مسريا أو مسؤوال بصورة غري حمدودة

 . من طرف جملس الرقابة٤٣٩مينح الترخيص املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 

 . يستلزم تعديل النظام األساسي موافقة كل الشركاء األوصياء ما مل يرد شرط خمالف- .٦٠٠املادة 

 .املسريون تعديل النظام األساسي الناشئ عن زيادة يف رأس املاليعاين 

 .  على املسريين وأعضاء جملس الرقابة٥٦٩ تطبق أحكام املادة - .٦٠١املادة 

 . على املسريين ولو كانوا غري شركاء٢٥٦ و ٢٥٢ واملادتني ٤٤٧تطبق أحكام الفقرة األوىل من املادة 

 .س الرقابة أية مسؤولية عن تصرفات التسيري ونتائجها ال يتحمل أعضاء جمل- .٦٠٢املادة 

متكن مؤاخذم مدنيا بسبب اجلرائم اليت يرتكبها املسريون إذا علموا ا ومل يطلعوا اجلمعية العامة عليها، ويسألون بصورة                  

 .شخصية عن األخطاء اليت يرتكبوا يف تأدية مهامهم

شركة ذات مسؤولية حمدودة من طرف اجلمعية  أو باألسهم إىل شركة خفية االسم يتخذ قرار حتويل شركة توصية - .٦٠٣املادة 

 .العامة غري العادية للمسامهني ومبوافقة أغلب الشركاء األوصياء

  القيم املنقولة اليت تصدرها شركات األسهم: الفرع اخلامس

  أحكام عامة: القسم األول

 .األسهم هي األسهم املكونة لرأمسال الشركة وسندات القرض القيم املنقولة اليت تصدرها شركات - .٦٠٤املادة 

 .االكتتاب الناشئة عن القيم املنقولة املذكورة أو تعترب مبثابة قيم حقوق املنح

 .حصص املنفعة أو  مينع ابتداء من سريان هذه املدونة إصدار حصص املؤسسني- .٦٠٥املادة 

 .حلاملها أو مسية تكون األسهم وسندات القرض إما ا- .٦٠٦املادة 

إن القيم املنقولة االمسية ال جتسم ماديا، وينتج حق حاملها مبجرد تقييدها يف سجل التحويالت املشار إليه يف الفقرة األخرية                 

 .من هذه املادة

 .كل سند مل يتم إنشاؤه ماديا، يعترب امسيا

 .  ما مل ينص القانون على خالف ذلكميكن لكل صاحب قيمة منقولة أن خيتار بني الشكل االمسي والشكل للحامل

 .ينتقل السند للحامل مبجرد املناولة



  ٣٢١

 .بإجراء حتويل يف السجل املعد هلذا الغرض ينتقل السند االمسي جتاه األغيار

جيب على كل شركة مسامهة أن متسك مبقرها سجال يسمى سجل التحويالت تقيد به مرتبة ومبراعاة تارخيها االكتتابـات                   

 .وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس احملكمة. لكل فئة من القيم املنقولة االمسيةوالتحويالت 

 أو حيق لكل صاحب قيمة امسية صادرة عن الشركة أن حيصل على نسخة مشهود مبطابقتها من طرف رئيس جملس اإلدارة

 .املسري ويف حالة ضياع السجل، متنح للنسخة قوة اإلثبات

  األسهم: القسم الثاين

مقاصة مع ديون حمددة املقدار ومستحقة على الشركة وكذلك اليت يتم  أو  األسهم النقدية هي احملررة قيمتها نقدا- .٦٠٧ملادة ا

 .عالوات اإلصدار يف رأس املال، تعترب كل األسهم األخرى مبثابة أسهم عينية أو األرباح أو إصدارها إثر إدماج االحتياطي

 .حتقيق الزيادة يف راس املال أو م قابلة للتداول إال بعد تقييد الشركة يف سجل التجارة ال تصبح األسه- .٦٠٨املادة 

لتحقيق الزيادة يف رأس  أو  جيب أن يبقى السهم العيين امسيا طيلة السنتني املواليتني لتقييد الشركة يف سجل التجارة- .٦٠٩املادة 

 .املال

 : تكون قابلة للتداول فورا- .٦١٠املادة 

هم املقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها يف البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هـي األخـرى يف        األس .١

 بورصة القيم؛

 .ملؤسسة عمومية تقدم أمواال تشكل جزء من ذمتها املالية كحصة يف شركة أو األسهم املسلمة للدولة .٢

 . ختم التصفية تظل األسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإىل حني- .٦١١املادة 

إبطال إصدار من إصدارات األسهم بطـالن   أو  إذا كانت السندات صحيحة شكال ال يترتب عن إبطال الشركة- .٦١٢املادة 

 .كل مداولة منجزة قبل قرار اإلبطال، غري أنه ميكن للمشترى التقدم بدعوى الضمان ضد البائع

 .، غري قابلة للقسمة جتاه الشركة٥٢٥ والفقرة الثانية من املادة ٥٠٤  تعترب األسهم، مع مراعاة أحكام املادة- .٦١٣املادة 

 إذا اشترك عدة أشخاص يف ملكية سهم وجب عليهم االتفاق فيما بينهم على تعيني ممثل عنهم ميـارس حقـوق                     - .٦١٤املادة  

 .املساهم

 .حدهم أثرها على مجيعهمعند عدم تعيني ممثل مشترك يكون لالبالغات والتصرحيات اليت تقوم ا الشركة أل



  ٣٢٢

 .يعترب املشتركون يف ملكية سهم مسؤولني متضامنني عن االلتزامات املرتبطة بصفة مساهم

لألصهار إىل الدرجة الثانية بإدخال الغاية، ميكن الـنص   أو لألقارب أو التنازل إما للزوج أو  باستثناء حالة اإلرث- .٦١٥املادة 

 .نازل عن األسهم للغري بأية صفة من الصفات ملوافقة الشركةيف النظام األساسي على إخضاع الت

 .النظام األساسي أو ال ميكن النص على مثل هذا املقتضى إال إذا كانت األسهم امسية حصرا، مبوجب القانون

ة مع إشعار  إذا كان التنازل متوقفا على موافقة الشركة، وجب تبليغ طلب املوافقة إىل الشركة برسالة مضمون- .٦١٦املادة 

 .بالتوصل

 .تتم اإلشارة يف هذا الطلب إىل االسم الشخصي والعائلي للمتنازل له وعنوانه وعدد األسهم املراد التنازل عنها والسعر املعروض

 .بعدم الرد داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ الطلب أو تتم املوافقة إما برد باإلجياب تبلغه الشركة إىل املتنازل

املسري داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء مـن   أو  إذا مل توافق الشركة على املتنازل له املقترح، تعني على جملس اإلدارة- .٦١٧املادة 

بعد موافقة املتنازل من طرف  أو أحد األغيار أو تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء األسهم إما من طرف أحد املسامهني

 .الشركة، ألجل ختفيض رأس املال

غري أنه ميكن متديد هذا األجل مرة واحدة ولنفس املدة          . إذا انصرم هذا األجل دون حتقيق الشراء اعتربت املوافقة حاصلة         

 .بطلب من الشركة بناء على أمر من رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال

ينه األطـراف، وإن مل يتفقـوا    إذا مل يتوصل األطراف إىل اتفاق فيما بينهم خبصوص سعر األسهم، حدد من طرف خبري يع               

 .بشأن اخلبري، فيعني من طرف رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال

، يتعني على الـشركة     ٦١٧ و   ٦١٦ عند التداول عن طريق البورصة ألسهم مسعرة واستثناء من أحكام املادتني             - .٦١٨املادة  

 .ألساسي والذي ال ميكن أن يتجاوز ثالثني يوما من أيام البورصةممارسة حقها يف املوافقة داخل األجل املنصوص عليه يف النظام ا

املسري داخل أجل ثالثني يوما من أيام البورصة ابتداء من تاريخ تبليغ  أو إذا مل توافق الشركة على املشترى، تعني على جملس اإلدارة

 .ن طرف الشركة ألجل ختفيض رأس املالم أو أحد األغيار أو الرفض العمل على شراء األسهم إما من طرف أحد املسامهني

يكون السعر املعتمد هو سعر التداول األول، غري أنه ال جيوز أن يقل املبلغ املدفوع إىل املشترى غري املوافق عليه عن املبلغ                      

 اليوم الـسابق  إذا مل يكن هناك تسعري يف ذلك اليوم، مت األخذ بآخر تسعري يف أو املسجل يف بورصة القيم يوم رفض منح املوافقة

 .للرفض املذكور



  ٣٢٣

 .إذا انصرم األجل املشار إليه يف الفقرة الثانية أعاله ومل يتحقق الشراء اعتربت املوافقة حاصلة

 إىل ٦١٦ ميكن إخضاع رهن األسهم االمسية رهنا حيازيا ملوافقة الشركة وفق الشروط املنصوص عليها يف املـواد                - .٦١٩املادة  

٦١٨. 

على مشروع الرهن احليازي مبثابة قبول املتنازل له عند التحقيق اجلربي لألسهم املرهونة رهنا حيازيا إال إذا فـضلت  تعترب املوافقة  

 .الشركة بعد التنازل إعادة شراء األسهم دون تأخري قصد ختفيض رأمساهلا

روط التنازل عن حقوق االشتراك وأن تنص بني املسامهني واألغيار بشأن ش أو  ميكن أن تربم اتفاقات بني املسامهني- .٦٢٠املادة 

إجرائه تلقائيا إن اقتضى احلال، بصورة تفضيلية لفائـدة أشـخاص    أو على اخلصوص على عدم إجراء التنازل إال بعد مدة معينة

عر احملدد مقابل الس أو يتمتعون حبق الشفعة سواء كانوا مسامهني أم ال وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد األغيار

 .حسب الشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي

قرار مجعية عامة غري عادية الحقة،  أو ميكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي مينح لألسهم األخرى، مبوجب النظام األساسي

ساهم مع اعتبار النسبة اليت متثلها قيدت تقييدا امسيا منذ سنتني على األقل باسم نفس امل جلميع األسهم احملررة كليا واليت ثبت أا

 .يف رأمسال الشركة

عالوات اإلصدار، فإنه ميكن منح حق  أو األرباح أو وباإلضافة إىل ذلك ويف حالة الزيادة يف رأس املال بإدماج االحتياطي

 .ة اليت ختوله هذا احلقتصويت مضاعف لألسهم االمسية مبجرد إصدارها، املمنوحة جمانا ملساهم وذلك بتناسب مع األسهم القدمي

 أعاله، يفقد ذلك احلق إذا انتقلت ملكيته       ٦٢٠ كل سهم يستفيد من حق التصويت املضاعف طبقا ألحكام املادة            - .٦٢١املادة  

 .مت حتويله إىل سهم للحامل أو إىل الغري

ـ                  ضاعف وال يوقـف األجـل      غري أنه إذا مت انتقال امللكية عن طريق التوارث، فإن ذلك ال يفقد السهم حق التصويت امل

 .٦٢٠املنصوص عليه يف املادة 

االنفصال، حتتفظ األسهم ذات التصويت املضاعف بطبيعتها وميكن أن ميارس حق التصويت املضاعف  أو يف حالة االندماج

 .االنفصال، شريطة أن جييز نظامها األساسي ذلك أو املترتب عنها يف إطار الشركة املستفيدة من االندماج

أسهم االنتفاع  أو ، يكون حق التصويت املترتب عن أسهم رأس املال٦٢٤ و٦٢٣ و٦٢٠مع مراعاة أحكام املواد - .٦٢٢دة املا

، متناسبا مع نصيب رأس املال الذي ميثله، ويعطي كل سهم احلق يف صوت واحد على األقل، ويعد                  ٥٠٤كما مت تعريفها يف املادة      



  ٣٢٤

 .كل شرط خمالف كأن مل يكن

 . السابقة٦٢٠أسهم متعددة األصوات، ما عدا احلالة املنصوص عليها يف املادة مينع إصدار 

شريطة أن يكـون هـذا     ميكن أن حيدد النظام األساسي عدد األصوات اليت يتمتع ا كل مساهم يف اجلمعيات،- .٦٢٣املادة 

 .ية يف األرباح دون حق التصويتالتحديد مفروضا على كل األسهم دون متييز بني فئاا، ما عدا األسهم ذات األولو

، ميكن أن ينص النظام األساسي على إنشاء اسهم ذات أولوية ٦٧٥و ٦٧٢ إىل ٦٦٩ مع مراعاة أحكام املواد من - .٦٢٤املادة 

 .٦٣٤ إىل ٦٢٤يف األرباح دون حق التصويت، وختضع هذه األسهم ألحكام املواد من 

 دون حق التصويت، إال للشركات اليت حققت خالل الـسنتني املـاليتني             ال يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية يف األرباح       

 .األخريتني أرباحا قابلة للتوزيع

خالل مدة قيامها، ميكن إنشاء أسهم ذات أولوية ختول امتيازات غري ممنوحـة لألسـهم    أو  عند تأسيس الشركة- .٦٢٥املادة 

إنشاء أسهم ذات أولوية يف األرباح دون حـق التـصويت وفـق             ، كما ميكن    ٦٢٣ و   ٦٢٢األخرى مع مراعاة أحكام املادتني      

  .٦٢٤ إىل ٦٢٢ واملواد ٦٢٠ مع مراعاة الفقرة الثانية من املادة ٦٣٤ إىل ٦٢٦الشروط املنصوص عليها يف املواد من 

ل األسهم العادية اليت بتحوي أو  ميكن إنشاء أسهم ذات أولوية يف األرباح دون حق التصويت، بالزيادة يف رأس املال-.٦٢٦املادة 

 .سبق إصدارها وميكن حتويلها إىل أسهم عادية

وتساوي قيمتها . ال ميكن أن متثل األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، أكثر من ربع مبلغ رأمسال الشركة                 

 . ا الشركة، إن وجدتقيمة األسهم العادية لفئة من الفئات اليت سبق أن أصدر أو االمسية قيمة األسهم العادية

يستفيد أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، من احلقوق املعترف ـا للمـسامهني اآلخـرين،                   

 .باستثناء حقي املشاركة والتصويت يف اجلمعيات العامة للمسامهني يف الشركة اللذين ال ينشآن عن امتالك هذه األسهم

يف حالـة   أو وية يف األرباح دون حق التصويت، بتحويل األسهم العادية اليت سبق إصدارهايف حالة إنشاء أسهم ذات أول

حتويل أسهم ذات أولوية يف األرباح دون حق التصويت إىل أسهم عادية، تقوم اجلمعية العامة غري العادية بتحديد القيمة القصوى                    

وال يكون قرار اجلمعية . لى تقرير خاص يعده مفوض احلساباتلألسهم املزمع حتويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء ع   

ائيا إال بعد موافقة اجلمعية اخلاصة ألصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت وموافقة اجلمعية العامة غـري                    

 .العادية ألصحاب سندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهم



  ٣٢٥

 يف نفس الوقت وبتناسـب مـع        ٦٣١ باستثناء األشخاص الوارد ذكرهم يف املادة        يتم عرض التحويل على كل املسامهني     

 .حصصهم يف رأمسال الشركة

 .وحتدد اجلمعية العامة غري العادية األجل الذي ميكن خالله قبول عرض التحويل

ل على ربح يقتطع من أرباح  ينشأ عن األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، احلق يف أولوية احلصو- .٦٢٧املادة 

وإذا تبني أن األرباح ذات األولوية ال ميكن دفعها بكاملها نظرا لنقصان األرباح      . السنة املالية القابلة للتوزيع قبل أي ختصيص آخر       

ـ                   ل القابلة للتوزيع، وجب توزيع هذه األرباح على أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، حماصة، ويؤج

احلق يف استيفاء األرباح ذات األولوية واليت مل تدفع بكاملها نظرا لنقصان األرباح القابلة للتوزيع إىل السنة املاليـة املواليـة، وإن      

إن نص النظام األساسي على ذلك، يؤجل إىل السنوات املوالية، وهلذا احلق األولوية  أو اقتضى احلال، يؤجل إىل السنتني املواليتني،

 .بة الستيفاء األرباح ذات األولوية املستحقة عن السنة املالية اجلاريةبالنس

% ٧،٥ال ميكن أن يقل الربح ذو األولوية عن مبلغ الربح األول حمتسبا وفقا للنظام األساسي وال عن مبلغ يساوي نسبة                     

لتصويت وال ميكن أن ختول هذه األسهم احلق من املبلغ احملرر من رأس املال الذي متثله األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق ا

 .يف الربح األول

لفائدة % ٥بعد اقتطاع ربح بنسبة  أو إن نص النظام األساسي على وجودمها بعد اقتطاع الربح ذي األولوية والربح األول

 التصويت، نفس احلقوق كل األسهم العادية حمتسب وفق شروط النظام األساسي، خيول لألسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق

 .املخولة لألسهم العادية وذلك بتناسب مع املبلغ االمسي لتلك األسهم

إذا كانت األسهم العادية مقسمة إىل فئات ختول حقوقا غري متساوية يف الربح األول، يقصد عندئذ مببلـغ الـربح األول                     

 .األكثر ارتفاعااملنصوص عليه يف الفقرة الثانية من هذه املادة، مبلغ الربح األول 

 حينما ال تكون األرباح ذات األولوية املستحقة عن ثالث سنني مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب األسهم - .٦٢٨املادة 

 .املطابقة، بالتناسب مع حصة رأس املال الذي متثله هذه األسهم، حقا يف التصويت يساوي حق املسامهني اآلخرين

يه يف الفقرة السابقة قائما إىل غاية انصرام السنة املالية اليت يتم خالهلا دفع األربـاح ذات             يظل حق التصويت املنصوص عل    

 .األولوية بكاملها مبا فيها الربح املستحق عن السنوات املالية السابقة

 . جيتمع أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، يف مجعية خاصة- .٦٢٩املادة 



  ٣٢٦

اهم ميلك أسهما ذات أولية يف األرباح دون حق التصويت، أن يساهم يف اجلمعية اخلاصة، ويعترب كل شرط خمالف                   ميكن لكل مس  

 .كأن مل يكن

ميكن للجمعية اخلاصة ألصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت إبداء الرأي قبل اختاذ اجلمعية العامة                  

ال تراعى أوراق  ويف حالة إجراء اقتراع،. املمثلون أو ت اليت عرب عنها املسامهون احلاضرونعندئذ تبت بأغلبية األصوا. ألي قرار

 .يبلغ هذا الرأي إىل الشركة وحتاط اجلمعية العامة علما به مث يدون يف حمضرها. التصويت البيضاء

 إليهم بتمثيل أصحاب األسهم عدة وكالء، إن نص على ذلك النظام األساسي، يعهد أو ميكن للجمعية اخلاصة تعيني وكيل

ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، يف اجلمعية العامة للمسامهني، وإن اقتضى احلال، بعرض رأيهم يف هذه اجلمعية قبل                    

 .ذلك الرأي يف حمضر اجلمعية العامة أن تتم أية عملية تصويت فيها، ويدون

 حقوق أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التـصويت،            ، ال يصري أي قرار بتغيري     ٦٣٠مع مراعاة املادة    

الفقرة األوىل من هذه املادة اليت تبت وفق شـرطي النـصاب القـانوين     يف إليها قرارا ائيا إال بعد موافقة اجلمعية اخلاصة املشار

 . من هذه املدونة٤٨٨واألغلبية املنصوص عليهما يف الفقرة األخرية من املادة 

 يف حالة الزيادة يف رأس املال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق                   - .٦٣٠ادة  امل

غري أن للجمعية العامة غري العادية أن تقرر بعـد إبـداء رأي   . التصويت، على غرار املسامهني العاديني، من حق أفضلية االكتتاب      

 ختويلهم، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديـدة ذات أولويـة يف         ٤٨٨ املادة   اجلمعية اخلاصة املنصوص عليها يف    

 .األرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة

عالوات اإلصدار إىل أصحاب األسهم  أو األرباح أو متنح أسهم جديدة جمانا، إثر الزيادة يف رأس املال بإدماج االحتياطي

ألرباح دون حق التصويت، غري أنه ميكن للجمعية العامة غري العادية أن تقرر بعد إبداء رأي اجلمعيـة اخلاصـة      ذات األولوية يف ا   

 ختويل أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، حق اسـتالم اسـهم ذات                 ٦٢٩املنصوص عليها يف املادة     

 .النسبة وذلك بدل األسهم العاديةأولوية يف األرباح دون حق التصويت يتم إصدارها بنفس 

عالوات اإلصدار على  أو األرباح أو تطبق كل زيادة يف املبلغ االمسي لألسهم املوجودة إثر الزيادة يف رأس املال بإدماج االحتياطي

ابتداء من  ٦٢٧األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، وحيسب عندئذ الربح ذو األولوية املنصوص عليه يف املادة 

حتقيق عملية زيادة رأس املال، حسب املبلغ االمسي اجلديد املرفوع، عند االقتضاء، بزيادة عالوة اإلصدار اليت مت دفعها عند اكتتاب 
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 .األسهم القدمية

ألزواجهـم  ألعضاء جملس الرقابة واملديرين العامني واملسريين لشركة أسـهم و  أو  ال ميكن ألعضاء جملس اإلدارة- .٦٣١املادة 

وألبنائهم القاصرين غري املأذونني، احلصول على أسهم ذات أولوية يف األرباح دون حق التصويت، صادرة عن الشركة بأي شكل                   

 .من األشكال

 مينع على الشركة اليت أصدرت اسهما ذات أولوية يف األرباح دون حق التصويت استهالك القيمة االمسية ألسهم                  - .٦٣٢املادة  

 .رأس ماهلا

يف حالة ختفيض رأس املال ختفيضا غري معلل بوقوع خسائر، يتم شراء األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، 

 . وكذا إلغاؤها٦٣٣قبل األسهم العادية وذلك وفق الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني األخريتني من املادة 

ويت، نفس احلقوق املخولة لألسهم األخرى على االحتياطي املوزع         ختول لألسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التص        

 .خالل السنة املالية للشركة، وذلك بتناسب مع املبلغ االمسي هلذه األسهم

 ميكن أن خيول النظام األساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما جمموع أسهمها ذات األولوية يف األربـاح                   - .٦٣٣املادة  

وجيب أن تـشمل    . وإما فئات معينة من هذه األسهم، على أن حتدد كل فئة من هذه األسهم بتاريخ إصدارها               دون حق التصويت    

ويتم اختاذ قرار إعادة الشراء     . إعادة شراء فئة من األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، جمموع أسهم الفئة املعنية               

ويتم إلغاء األسهم .  قابلة للتطبيق٥٦٠، وتظل أحكام املادة ٥٥٧حملددة يف املادة من قبل اجلمعية العامة اليت تبت حسب الشروط ا

 .اليت متت إعادة شرائها وخيفض رأس املال بقوة القانون

ال ميكن للشركة أن تفرض إعادة شراء األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، إال إذا أدرج نـص خـاص       

 . إصدار هذه األسهمبذلك يف النظام األساسي قبل

 حتدد قيمة األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، يف اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق - .٦٣٤املادة 

بني الشركة ومجعية خاصة للمسامهني البائعني تبت حسب شرطي النصاب القانوين واألغلبية املنصوص عليهما يف الفقرة األخرية من 

 .٦١٨، ويف حالة االختالف، يتم تطبيق الفقرة األخرية من املادة ٤٨٨ادة امل

ال ميكن القيام بإعادة شراء األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، إال إذا مت دفع جمموع الربح ذي األولوية             

 .السنة املالية اجلارية املستحق عن السنوات املالية السابقة وعن
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 ال تراعى األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التصويت، يف حتديد النسبة املئوية اليت متلكها شركة أخرى يف - .٦٣٥املادة 

 .رأس مال الشركة

 . مينع استهالك األسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق- .٦٣٦املادة 

 حترير األسهم املعروضة لالكتتاب نقدا حسب الشروط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية              يتعني لزاما عند االكتتاب    - .٦٣٧املادة  

 .٤٠٣من املادة 

إذا ختلف املساهم عن أداء املبالغ املتبقية من قيمة األسهم اليت اكتتبها واليت دعا جملس اإلدارة إىل اسـتكمال حتريرهـا يف      

 .مونة مع إشعار بالتوصلبرسالة مض مواعيد معنية، وجهت له الشركة إنذارا

إذا ظل هذا اإلنذار عدمي اجلدوى، بعد مرور ثالثني يوما على األقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إىل ترخيص 

 .من احملكمة، مواصلة بيع األسهم غري احملررة

ة، وألجل إجناز ذلك، تقوم الشركة، شركة بورص أو تباع يف املزاد العلين األسهم غري املقيدة يف بورصة القيم بواسطة موثق

بعد مرور ثالثني يوما على األقل على اإلنذار املنصوص عليه يف الفقرة السابقة، باإلعالن عن البيع يف صحيفة خمـول هلـا نـشر                    

 .اإلعالنات القانونية، ويتضمن اإلعالن إشارة ألرقام األسهم املعروضة للبيع

 إن وجدوا، بعرض البيع مع حتديد تاريخ وعدد الصحيفة اليت مت فيها نشر اإلعالن               خترب الشركة املدين وشركاءه يف الدين،     

 .بالبيع وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

 .ال ميكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة املضمونة

ص عليها يف الفقـرات الثانيـة والثالثـة والرابعـة     األسهم املقيدة يف البورصة تباع يف بورصة القيم وفق الشروط املنصو      

 .والسادسة من هذه املادة

 خيصص صايف منتوج البيع للشركة يف حدود ما تستحقه على املساهم املقصر باإلضافة إىل املصاريف اليت حتملتها                  - .٦٣٨املادة  

 .الشركة إلمتام البيع

 .مستفيدا من الفرق أو يظل املساهم املقصر مدينا

 .قييد املشتري يف سجل التحويالتيتم ت

للمسري أن يقرر سقوط حقوق املـساهم املرتبطـة    أو  إذا تعذر إمتام البيع النعدام املشترين، أمكن لس اإلدارة- .٦٣٩املادة 
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 .باألسهم املعنية واالحتفاظ باملبالغ املدفوعة دون اإلخالل حبق التعويض عن الضرر

ل السنة املالية اليت اختذ فيها قرار سقوط حقوق املساهم املقصر، تعني إلغاؤها وختفـيض               إذا مل يتأت بيع السهم الحقا خال      

 .رأمسال الشركة بنفس نسبتها

 يسأل، على وجه التضامن، كل من املساهم املقصر واملتنازل هلم املتتالني واملكتتبني عن مبلغ السهم غري احملـرر،                   - .٦٤٠املادة  

 .بعده باستخالص املبلغ املستحق واسترجاع املصاريف اليت حتملتها أو إما قبل البيعوميكن للشركة أن ترجع عليهم 

واملصاريف ضد املالكني املتتالني للسهم،  ميكن ملن دفع كافة املستحقات بالشركة أن يلجأ إىل القضاء السترجاع ذلك املبلغ

 .ويقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤالء

مساهم تنازل عن سنده فيما خيص األقساط اليت مل  أو ل طلب التحويل، ينتهي التزام كل مكتتببعد مرور سنتني على إرسا

 .تدفع بعد

، حترم األسهم الـيت مل تـدفع   ٦٣٧الثانية من املادة   بعد مرور ثالثني يوما على اإلنذار املنصوص عليه يف الفقرة- .٦٤١املادة 

 .ل اجلمعيات العامة للمسامهني وال تراعى يف احتساب النصابمبالغها املستحقة، من حق احلضور والتصويت داخ

عند انتهاء أجل الثالثني يوما املذكور، يعلق احلق يف األرباح واحلق يف أفضلية االكتتاب يف زيادة رأس املال املرتبطان ذه                    

 .األسهم

% ١٠ا بامسه اخلاص أكثر من نسبة بواسطة شخص يتصرف حلسا أو  ال ميكن للشركة أن متلك بصورة مباشرة- .٦٤٢املادة 

ويتعني أن تكون هذه األسهم امسية وأن يتم حتريرها بالكامـل           . من فئة معينة من األسهم    % ١٠من جمموع أسهمها وال أكثر من       

 .عند متلكها، ويف حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء جملس اإلدارة بتحرير تلك األسهم

الشركة ختفيض الوضعية الصافية للشركة إىل حد يقل عن رأس املال بزيادة االحتيـاطي غـري                ال ميكن أن يترتب عن متلك أسهم        

 .القابل للتوزيع

 .جيب أن تتوفر الشركة على احتياطي غري االحتياطي القانوين ال تقل قيمته عن قيمة جمموع األسهم اليت متلكها

 .سهمال ختول األسهم اليت متلكها الشركة حق احلصول على أرباح األ

وميكـن  . يف حالة زيادة رأس املال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية، ال حيق للشركة أن متارس بنفسها حق أفضلية االكتتـاب                 

للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه األسهم يف حتديد حقوق أفضلية االكتتاب الناشئة عن األسهم األخرى وإال وجب إما أن                     
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توزع على املسامهني بالتناسب  أو  اليت متلكها الشركة قبل انتهاء اجل االكتتاب يف بورصة القيمتباع احلقوق الناشئة عن األسهم

 .مع حقوق كل واحد منهم

بواسطة شخص يتصرف حلساب الشركة  أو  مينع على الشركة أن تكتتب وتشترى أسهمها، سواء بصورة مباشرة- .٦٤٣املادة 

ألسهم هو إلغاؤها من أجل ختفيض رأس املال وفقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة بامسه اخلاص إال إذا كان اهلدف من شراء ا

٥٥٦. 

يف حالة زيادة رأس املال، على أعضاء جملس اإلدارة وكذلك على املـسريين أن يقومـوا    أو يتعني على مؤسسي الشركة

 .ةاقتنتها خرقا ألحكام الفقرة السابق أو بتحرير األسهم اليت اكتتبتها الشركة

شراؤها بواسطة شخص يتصرف حلساب الشركة، بامسه اخلاص، جيب على ذلك الـشخص   أو حينما يتم اكتتاب األسهم

حسب األحوال مع أعضاء جملس اإلدارة واملسريين ويعترب هذا الشخص فضال عن ذلـك   أو حترير األسهم بتضامن مع املؤسسني

 .كما لو اكتتب تلك األسهم حلسابه اخلاص

 وأحكام هذه الفقرة داخل أجل سنة ابتداء مـن  ٦٤٢زل عن األسهم اليت متلكها الشركة خرقا ألحكام املادة       جيب أن يتنا  

 شرائها، وجيب أن تلغى عند انصرام هذا األجل؛ أو تاريخ اكتتاا

 .بواسطة شخص يتصرف حلساا بامسه اخلاص أو مينع على الشركة أن ترن أسهمها، سواء بصورة مباشرة

 وميكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتني إذا كـان           :ترجع األسهم اليت ارنتها الشركة إىل أصحاا داخل أجل سنة         جيب أن   

وإذا مل يتم إرجاع هذه األسهم، . مبوجب قرار قضائي أو حتويل الرهن لفائدة الشركة ناجتا عن حتويل لذمة مالية على وجه العموم

 .عد عقد الرهن باطال بقوة القانون

 .ق املنع املنصوص عليه يف هذه الفقرة على العمليات املعتادة ملؤسسات القرضال يطب

 .شراء أحد األغيار ألسهم الشركة أو أجل اكتتاب تكون ضامنة من أو متنح قروضا أو مينع أن تقدم أمواال كتسبيق

 .ال تطبق أحكام هذا البند على العمليات املعتادة ملؤسسات القرض

، ميكن للشركات املقيدة سنداا يف بورصة القيم شـراء أسـهمها يف             ٦٤٣ألحكام البند األول من املادة       خالفا   - .٦٤٤املادة  

 .البورصة وذلك قصد تنظيم السوق

 .هلذا الغرض، جيب أن تكون اجلمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل يف البورصة بأسهمها
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ة وال سيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا واحلد األقصى لعدد األسهم             وحتدد هذه اجلمعية كيفية إجراء العملي     

 .املمكن شراؤها واألجل الذي جيب أن تتم فيه عملية الشراء وال حيق إعطاء هذا الترخيص ملدة تفوق مثانية عشر شهرا

  سندات القرض: القسم الثالث

  أحكام عامة: املطلب األول

 .قرض سندات قابلة للتداول متنح برسم نفس اإلصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة االمسية سندات ال- .٦٤٥املادة 

 . أوقية٢٠٠٠ال ميكن أن تقل هذه القيمة االمسية عن 

 :  ال يسمح بإصدار هذه السندات إال للشركات خفية االسم- .٦٤٦املادة 

  ومتت املوافقة على كشوفها اإلمجالية من طرف املسامهني؛اليت مت إنشاؤها منذ سنتني واختتمت سنتني ماليتني متواليتني .١

 .اليت مت حترير رأمساهلا بأكمله .٢

 : ال تسري هذه األحكام على

األشخاص املعنوية األخرى اليت تسمح هلا الدولة بإعطاء هذا  أو إصدار سندات القرض اليت تستفيد من ضمان الدولة .١

 الضمان؛

على األشخاص املعنوية األخرى بشرط أن تكون ديوا  أو  الدين على الدولةإصدار سندات القرض املرهونة بسندات .٢

 .مضمونة من طرف الدولة

الترخيص بإصدارها من اختصاص اجلمعية العامة العادية للمسامهني  أو  تكون صالحية تقرير إصدار سندات القرض- .٦٤٧املادة 

 .لة إرجاع االقتراض السنديدون غريها وكذا اإلذن عند االقتضاء بتأسيس ضمانات لكفا

 أو للمسري السلط الالزمة للقيام، داخل أجل مخس سنني، بإصدار واحـد  أو يسوغ هلذه اجلمعية أن تفوض لس اإلدارة

 .أكثر من سندات القرض وضبط كيفية اإلصدار

ل القروض اليت متنحهـا،  غري أنه بالنسبة للشركات اليت يتمثل غرضها األساسي يف إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتموي          

 .املسري صالحية إصدار هذه االقتراضات ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك أو خيول بقوة القانون لس اإلدارة

 . ال ميكن للشركة أن جتعل من سندات القرض اليت أصدرا حمل رهن مهما كان شكله- .٦٤٨املادة 

من شخص معنوي تسمح له الدولة  أو بالتزام إما من الدولة أو لسندي إال بضمان عيين ال ميكن ضمان االقتراض ا- .٦٤٩املادة 



  ٣٣٢

 .بإعطائه

جيب أن يكون إصدار سندات القرض املضمونة بضمان عيين موضوع طلب يوجه مسبقا إىل اجلهة املختصة بتقييـد هـذا           

 سندات القرض املغطية ملبلغ القـرض املزمـع         الضمان حسب اإلجراءات القانونية اجلاري ا العمل وذلك لفائدة كتلة أصحاب          

 .إصداره

كفالته إال برفع اليد من طرف وكيل كتلة أصحاب سندات القرض املرخص له  أو تقليصه أو وال ميكن شطب هذا التقييد

 .تعجالبأمر من رئيس احملكمة الواقع مقر الشركة يف دائرة اختصاصها بصفته قاضي االس أو من طرف اجلمعية العامة للكتلة

 يتعني على الشركة املصدرة، قبل أي إصدار لسندات القرض بدعوة اجلمهور لالكتتاب، أن تعد بيانا للمعلومات                 - .٦٥٠املادة  

 .يتم حتديده مبرسوم

 . تطبق عند االكتتاب على سندات القرض٤١٠ و٤٠٩ إن كيفية االكتتاب يف األسهم املنصوص عليها يف املادتني - .٦٥١املادة 

 .ن يقع اكتتاب مبلغ االقتراض السندي كامال وإال اعترب كأن مل يكنجيب أ

 يكون أصحاب سندات القرض املؤسسة إثر نفس اإلصدار بقوة القانون كتلة تتمتع بالشخصية املعنوية سعيا منهم                 - .٦٥٢املادة  

 .حلماية حقوقهم املشتركة

ة، إذا نص على ذلك يف كل عقد إصدار، أن جتمع يف كتلة غري أنه يف حالة إصدارات متتالية لسندات القرض، ميكن للشرك

 .واحدة أصحاب سندات القرض ذوي نفس احلقوق

عدة وكالء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ألصحاب سندات القرض داخل أجل سـنة   أو  ميثل هذه الكتلة وكيل- .٦٥٣املادة 

 .ول بثالثني يوما يف أقصى احلاالتواحدة ابتداء من افتتاح االكتتاب وقبل موعد االستهالك األ

التسيري، مبجرد افتتاح االكتتاب من بـني   أو ويف انتظار انعقاد اجلمعية العامة، يعني وكيل مؤقت من طرف جملس اإلدارة

 .األشخاص املؤهلني ملمارسة مهمة وكيل األعمال

افتتاح االكتتاب، ميكن تعيينه من طـرف رئـيس   التسيري بتعيني الوكيل املؤقت مبجرد  أو يف حالة عدم قيام جملس اإلدارة

قاضي االستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، و تطبق نفس املسطرة إذا مل تقم اجلمعية العامة العادية ألصـحاب   احملكمة بصفته

 . ميكن عزل هؤالء الوكالء يف كل حني. سندات القرض بتعيني وكيل للكتلة

س اإلدارة واملسريين واألشخاص العاملني لدى الشركة املدينة والـشركات الـضامنة             ال ميكن تعيني أعضاء جمل     - .٦٥٤املادة  



  ٣٣٣

 .لالقتراض، ممثلني للكتلة

سـندات    ملمثلي الكتلة سلطة القيام بامسها بكل أعمال التسيري الالزمة للحفاظ على املصاحل املشتركة ألصحاب- .٦٥٥املادة 

 .ة العامة حلاملي سندات القرضالقرض ما مل تقيد هذه السلطة بقرار من اجلمعي

 ملمثلي الكتلة املرخص هلم بصورة صحيحة من طرف اجلمعية العامة ألصحاب سندات القرض، الصالحية للتقاضي - .٦٥٦املادة 

 .وحدهم باسم جمموع أصحاب سندات القرض

 .ضاء إال ضد ممثليهاالدعاوى املوجهة ضد جمموع أصحاب سندات القرض من نفس الكتلة ال ميكن أن حترك أمام الق

 ال ميكن ملمثلي الكتلة التدخل يف تسيري أمور الشركة وميكنهم املشاركة يف اجلمعيات العامة للمسامهني لكن دون                  - .٦٥٧املادة  

 .أن يكون هلم صوت يف املداوالت

 .ا هؤالءوهلم احلق يف االطالع على الوثائق املوضوعة رهن إشارة املسامهني حسب نفس الشروط اليت خيضع هل

 . حيق ألصحاب سندات القرض املنتمني إىل نفس الكتلة أن يعقدوا مجعيتهم العامة يف أي وقت- .٦٥٨املادة 

كتل أصحاب سندات القرض فال ميكن هلا بأي حال من األحوال التداول يف مجعية مشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة  إذا تعددت

 .٦٥٢الثانية من املادة 

 :تم الدعوة إىل عقد مجعية أصحاب سندات القرض ت- .٦٥٩املادة 

 هيئة التسيري؛ أو من طرف جملس اإلدارة �

 ممثلي الكتلة؛ أو مببادرة من ممثل �

 وبعد إخبار ممثل %١٠من طرف أصحاب سندات القرض، بشرط أن ال تقل نسبة ما ميثلونه من سندات القرض عن  �

 ممثلي الكتلة؛ أو

 .يف طور التصفيةمن طرف املصفني إذا كانت الشركة  �

 تتم الدعوة إىل عقد اجلمعيات العامة ألصحاب سندات القرض وفق نفس شروط الشكل واألجل اليت ختضع هلـا              - .٦٦٠املادة  

 .٤٨٨تتداول هذه اجلمعيات وفق نفس شروط النصاب واألغلبية املنصوص عليها يف املادة . مجعيات املسامهني

رض متناسبا مع حصة مبلغ االقتراض اليت متثله ومينح كل سند قرض احلق يف              يكون حق التصويت الناشئ عن سندات الق      

 .صوت واحد على األقل



  ٣٣٤

 .يكون ملالكي الرقبة، حق التصويت يف اجلمعيات العامة ألصحاب سندات القرض

جتمـاع  إليها بشكل صحيح، غري أن دعوى البطالن تكون غري مقبولة إذا حضر اال ميكن إبطال كل مجعية مل تتم الدعوة

 .من ميثلهم أو جمموع أصحاب سندات القرض املكونني للكتلة املعنية

 تداول اجلمعية العامة بشأن كل اإلجراءات اليت يكون الغرض منها ضمان محاية حقوق أصحاب سندات القرض                 - .٦٦١املادة  

 .ياإلدار أو وتنفيذ عقد االقتراض املذكور وبصفة عامة كل اإلجراءات ذات الطابع التحفظي

 . يتعني إخضاع كل قرار ميس حقوق أصحاب سندات القرض ملوافقة اجلمعية العامة ألصحاب هذه السندات- .٦٦٢املادة 

ال ميكن للشركة، عند عدم املوافقة، أن تتجاوزه إال إذا عرضت إرجاع قيمة السندات إىل أصحاا الذين يطلبون ذلـك                    

 .داخل أجل ثالثة أشهر من يوم حصول التغيري

 ال ميكن للجمعيات العامة للممسامهني، على الرغم من كل تنصيص خمالف، الزيادة يف التزامات أصحاب سندات                 - .٦٦٣ادة  امل

تقرير حتويل سـندات القـرض إىل    أو اختاذ أي إجراء خيل باملساواة بني أصحاب سندات القرض املنتمني لنفس الكتلة أو القرض

 .٦٧٧أسهم مع مراعاة أحكام املادة 

املطالبة باالطالع على  أو مبمارسة مراقبة على عمليات الشركة  ال حيق ألصحاب سندات القرض أن يقوموا فرادى- .٦٦٤ ادةامل

 .إليها بصفتهم أصحاب سندات القرض وثائقها، غري أنه ميكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار باملعلومات اليت حيتاجون

قابلة إلعادة التداول، سندات القرض اليت أعادت الشركة املصدرة شراءها وتلك اليت أفرزـا               تعترب ملغاة وغري     - .٦٦٥املادة  

 .القرعة ومت إرجاع قيمتها

 ال ميكن للشركة، إذا مل تنص على ذلك أحكام خاصة يف عقد اإلصدار، أن تفرض على أصحاب سندات القرض                    - .٦٦٦املادة  

 .إرجاع قيمة سندام قبل األوان

 أو  ميكن للجمعية العامة ألصحاب سندات القرض، يف حالة حل الشركة قبل األوان لـسبب غـري االنـدماج   - .٧٦٦املادة 

 . االنفصال، املطالبة باسترجاع قيمة السندات وميكن للشركة أن تفرض ذلك

مباشرة احلقوق باسم  يكون ملمثلي كتلة أصحاب سندات القرض عند التسوية والتصفية القضائية للشركة صالحية - .٦٦٨املادة 

 .الكتلة اليت ميثلوا



  ٣٣٥

  سندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهم: املطلب الثاين

 ميكن للشركات خفية االسم املستوفية للشروط املنصوص عليها يف الفرع األول من هذا الفصل، إصدار سندات                 - .٦٦٩املادة  

 . يف هذا املطلبقرض قابلة للتحويل إىل أسهم وفقا للشروط اخلاصة احملددة

غـري   أو إن إمكانية إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إىل أسهم، ال متتد إىل الشركات اليت متلك الدولة، بصفة مباشرة

 .من رأمساهلا% ٥٠مباشرة، أكثر من نسبة 

 . يتعني قبل القيام بإصدار احلصول على ترخيص اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني- .٦٧٠املادة 

كون للمسامهني حق اكتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهم ضمن الشروط احملددة الكتتاب األسهم اجلديدة،                ي

 .٥٤٠ما عدا االستثناء املقرر طبقا للمادة 

جيب أن يتضمن الترخيص تنازال صرحيا من طرف املسامهني عن حقهم يف أفضلية اكتتاب األسهم اليت سـيتم إصـدارها                    

 .ات القرض وذلك لفائدة أصحاب سندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهمبتحويل سند

التسيري أن يبني يف التقرير الذي يتعني عليه عرضه على اجلمعية أسباب اإلصدار مـع   أو  جيب على جملس اإلدارة- .٦٧١املادة 

 القرض مع تبيان القواعد اليت سيتم وفقهـا  اآلجال اليت ميكن خالهلا ممارسة حق اخليار املمنوح ألصحاب سندات أو حتديد األجل

 . حتويل سندات القرض إىل أسهم

 ال ميكن القيام بالتحويل إال مبوافقة أصحاب السندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل احملددة يف عقد إصدار                  - .٦٧٢املادة  

 .يف أي وقت أو ترات اختيارية حمددة،عدة ف أو سندات القرض، ويشري العقد إىل أن إجراء التحويل سيتم إما خالل فترة

ال ميكن أن يقل سعر إصدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة االمسية لألسهم اليت سيتوصل ا أصحاب سندات                   

 .القرض عند اختيارهم للتحويل

يهـا خبـصوص قواعـد    إل يعرض مفوضو احلسابات على مجعية املسامهني تقريرا خاصا عن االقتراحات اليت مت التقدم ا

 .التحويل

وطاملا وجدت سندات قرض قابلة للتحويـل إىل   ٦٧٠ ابتداء من تاريخ تصويت اجلمعية املنصوص عليها يف املادة - .٦٧٣املادة 

عـالوات   أو األربـاح  أو أسهم، ال يرخص بإصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج االحتياطي

يف شكل سندات حمفظة، إال بشرط احلفاظ على حقوق أصحاب سندات القرض  أو س املال وتوزيع االحتياطي نقدااإلصدار يف رأ



  ٣٣٦

 .الذين خيتارون التحويل

يتعني على الشركة، هلذه الغاية، ختويل أصحاب سندات القرض الذين خيتارون التحويل، حسب احلالة، إما اكتتاب أسهم                 

سندات  أو وإما احلصول جمانا على أسهم جديدة أو على نقود  قرض جديدة قابلة للتحويل،سندات أو بصفة غري قابلة للتخفيض

 اإلدماج أو النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مسامهني أثناء القيام بذلك اإلصدار أو مماثلة للسندات املوزعة بنفس الكمية

 .فيما يتعلق باالنتفاع التوزيع، ما عدا أو

 أي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إىل أسهم يف أي وقت كان، ميكن التقدم بطلب حتويل هذه السندات  عند- .٦٧٤املادة 

داخل أجل يشترط فيه أن ال تكون بدايته الحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد وال للذكرى اخلامسة لبداية اإلصدار، وأن ينتهي                    

 اإلدماج، ميكن لس اإلدارة أو غري أنه يف حالة الزيادة يف رأس املال. القرضبعد مرور ثالثة اشهر على تاريخ استحقاق أداء سند 

 .التسيري أن يوقف ممارسة احلق يف التحويل خالل أجل ال ميكن أن يتجاوز ثالثة أشهر أو

التقدم بطلـب   متنح األسهم املسلمة إىل أصحاب سندات القرض احلق يف األرباح املوزعة برسم السنة املالية اليت مت خالهلا                  

 .التحويل

إذا كان عدد األسهم املوازية لسندات القرض اليت ميلكها صاحب سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل، ال يشكل                  

إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة، أمكن لصاحب سندات القـرض أن يطالـب    عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط املشار

 .عل من العدد املذكور عددا صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه األسهم نقدابتسليمه اسهما إضافية جت

تتم بشكل ائي الزيادة يف رأس املال اليت ميليها حتويل سندات القرض إىل أسهم مبجرد تقدمي طلب بالتحويل مرفق ببيـان               

 .االكتتاب وعند االقتضاء باألداءات املترتبة عن اكتتاب األسهم نقدا

التسيري يف الشهر املوايل الختتام كل سنة مالية، عند االقتضاء بتحديد العدد والقيمة االمسية لألسهم  أو ارةيقوم جملس اإلد

املصدرة خالل السنة املالية املنصرمة عن طريق حتويل سندات القرض وبإدماج التغريات الالزمة على مقتضيات النظام األساسـي                  

كما ميكن القيام ذا التحديد يف أي وقت كان بالنسبة للسنة املالية اجلارية . هم اليت متثلهاملتعلقة مببلغ رأس مال الشركة وعدد األس

 . وإدراج التغيريات املناسبة على النظام األساسي للشركة

 وطاملا وجدت سندات قرض ٦٧٠ مينع على الشركة، ابتداء من تاريخ تصويت اجلمعية املنصوص عليها يف املادة - .٦٧٥ املادة

ختفيض رأس ماهلا عن طريق إرجاع قيمة السندات وكذا القيام  أو لة للتحويل إىل أسهم، استهالك القيمة االمسية ألسهم رأمساهلاقاب



  ٣٣٧

بتغيري يف توزيع األرباح غري انه ميكن للشركة إنشاء أسهم ذات أولوية يف األرباح دون حق التصويت شريطة احلفاظ على حقوق                     

 .٦٧٣روط املنصوص عليها يف املادة أصحاب سندات القرض وفق الش

عددها، تقلصت بذلك  أو إذا مت ختفيض رأس مال الشركة بعلة وقوع خسائر وحتقق ذلك بتخفيض القيمة االمسية لألسهم

أصحاب سندات القرض املذكورون مسامهني منذ تاريخ  حقوق أصحاب سندات القرض الذين اختاروا حتويل سندام كما لو كان

مإصدار سندا. 

 ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهم وطاملا وجدت مثل هذه السندات، يظل ضم شركة ما             - .٦٧٦املادة  

عدة شركات أخرى، يف شركة جديدة خاضعا للموافقة املسبقة للجمعية العامـة غـري    أو إدماجها مع شركة أو للشركة املصدرة

 .يني باألمرالعادية ألصحاب سندات القرض املعن

إذا مل تتمكن من املداولة بشكل صحيح نظرا لعدم تـوفر النـصاب    أو اإلدماج أو وعند عدم موافقة اجلمعية على الضم

 .٢٧٠املطلوب يتم تطبيق أحكام املادة 

آجـال االختيـار    أو اجلديدة سواء خالل أجل أو إىل أسهم للشركة الضامة ميكن حتويل سندات القرض القابلة للتحويل

ويتم حتديد قواعد التحويل بتصحيح نسبة تبادل األسهم اليت . يف أي وقت كان حسب احلالة أو املنصوص عليها يف عقد اإلصدار

 عند ٦٧٣اجلديدة مع أسهم الشركة املصدرة مع مراعاة أحكام املادة  أو حيددها العقد املذكور بنسبة تبادل أسهم الشركة الضامة

 .االقتضاء

التسيري وتقرير مفوضي احلـسابات   أو اجلديدة، بناء على تقرير من جملس اإلدارة أو امة للشركة الضامةتقوم اجلمعية الع

، بالبت يف املوافقة على االندماج والتنازل عن حق أفضلية االكتتاب املنصوص عليه ٦٧٢املنصوص عليه يف الفقرة الثالثة من املادة 

 .٦٧٠يف الفقرة الثالثة من املادة 

 ٦٧٣ و٦٧٢الشركة اجلديدة حمل الشركة املصدرة فيما خيص تطبيق الفقرة األوىل من املـادتني   أو كة الضامةحتل الشر

 .٦٧٥والفقرة األوىل من املادة  ٦٤٧وعند االقتضاء، املادة 

اجلة صعوبات  عندما تكون الشركة املصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إىل أسهم موضوع املسطرة املتبعة ملع- .٦٧٧ املادة

املؤسسة، يفتح األجل املقرر لتحويل تلك السندات إىل أسهم مبجرد صدور احلكم احملدد ملخطط استمرار املؤسسة، وميكن إجنـاز                   

 .التحويل بقبول كل واحد من أصحاب سندات القرض وفق الشروط الواردة يف ذلك املخطط
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 .٦٧١ إىل ٦٦٩م املواد من  تعترب باطلة القرارات املتخذة خرقا ألحكا- .٦٧٨املادة 

  يف املخالفات والعقوبات الزجرية: الباب الثالث

  أحكام عامة: الباب الفرعي األول

 تطبق أحكام هذا الباب اليت ختص رؤساء الشركات املنظمة ذه املدونة على كل شخص يكون قد زاول فعـال،                    - .٦٧٩املادة  

 . باحللول حملهم أو ت إما باسم ممثليها القانونينيبواسطة شخص آخر تسيري هذه الشركا أو سواء مباشرة

 . تضاعف العقوبات املقررة يف هذا الباب يف حالة العود- .٦٨٠ املادة

ما معا حبكم  أو الغرامة أو يعترب يف حالة عود يف مفهوم هذا القانون من يرتكب جرمية بعد أن يكون قد حكم عليه باحلبس

 .أجل جرمية سابقة وذلك خالفا ملقتضيات القانون اجلنائي يف هذا اخلصوصحائز لقوة الشيء املقضي به من 

 ال تطبق األحكام اجلنائية املنصوص عليها يف هذا القانون إال إذا كانت األفعال املعاقب مبقتضاها ال تقبل تكييفـا                    - .٦٨١املادة  

 .حسب أحكام القانون اجلنائي جنائيا أشد،

القانون اجلنائي ذا اخلصوص، ال ميكن الرتول عن احلد األدىن للغرامات املالية املقررة يف هـذا                 خالفا ملقتضيات    - .٦٨٢املادة  

 .القانون وال ميكن األمر بوقف التنفيذ إال فيما خيص عقوبات احلبس

 مارس أو  أوقية كل من قبل٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة اشهر وبغرامة من - .٦٨٣املادة 

عضوا يف شركة  بصفته أو احتفظ عن قصد مبهام مفوض احلسابات على الرغم من حاالت التعارض القانونية سواء بامسه اخلاص وأ

 .ملراقبة احلسابات

بإحدى هاتني العقوبتني  أو  أوقية١,٠٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة - .٦٨٤املادة 

بصفته شريكا يف شركة ملراقبة احلسابات، معلومات كاذبة بشأن  أو أكد، عن قصد، إما بامسه أو ابات قدمللحس فقط، كل مفوض

بكل األفعال اليت علم ا أثناء مزاولة مهامه و بدا له أا تكتسي طابعـا   اإلدارة أو وضع الشركة أو مل يقم بإعالم أجهزة التسيري

 .جزائيا

بإحدى هاتني العقوبتني  أو  أوقية٢٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من  يعاقب باحلبس من - .٦٨٥املادة 

مل يوجهوا هلم  أو مل يعملوا على تعيني مفوضي حسابات الشركة التسيري الذين أو أو املديرية فقط، املسريون وأعضاء أجهزة اإلدارة

 .املسامهني أو الدعوة حلضور كل مجعية من مجعيات الشركاء
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بإحدى هاتني العقوبتني  أو  أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٦٨٦ادة امل

كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام  أو التسيري لشركة خفية االسم أو أو املديرية فقط، املسريون أعضاء أجهزة اإلدارة

رفض اطالعهم يف عني املكان على مجيع الوثائق الالزمة  أو مفوضو احلسابات املعينون أو ها اخلرباءاملراقبات اليت جيري أو باملراجعات

 .ألداء مهمتهم وال سيما كل العقود والدفاتر والوثائق احملاسبية وسجل احملاضر

إحـدى هـاتني   ب أو  أوقية٢,٠٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠٠,٠٠٠ يعاقب بالسجن من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٦٨٧املادة 

من قيمتها احلقيقية عـن طريـق    منحوا حصة عينية قيمة أعلى العقوبتني فقط املسريون وأعضاء أجهزة اإلدارة والتدبري والتسيري،

 .الغش

بإحـدى هـاتني    أو  أوقيـة ٢٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة مالية من - .٦٨٨املادة 

 : التسيري أو ريون وأعضاء أجهزة اإلدارة والتدبريالعقوبتني فقط، املس

 باالعتماد على جرود تدليسية؛ أو املسامهني أرباحا ومهية يف غياب أي جرد أو وزعوا، عن قصد، على الشركاء .١

تقدمي كشوف إمجاليـة   أو قاموا، عن قصد، ولو يف حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة احلقيقي، بنشر .٢

  تعطي صورة صادقة للنتائج احملققة برسم كل سنة مالية والوضعية املالية للشركة وذمتها عند انتهاء تلك الفترة؛سنوية ال

اعتماداا استعماال يعلمون تعارضه مع املصاحل االقتصادية هلذه األخرية وذلك  أو نية أموال الشركة استعملوا بسوء .٣

 غري مباشرة؛ أو ؤسسة أخرى هلم ا مصاحل مباشرةم أو لتفضيل شركة أو بغية حتقيق أغراض شخصية

مها معا حبكم منـصبهم اسـتعماال    أو األصوات اليت ميلكوا يف الشركة أو استعملوا بسوء نية السلط املخولة هلم .٤

مؤسسة أخرى  أو لتفضيل شركة أو يعلمون تعارضه مع املصاحل االقتصادية هلذه األخرية وذلك بغية حتقيق أغراض شخصية

 .غري مباشرة أو م ا مصاحل مباشرةهل

الـذين مل يقومـوا يف    أعضاء هيئة التسيري، أو  أوقية املؤسسون٥٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٦٨٩املادة 

هر أكثر من إجراءات الـش  أو مل يقوموا بإجراء أو تصرفات لدى كتابة ضبط احملكمة أو أكثر للوثائق أو اآلجال القانونية بإيداع

 .املنصوص عليها يف هذه املدونة

مل يعدوا بالنسبة لكل سنة مالية اجلـرد    أوقية رؤساء الشركة الذين٤٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٦٩٠املادة 

 .والكشوف اإلمجالية وتقرير التسيري
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ن مل يبعثوا إىل الشركاء خالل اجـل   أوقية أعضاء هيئة التسيري الذي  ١٠٠,٠٠٠ إىل   ٢٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من     - .٦٩١املادة  

 أو اخلمسة عشر يوما السابقة لعقد اجلمعية العامة الكشوف اإلمجالية وتقرير التسيري ونص التوصيات املعروضة وتقرير مفـوض 

 .مفوضي احلسابات عند االقتضاء

 : أوقية املسريون الذين٢٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٦٩٢املادة 

هن إشارة كل شريك مبقر الشركة حماضر اجلمعيات العامة والكشوف اإلمجالية واجلرد وتقرير املـسريين               مل يضعوا ر   .١

 مفوضي احلسابات عند االقتضاء؛ أو وتقرير مفوض

 أو الذين مل خيـضعوا اجلـرد   أو مل يعقدوا اجلمعية العامة للشركاء خالل األشهر الستة املوالية الختتام السنة املالية .٢

 .للجمعية الوحيدة أو مجالية وتقرير التسيري ملوافقة هذه اجلمعيةالكشوف اإل

الوثائق  أو  أوقية رؤساء الشركة الذين أغفلوا اإلشارة يف كل احملررات٥٠,٠٠٠ إىل ١٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٦٩٣املادة 

بيان شكلها وأحرفها األوىل ومبلغ رأس متبوعة مباشرة ب أو الصادرة عن الشركة واملوجهة إىل األغيار عن تسمية الشركة مسبوقة

 .ماهلا

 : يعاقب بنفس الغرامة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل شخص ملزم قانونيا- .٦٩٤املادة 

 هذا الس؛ أو قرارات جملس اإلدارة يف حمضر هذه اجلمعية أو املسامهني أو مل يقيد قرارات اجلمعية العامة للشركاء .١

 .ذكور يف سجل مداوالت اجلمعية املمسوك مبقر الشركةمل يسجل احملضر امل .٢

بإحـدى هـاتني    أو  أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠,٠٠٠ يعاقب بعقوبة احلبس من شهر إىل ستة اشهر وبغرامة من - .٦٩٥املادة 

بـصحة  التسيري لشركة شهدوا عن قصد، يف التـصريح   أو أو املديرية العقوبتني فقط مؤسسو كل شركة وأعضاء أجهزة اإلدارة

تقييد تغيري النظام األساسي يف السجل املذكور بوقـائع   أو إنشائها املودع لدى كتابة الضبط قصد تقييد الشركة بسجل التجارة

 .أغفلوا سرد كافة العمليات املنجزة لتأسيس الشركة املذكورة أو كاذبة ماديا

بإحـدى هـاتني    أو  أوقية٢٥٠,٠٠٠ إىل ٥٠,٠٠٠من  يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة اشهر وبغرامة مالية - .٦٩٦املادة  

العقوبتني فقط مصفي الشركة الذي مل يقم عن قصد داخل أجل ثالثني يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه يف صحيفة خمول هلا نشر                       

ارات القضائية باحلل   اإلعالنات القانونية ويف اجلريدة الرمسية كذلك أن كانت الشركة قد دعت اجلمهور لالكتتاب، وبإيداع القر              

 .يف كتابة ضبط احملكمة وتقييدها يف سجل التجارة 
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املسامهني عند انتهاء التصفية للبت  أو  يعاقب بنفس العقوبة مصفي الشركة الذي مل يقم عن قصد بدعوة الشركاء- .٦٩٧املادة 

بإيداع حساباته  مل يقم أو ه وإثبات ختم التصفية،يف احلساب النهائي وإبراء ذمته من التسيري الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريت

 .بكتابة ضبط احملكمة وال قدم طلبا للقضاء ألجل املصادقة عليها

 يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة املصفي الذي أخل عن قصد بااللتزامات، فيما يتعلق بـاجلرد                  - .٦٩٨املادة  

 .جلمعيات وإخبار الشركاء واملسامهني وحفظ أموال ووثائق الشركةوإعداد الكشوف اإلمجالية وانعقاد ا

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٦٩٩املادة 

 : فقط املصفي الذي قام عن سوء نية

تعماال يعلم تعارضه مع املصاحل االقتصادية هلذه األخرية وذلك بغية اعتمادات الشركة اجلارية تصفيتها اس أو باستعمال أموال. ١

 غري مباشرة؛ أو مؤسسة أخرى له ا مصلحة مباشرة أو لتفضيل شركة أو أغراض شخصية

 .كل أصول الشركة اجلارية تصفيتها خرقا ألحكام هذه املدونة املنظمة هلذا املوضوع أو بيع بعض.٢

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٢٠٠,٠٠٠ إىل ٤٠,٠٠٠ من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من  يعاقب باحلبس- .٧٠٠املادة 

قبل تكوين احتياطي كـاف لـضمان    أو فقط كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بني املسامهني أو الشركاء قبل تصفية اخلصوم

س األموال الذاتية املتبقية بعد دفع القيمة االمسيـة  مل يقم، ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك، بقسمة رؤو أو تسديدها

 .لألسهم أو احلصص االمسية بني الشركاء واملسامهني بنفس نسبة مشاركتهم يف رأس املال

بإحدى هاتني  أوقية أو ١,٠٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة مالية من - .٧٠١املادة 

سـهم أغفـل    أو كل متنازل يف الواقع عن حصة أو يف الواقع لشركة جتارية موريتانية اجلنسية أو رئيس قانوينالعقوبتني فقط كل 

  .إبالغ كتابة ضبط احملكمة املختصة بالقضايا التجارية ملكان تسجيل الشركة بأي تصرف يتم مبقتضاه تغيري جنسية هذه األخرية

 .نقولةوتطبق نفس العقوبة على املتنازل عن احلقوق امل

بإحـدى هـاتني    أو  أوقية٢,٠٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من - .٧٠٢املادة 

بعده سند  أو خالل هذا اإلنشاء أو جتمع ذي منفعة اقتصادية أو العقوبتني فقط كل شريك موريتاين اجلنسية ميضي قبل إنشاء شركة

 .ائدة شخص أجنيبضد بشأن حقوقه يف االشتراك لف

 إىل  ٢٠٠,٠٠٠ يعاقب بغض النظر عن املادتني السابقتني باحلبس من سـنة إىل مخـس سـنني وبغرامـة مـن                     - .٧٠٣املادة  
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مناورة من شأا أن متنح بطريقة الغش  أو حياول ارتكاب أي تصرف أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يرتكب أو ٢,٠٠٠,٠٠٠

 .نبيةاجلنسية املوريتانية لشركة أج

إليها يف املواد الثالث السابقة من طرف أشخاص اعتباريـة جتـري    واملشار  عندما ترتكب األفعال املعاقب عليها- .٧٠٤املادة 

فعليا لألشخاص االعتبارية املذكورة اليت تدخل يف الدعوى  أو املتابعات وتطبق العقوبات ضد األشخاص الطبيعيني املسريين قانونيا

 .ع مسرييها بالغرامات واملصاريف والتعويضات احملكوم ا عليهموتلزم بالتضامن م

بإحـدى هـاتني    أو  أوقية وباحلبس من شهر إىل ستة اشـهر ١,٢٠٠,٠٠٠ إىل ٤٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٠٥املادة 

موظف سـابق   أو موظف أو العقوبتني فقط املؤسسون واملديرون ومسريو الشركات الذين يتركون اسم عضو سابق يف احلكومة

أي وثيقة معروضة يف مـصلحة املؤسـسة الـيت     أو تعقيب تروجيي أو منشور أو إعالن أو يظهر بصفته تلك على كراس للدعاية

 . أوقية وسنة من احلبس٣,٠٠٠,٠٠٠ينوون إنشاءها يف حالة العود يسوغ أن ترفع العقوبات أعاله إىل غرامة  أو يديروا

  والعقوبات اخلاصة بالشركات ذات املسؤولية احملدودة ئميف اجلرا: الباب الفرعي الثاين

بإحدى هاتني العقوبتني  أو  أوقية٤٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠ يعاقب بالسجن من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧٠٦املادة 

اء مجيعا وحتريرها   مسريو الشركة ذات مسؤولية حمدودة يشهدون بالزور يف التصاريح املتعلقة بتوزيع حصص االشتراك بني الشرك              

 .ميتنعون باختيار منهم عن القيام ذا التصريح أو وإيداع األموال

 .تطبق مقتضيات الفقرة السابقة يف حالة زيادة رأس املال

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧٠٧املادة 

 .بواسطة شخص وسيط أو  ذات مسؤولية حمدودة يقومون حلساا بإصدار قيم منقولة أيا كان نوعها مباشرةفقط مسريو شركة

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٢٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧٠٨املادة 

ا تكون الوضعية الصافية للشركة، املثبتة بالقوائم التحليلية، أقل         فقط، مسريو شركة ذات مسؤولية حمدودة ال يقومون عمدا عندم         

 :من ربع رأس ماهلا

باستشارة الشركاء خالل األشهر الثالثة املوالية للمصادقة على احلسابات اليت كشفت عن اخلسائر، للنظر فيمـا إذا             .١

 كان األمر يستدعى حل الشركة قبل األوان؛

سجلون يف سجل التجارة وينشرون جبريدة تتلقى اإلعالنات القانونيـة القـرار            ال يودعون بكتابة ضبط احملكمة وي      .٢



  ٣٤٣

  .املصادق عليه من طرف الشركاء

، يستدين ٣٦٦ أوقية كل شخص، رغما عن احلظر املبني يف املادة ٥٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من   - .٧٠٩املادة  

تضمن احتياطيا التزاماته  أو جيعلها تكفل أو بأي طريقة أخرى أو يحيصل منها على ضمان مكشوف باحلساب اجلار أو من الشركة

 .جتاه الغري

 أوقية مسريو شركة ذات مسؤولية حمدودة مل يضعوا حتت تصرف           ٣٠٠,٠٠٠ إىل   ٢٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من     - .٧١٠املادة  

الية الثالث األخرية واملقدمة للجمعية     كل شريك يف أي وقت من السنة مبقر الشركة، السندات اآليت ذكرها اخلاصة بالسنوات امل              

مفوضي احلسابات وحماضر اجلمعيـات   أو  القوائم التحليلية واجلرود وتقارير املسريين وعند االقتضاء، تقرير مفوض:العامة وهي

 .العامة

  والعقوبات اخلاصة بشركات التوصية باألسهم  اجلرائم:الفرعي الثالث الباب

 .ت الزجرية املتعلقة بالشركات خفية االسم على شركات التوصية باألسهم تطبق العقوبا- .٧١١املادة 

تطبق العقوبات اخلاصة بالرؤساء وأعضاء جملس اإلدارة واملديرين العامني يف الشركات خفية االسم على مسريي شركات                

 .التوصية باالسهم فيما يتعلق بصالحيام

   بالشركات خفية االسم اجلرائم والعقوبات اخلاصة:الباب الفرعي الرابع

  اجلرائم املتعلقة بالتأسيس: الفصل األول

التسيري  أو أو املديرية  أوقية كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة اإلدارة٢٠٠,٠٠٠ إىل ٤٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧١٢املادة 

 إذا مت تقييد الشركة عن طريق يف أي وقت آخر أو للشركة خفية االسم أصدروا اسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بسجل التجارة

 .دون التقيد بالنصوص القانونية يف القيام بإجراءات تأسيس الشركة املذكورة أو الغش

ميكن فضال عن الغرامة، احلكم بعقوبة احلبس ملدة تتراوح بني شهر وستة أشهر إذا مت إصدار األسهم دون أن يتم حتريـر                      

دون أن يتم حترير أسهم احلصص حتريرا كامال قبل تقييد الشركة بسجل  أو  على األقلاألسهم النقدية عند االكتتاب مبقدار الربع

 .التجارة

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة نفس األشخاص الذين مل حيافظوا على امسية األسهم نقدية إىل حـني حتريرهـا     

 .كاملة



  ٣٤٤

ادة إذا تعلق األمر بشركات خفية االسـم تـدعوا اجلمهـور إىل             ميكن أن تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف هذه امل        

 .االكتتاب

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧١٣املادة 

 : فقط

ريح بـصدق وسـالمة     من عمل عن قصد، إلعداد شهادة املودع لديه اليت تثبت لالكتتاب والدفعات، على التـص               .١

سـلم   أو من صرح أن األموال اليت مل توضع ائيا رهن تصرف الشركة قد مت دفعها فعـال  أو اكتتابات يعلم أا صورية

 إىل دفع أموال مل توضع ائيا رهن إشارة الشركة؛ أو للمودع لديه قائمة بأمساء املسامهني تشري إىل اكتتابات صورية

بنـشر   أو دفعـات صـورية   أو دفعات، بواسطة اكتتاب أو قصد على اكتتاباتحاول احلصول عن  أو من حصل .٢

 ألية واقعة أخرى كاذبة؛ أو دفعات ال وجود هلا أو الكتتابات

على نشر أمساء، خالفا للحقيقة، ألشـخاص باعتبـارهم    أو دفعات أو من عمل عن قصد، من أجل جلب اكتتابات .٣

 كال؛سريتبطون بشركة بأي شكل من األش أو مرتبطني

 .من عمل عن طريق الغش على تقييم حلصة عينية بقيمة تفوق قيمتها احلقيقية .٤

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧١٤املادة 

حاملي األسهم الـذين   أو وكذا مالكي سمالتسيري لشركة خفية اال أو أو املديرية فقط، كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة اإلدارة

 :تداولوا عن قصد

 أسهما ال قيمة امسية هلا؛ .١

 أسهما نقدية مل يبق على امسيتها إىل حني اكتمال حتريرها؛ .٢

 أسهما عينية قبل انصرام األجل الذي ال يسمح خالله بتداوهلا؛ .٣

 أسهما نقدية مل يتم دفع ربعها؛ .٤

تنشأ مبناسبة الزيادة يف رأس مال شركة مقيدة أسهمها القدميـة يف بورصـة     وعودا باسهم، ما عدا الوعود باسهم، س       .٥

 .القيم

 حدد أو  يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من قام، عن قصد، إما باملشاركة يف تداول األسهم- .٧١٥املادة 



  ٣٤٥

 .كورةإليها يف املادة املذ الوعود باألسهم املشار أو نشر قيمة األسهم أو

  اجلرائم املتعلقة باإلدارة والتسيري: الفصل الثاين

بإحدى هـاتني   أو  أوقية١٠,٠٠٠,٠٠٠ إىل ١,٠٠٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧١٦املادة 

 :التسيري لشركة خفية االسم أو أو املديرية العقوبتني فقط، أعضاء أجهزة اإلدارة

 باالعتماد على جرود تدليسية؛ أو سامهني أرباحا ومهية يف غياب أي جردوزعوا، عن قصد، على امل .١

تقدمي كشوف إمجاليـة   أو قاموا، عن قصد، ولو يف حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة احلقيقي، بنشر .٢

لشركة وذمتها املاليـة عنـد   سنوية للمسامهني ال تعطي صورة صادقة للنتائج احملققة برسم كل سنة مالية والوضعية املالية ل 

 انتهاء تلك الفترة؛

اعتماداا استعماال يعلمون تعارضه مع املصاحل االقتصادية هلذه األخرية وذلك  أو استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة .٣

 غري مباشرة؛ أو مؤسسة أخرى هلم ا مصاحل مباشرة أو لتفضيل شركة أو بغية حتقيق أغراض شخصية

كالمها معا حبكم منصبهم استعماال  أو األصوات اليت ميلكوا يف الشركة أو  نية، السلط املخولة هلماستعملوا، بسوء .٤

مؤسسة أخرى  أو لتفضيل شركة أو يعلمون تعارضه مع املصاحل االقتصادية هلذه األخرية وذلك بغية حتقيق أغراض شخصية

 .غري مباشرة أو هلم ا مصاحل مباشرة

اإلداري رئيس اجللسة الذي مل يعمل على  أو  أوقية الرئيس املتصرف٣٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠,٠٠٠بغرامة من  يعاقب - .٧١٧املادة 

 .إثبات مداوالت جملس اإلدارة يف حماضر

  يف اجلرائم املتعلقة جبمعيات املسامهني: الفصل الثالث

بإحدى هـاتني   أو  أوقية٤٠٠,٠٠٠  إىل٨٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس ملدة تتراوح بني شهر وستة أشهر وبغرامة من - .٧١٨املادة 

 :العقوبتني فقط

 من منع عن قصد مسامها من املشاركة يف إحدى مجعيات املسامهني؛ .١

من انتحل شخصية مالك اسهم وشارك نتيجة عمله ذلك يف تصويت إحدى مجعيات املسامهني سـواء قـام بـذلك                     .٢

 بواسطة شخص وسيط؛ أو شخصيا

بعدم املشاركة يف التصويت وكـذا   أو د ا مقابل التصويت يف اجتاه معنيوع أو على ضمان أو من حصل على منافع .٣



  ٣٤٦

 .وعد بتلك املنافع أو ضمن أو من منح

التسيري لشركة خفية  أو أو املديرية  أوقية أعضاء جملس اإلدارة٦,٠٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧١٩املادة 

مل خيضعوا الكشوف  أو  ستة أشهر من اختتام السنة املالية وخالل فترة متديد تلك املدةاالسم مل يعقدوا اجلمعية العامة العادية خالل

 .اإلمجالية السنوية وتقرير التسيري ملوافقة اجلمعية املذكورة

التسيري لـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٢٠املادة 

حلضور كل مجعية، املسامهني املالكني لسندات امسية منذ ثالثني يوما على األقـل وفـق    داخل اآلجال القانونية،  يدعوا،االسم مل

 .الشكليات املنصوص عليها يف النظام األساسي

ط  أوقية رئيس شركة خفية االسم مل يطلع املسامهني، وفق الـشرو           ٣٠٠,٠٠٠ إىل   ٦٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من     - .٧٢١املادة  

 .املنصوص عليها يف هذا القانون، على املعلومات الالزمة من أجل عقد اجلمعيات

التسيري بـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء جملس اإلدارة٢٠٠,٠٠٠ إىل ٤٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٢٢املادة 

 :  عليه يف النظام األساسي للشركة باإلضافة إىلاالسم مل يبعثوا إىل كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق ملا هو منصوص

 قائمة بأمساء اإلداريني املزاولني؛نص مشاريع التوصيات املدرجة يف جدول األعمال وبيان أسباا؛ .١

 التسيري؛ أو أو املديرية عند االقتضاء، بيان عن املترشحني ألجهزة اإلدارة .٢

 لى أنظار اجلمعية؛تقارير جملس اإلدارة ومفوضي احلسابات اليت ستعرض ع .٣

 .الكشوف اإلمجالية السنوية إذا تعلق األمر باجلمعية العامة العادية السنوية .٤

التسيري لـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٢٣املادة 

 :االسم مل يضعوا رهن إشارة كل مساهم مبقر الشركة

 ؛٥١٦اخلمسة عشر يوما السابقة لعقد اجلمعية العامة العادية السنوية، الوثائق املذكورة يف املادة خالل أجل  .١

خالل أجل اخلمسة عشر يوما السابقة لعقد اجلمعية العامة غري العادية، نص مشاريع التوصيات املقترحة ونص تقرير                  .٢

 ونص مشروع اإلدماج؛مفوضي السحابات  أو جملس اإلدارة وعند االقتضاء نص تقرير مفوض

خالل أجل اخلمسة عشر يوما السابقة لعقد اجلمعية العامة، الئحة املسامهني اليت مت حصرها ثالثني يوما علـى أبعـد               .٣

تقدير قبل تاريخ انعقاد اجلمعية املذكورة، تضم األمساء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب األسهم وكل من ميلـك                 



  ٣٤٧

ا التاريخ عزمه على املشاركة يف اجلمعية وكذا عدد األسهم اليت ميلكها كل مساهم معـروف                أسهما حلاملها ويبدي يف هذ    

 لدى الشركة؛

يف أي وقت من السنة، الوثائق التالية املتعلقة بالسنوات املالية الثالث األخرية اليت مت عرضها على أنظـار اجلمعيـة                     .٤

إلدارة وتقرير مفوضي احلـسابات وأوراق احلـضور وحماضـر          اجلرد والكشوف اإلمجالية السنوية وتقرير جملس ا      : العامة

 .اجلمعيات

التسيري لـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٣٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٢٤املادة 

 : االسم مل يقوموا عن قصد

ملسامهني احلاضرين والوكالء، مشهود على خالل كل اجتماع جلمعية املسامهني، مبسك ورقة حضور موقعة من طرف ا .١

 :صحتها من قبل مكتب اجلمعية وتتضمن

  االسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد األسهم اليت ميلكها وكذا عدد األصوات املرتبطة ا؛ -أ 

 األصوات املرتبطة ا؛االسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد األسهم اليت ميلكها موكلوه وكذا عدد  –ب 

 االسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد األسهم اليت ميلكها وكذا عدد األصوات املرتبطة ا أو،                  -ج  

 .عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيالت املمنوحة لكل وكيل

 إحلاق التوكيالت املمنوحة لكل وكيل بورقة احلضور؛ .٢

للمسامهني يف حمضر موقع من طرف أعضاء املكتب وحمتفظ به يف مقر الشركة يف سـجل                بإثبات قرارات كل مجعية      .٣

إليها وجدول أعماهلا وتشكيلة مكتبها وعدد األسهم املشاركة  خاص يشري إىل تاريخ ومكان انعقاد اجلمعية وكيفية الدعوة

جلمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات     يف التصويت والنصاب الذي مت بلوغه والوثائق والتقارير املعروضة على أنظار ا           

 .املعروضة للتصويت ونتيجة التصويت

 يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة رئيس اجللسة وأعضاء مكتب اجلمعية الذين مل حيترموا، خالل                 - .٧٢٥املادة  

 . انعقاد مجعيات املسامهني، األحكام املنظمة حلقوق التصويت املرتبطة باألسهم



  ٣٤٨

  اجلرائم املتعلقة بتغيري رأس مال الشركة: الفصل الرابع

  يف الزيادة يف رأس املال: الفرع األول

التسيري لـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٢٦املادة 

 : االسم أصدروا أسهما مبناسبة الزيادة يف رأس املال

 قبل أن يتم إعداد شهادة املودع لديه؛إما  .١

 .أو دون القيام باإلجراءات السابقة للزيادة يف رأس املال بصورة قانونية .٢

ميكن، فضال عن ذلك، العقوبة باحلبس من شهر إىل ستة أشهر إذا مت إصدار األسهم دون أن يتم حترير رأس املال الـذي                       

دون أن  أو حترر كامل األسهم العينية اجلديدة قبل تقييد التغيري يف سجل التجارةدون أن  أو اكتتبته الشركة من قبل حتريره كامال

 .يتم حترير األسهم النقدية اجلديدة على األقل بربع قيمتها االمسية عند االكتتاب، وعند االقتضاء، بقية عالوة اإلصدار كاملة

 حتريرها كاملة بعقوبيت الغرامة واحلبس املنـصوص        يعاقب نفس األشخاص إذا مل يبقوا على امسية األسهم النقدية إىل حني           

 .باحدامها فقط أو عليهما يف الفقرتني السابقتني

ميكن أن تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف هذه املادة إذا تعلق األمر بشركات خفيـة االسـم تـدعو اجلمهـور إىل                      

 .االكتتاب

 .بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل يف أي وقتال تطبق أحكام هذه املادة على األسهم اليت مت إصدارها 

 أوقيـة أعـضاء   ١,٠٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من ٥٤٠ إىل ٥٣٦  مع مراعاة أحكام املواد من- .٧٢٧املادة 

 : التسيري لشركة خفية االسم، عند الزيادة يف رأس املال أو أو املديرية جملس اإلدارة

 ني، بالتناسب مع عدد األسهم، حق أفضلية اكتتاب األسهم النقدية؛مل مينحوا، املسامه .١

 مل يعطوا، املسامهني أجل عشرين يوما على األقل ابتداء من تاريخ افتتاح االكتتاب ملمارسة حقهم يف االكتتاب؛ .٢

مـسامهني  مل خيصصوا األسهم اليت أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من االكتتاب باألفضلية، لل                .٣

الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من األسهم يفوق العدد الذي كان هلم حق االكتتاب فيـه باألفـضلية وذلـك                

 بتناسب مع ما هلم من حقوق؛

مل حيفظوا حقوق أصحاب سندات القرض الذين اختاروا حتويل سندام يف إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل  .٤



  ٣٤٩

 إىل أسهم؛ 

 حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إىل أسهم وطاملا وجدت هذه السندات، باستهالك القيمة                قاموا، يف  .٥

بتوزيـع   أو بتغـيري تقـسيم األربـاح    أو ختفيض رأس املال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو االمسية ألسهم رأس املال

 . سندات القرض الذين قد خيتارون التحويلاالحتياطي دون اختاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق أصحاب

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٣,٥٠٠,٠٠٠ إىل ٣٥٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من - .٧٢٨املادة 

سـندات   أصـحاب  أو بعضهم أو فقط كل من ارتكب اجلرائم املنصوص عليها يف املادة السابقة قصد حرمان إما كل املسامهني

  .بعضهم، من قسط من حقوقهم يف الذمة املالية للشركة أو ض القابلة للتحويلالقر

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية١,٢٠٠,٠٠٠ إىل ١٢٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من - .٧٢٩املادة 

ضو احلسابات الذين قاموا عـن قـصد   مفو أو مفوض أو التسيري للشركة خفية االسم أو أو املديرية فقط، أعضاء أجهزة اإلدارة

تأكيد بيانات خمالفة للحقيقة يف التقارير املعروضة على اجلمعية العامة املؤهلة الختاذ قرار إلغاء حق املسامهني يف أفـضلية   أو بإعطاء

 .االكتتاب

 .لة الزيادة يف رأس املال املتعلقة بتأسيس الشركات خفية االسم على حا٧١٥ إىل ٧١٣ تطبق أحكام املواد من - .٧٣٠املادة 

  يف استهالك القيمة االمسية ألسهم رأس املال: الفرع الثاين

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٣٥٠,٠٠٠ إىل ٧٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧٣١املادة 

ين يعملون على استهالك القيمة االمسية ألسهم رأس املال التسيري لشركة خفية االسم الذ أو أو املديرية فقط أعضاء أجهزة اإلدارة

 .بواسطة إجراء القرعة

  ختفيض رأس املال: الفرع الثالث

التسيري لشركة  أو أو املديرية  أوقية أعضاء اإلدارة أجهزة اإلدارة٥٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٣٢املادة 

 : الشركةخفية االسم قاموا عن قصد بتخفيض رأس مال 

 دون احترام مساواة املسامهني؛ .١

دون موافاة مفوضي احلسابات مبشروع ختفيض رأس مال الشركة قبل مخسة وأربعني يوما على األقل من تاريخ انعقاد  .٢

 .اجلمعية املدعوة للبت يف األمر



  ٣٥٠

التسيري لشركة خفية االسم  أو ملديريةأو ا  يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة أعضاء أجهزة اإلدارة- .٧٣٣املادة 

 .٦٤٤ إىل ٦٤٢بيع أسهم أصدرا الشركة خرقا ألحكام املواد  أو حفظ أو اران أو حيازة أو قاموا باسم الشركة باكتتاب

ات املمنوعة التسيري لشركة خفية االسم قاموا باسم هذه األخرية بالعملي أو أو املديرية يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة اإلدارة

لشراء األسـهم الذاتيـة    أو منح ضمانة لالكتتاب أو منح قرض أو  التالية بدفع أموال كتسبيق٦٤٢ من املادة ٣مبقتضى البند 

 .للشركة من طرف الغري

  اجلرائم املتعلقة مبراقبة الشركة: الفصل اخلامس

بإحدى هـاتني العقـوبتني    أو  أوقية٥٠,٠٠٠إىل  ١٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧٣٤املادة 

مل يوجهوا  أو التسيري لشركة خفية االسم مل يعملوا على تعيني مفوضي حسابات الشركة أو أو املديرية فقط، أعضاء أجهزة اإلدارة

 .هلم الدعوة حلضور كل مجعية من مجعيات املسامهني

احتفظ، عن  أو  أوقية كل من مارس٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠غرامة من  يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة اشهر وب- .٧٣٥املادة 

بصفته شريكا يف هيئـة ملراقبـة    أو قصد، مبهام مفوض للحسابات على الرغم من حاالت التعارض القانونية، سواء بامسه اخلاص

 .احلسابات

  اجلرائم املتعلقة حبل الشركة: الفصل السادس

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٢٠٠,٠٠٠ إىل ٤٠,٠٠٠ىل ستة أشهر وبغرامة من  يعاقب باحلبس من شهر إ- .٧٣٦املادة 

التسيري لشركة خفية االسم مل يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن  أو أو املديرية فقط، أعضاء أجهزة اإلدارة

ثالثة املوالية للموافقة على احلسابات اليت أفـرزت تلـك          ربع رأس املال إثر خسائر مثبتة يف الكشوف اإلمجالية خالل األشهر ال           

 .اخلسائر، بدعوة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد حىت تقرر ما إذا كان األمر يستدعي حل الشركة قبل األوان

   اجلرائم املتعلقة بالقيم املنقولة اليت تصدرها الشركة:الفصل السابع

  ألسهماجلرائم املتعلقة با: الفرع األول

بإحدى هاتني العقـوبتني   أو  أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة اشهر وبغرامة من - .٧٣٧املادة 

 :التسيري لشركة خفية االسم أو أو املديرية فقط، أعضاء أجهزة اإلدارة

 ألجل القانوين؛مل يقوموا بالدعوة الستخالص األموال إلجناز حترير رأس مال الشركة بكامله داخل ا .١



  ٣٥١

مسحوا بإصدار سندات قرض يف حني مل يتم حترير رأس مال الشركة حتريرا كامال وذلـك مـع مراعـاة     أو اصدروا .٢

 .٦٥٦املقتضيات املخالفة الواردة يف الفقرة الثانية من املادة 

التسيري لـشركة خفيـة    أو ةأو املديري  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٣٨املادة 

 :االسم

 ؛٦٢٦إذا أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية يف األرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك احملددة يف املادة  .١

حالوا دون تعيني وكالء ميثلون أصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حـق التـصويت وممارسـتهم                  إذا   .٢

 لوكالتهم؛

مجعية خاصة ألصحاب األسهم ذات األولوية يف األرباح دون حق التـصويت وفـق الـشروط    أغفلوا استشارة  إذا   .٣

 ؛٦٤٢ و ٦٤٠ و ٦٣٩املنصوص عليها يف املواد 

عملت شركتهم على استهالك القيمة االمسية ألسهم رأس املال يف حني أن جممـوع األسـهم ذات األولويـة يف           إذا   .٤

 ا وإلغائها بالكامل؛األرباح دون حق التصويت، مل تتم إعادة شرائه

مل تقم شركتهم، يف حالة ختفيض رأس املال ختفيضا غري معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء األسهم ذات األولوية يف إذا  .٥

 .األرباح دون حق التصويت قبل األسهم العادية وذلك ألجل إلغائها

التسيري  أو أو املديرية  املدونة أعضاء أجهزة اإلدارة من هذه٧٣٨ يعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها يف املادة - .٧٣٩املادة 

، أسـهما ذات األولويـة يف   ٦٤١غري مباشرة حسب الشروط املنصوص عليها يف  أو لشركة خفية االسم ميلكون بصورة مباشرة

 .األرباح دون حق التصويت يف الشركة اليت يسريوا

  اجلرائم املتعلقة حبصص املؤسسني: القسم الثاين

التـسيري   أو أو املديريـة  و أعضاء أجهزة اإلدارة  أوقية املؤسسون٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٤٠ة املاد

 .تاريخ هذا القانون حيز التطبيق لشركة خفية االسم أصدروا حصصا للمؤسسني حلساب هذه الشركة ابتداء من دخول

  اجلرائم املتعلقة بسندات القرض: الفرع الثالث

التسيري لـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٤١املادة 

االسم اصدروا حلساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة الكشوف اإلمجالية برسم سـنتني مـاليتني                    



  ٣٥٢

 .ترتيبات خمالفة أن متر سنتان على وجود الشركة مع مراعاةمتواليتني وافق عليها املسامهون بشكل صحيح وقبل 

التسيري لـشركة خفيـة    أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ تعاقب بغرامة من - .٧٤٢املادة 

  : االسم

قوق الدائنيـة   الذين أصدروا حلساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول ال متنح برسم نفس اإلصدار نفس ح                .١

 عن نفس القيمة االمسية؛

وتـسميتها ومبلـغ رأمساهلـا     الذين سلموا حلاملي السندات سندات القرض غري مبني عليها شكل الشركة املصدرة .٢

وشروط إرجاع رأس املال و مبلغ  وعنوان مقرها وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدا والرقم الترتييب للسند وقيمته االمسية

الضمانات اخلاصة املرتبطة بالسندات واملبلغ غري املستهلك، عند اإلصدار، من سندات القرض اخلاصة املرتبطة              اإلصدار و 

سندات االقتراض الصادرة مـن قبـل، وعنـد     أو بالسندات واملبلغ غري املستهلك، عند اإلصدار، من سندات القرض

 ألصحاب سندات القرض لتحويل سندام إىل أسهم وكذا االقتضاء، األجل الذي ميكن خالله ممارسة حق االختيار املمنوح

 قواعد هذا التحويل؛

 .الذين اصدروا، حلساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها االمسية عن احلد األدىن القانوين .٣

حدى هاتني العقـوبتني  بإ أو  أوقية٤٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠ يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من - .٧٤٣املادة 

 :فقط

 من منع عن قصد صاحب سندات قرض من املشاركة يف إحدى اجلمعيات العامة ألصحاب سندات القرض؛ .١

اجلمعيات العامة ألصحاب سندات  من انتحل شخصية صاحب سندات قرض وشارك نتيجة لذلك يف تصويت إحدى .٢

 بواسطة شخص وسيط؛ أو القرض سواء قام بذلك شخصيا

بعدم املشاركة يف التصويت وكذا  أو وعد ا مقابل التصويت يف اجتاه معني أو على ضمانات أو  منافعمن حصل على .٣

 .وعد بتلك املنافع أو ضمن أو من منح

 : أوقية٣٠٠,٠٠٠ إىل ٦٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٤٤املادة 

 أو مستخدمو الشركة املدينة أو اباتالتسيري لشركة خفية االسم ومراقبو احلس أو أو املديرية أعضاء أجهزة اإلدارة .١

إذا  أصهارهم إىل الدرجة الثانية بإدخال الغاية أو أقارم أو الضامنة لكل أو بعض التزامات الشركة املدينة وكذا أزواجهم



  ٣٥٣

 قبلوا أن يكونوا ممثلني لكتلة أصحاب سندات القرض؛ أو مثلوا أصحاب سندات القرض يف مجعيتهم العامة

إدارا بأي شكل من األشكال الذين مثلـوا   أو حق تدبري شركة أو ع عليهم مزاولة نشاط مصريفاألشخاص املمنو .٢

 قبلوا متثيل كتلة أصحاب سندات القرض؛ أو أصحاب سندات القرض يف اجلمعيات اخلاصة م

 احلائزون على سندات القرض املستهلكة واملرجعة قيمتها الذين شاركوا يف مجعية أصحاب سندات القرض؛ .٣

احلائزون على سندات القرض املستهلكة وغري املرجعة قيمتها الذين شاركوا يف مجعية أصحاب سندات القرض دون                 .٤

 برتاع متعلق بشروط إرجاع القيمة إلثبات عدم اإلرجاع؛ أو أن يتمسكوا بتقصري الشركة

عية أصحاب سندات القـرض  التسيري لشركة خفية االسم الذين شاركوا يف مج أو أو املديرية أعضاء أجهزة اإلدارة .٥

 .اعتمادا على سندات القرض املصدرة من قبل تلك الشركة واليت أعادت شراءها

 أوقية رئيس اجلمعية العامة ألصحاب سندات القرض الذي مل يعمل          ٢٥٠,٠٠٠ إىل   ٥٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من     - .٧٤٥املادة  

ر يضمن يف سجل خاص ميسك يف مقر الشركة و تتم اإلشارة على إثبات قرارات كل مجعية عامة ألصحاب سندات القرض يف حمض

فيه إىل تاريخ ومكان انعقاد اجلمعية وكيفية الدعوة وجدول األعمال وتشكيلة املكتب وعدد أصحاب سندات القرض املشاركني                 

 ونـص التوصـيات   يف التصويت والنصاب الذي مت بلوغه والوثائق والتقارير اليت عرضت على أنظار اجلمعية وملخص للنقاشات       

 .املعروضة على التصويت ونتيجة التصويت

التسيري لشركة خفية  أو أو املديرية  أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة١٠٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من - .٧٤٦املادة 

 .القرار القضائي أو مكافأة تفوق ما حددته هلم اجلمعية أو دفعوا ملمثلي كتلة أصحاب سندات القرض أجرا أو االسم منحوا

مكافأة تفوق ما  أو  كل ممثل لكتلة أصحاب سندات القرض قبل أجرا٧٤٦ يعاقب بالغرامة املنصوص عليها باملادة - .٧٤٧املادة 

 .القرار القضائي، دون اإلخالل حبق استرجاع املبلغ املدفوع أو حددته له اجلمعية

، مـع  ٧٤٦ إىل ٧٤٤ واملواد   ٧٤٢ها يف البند األول والثاين من املادة         عند ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص علي      - .٧٤٨املادة  

بعض منهم من حصة من احلقوق املرتبطة بسندات، دينهم، ميكن أن ترفع  أو استعمال الغش قصد حرمان أصحاب سندات القرض

 .ستة أشهر وسنتني أوقية كما ميكن، باإلضافة إىل ذلك، احلكم باحلبس ملدة تتراوح بني ١,٢٠٠,٠٠٠الغرامة إىل 

  اجلرائم املتعلقة بالشركة خفية االسم املبسطة: الفصل الثامن

 .٧٣٦ و٧٣٥ و٧٢٩ تطبق على مفوضي حسابات الشركة خفية االسم املبسطة املواد - .٧٤٩املادة 



  ٣٥٤

 . مسريو شركة خفية االسم مبسطة اليت قامت بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب٢,٠٠٠,٠٠٠يعاقب بغرامة 

إدارة  بواسطة شـخص آخـر،   أو  على كل شخص قد زاول فعليا، بصفة مباشرة٤٣٩ إىل ٤٣٧ام املواد من تطبق أحك

 . مسريي الشركة أو حمل رئيس أو شركة خفية االسم مبسطة حتت اسم

   أحكام خمتلفة وانتقالية:الباب الفرعي اخلامس

 . كل اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون آجال كاملة- .٧٥٠املادة 

بنـشر   أو إذا مت النطق بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون، ميكن للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كامال

 .بإعالنه يف األماكن اليت تعينها أو مستخرج منه على نفقة احملكوم عليه يف الصحف اليت حتددها

 .فضال عن ذلك، ميكن للمحكمة أن تقضي بسقوط األهلية التجارية

 تسرى أحكام هذا القانون على الشركات اليت ستنشأ فوق تراب الوطن من تاريخ دخول األحكام املتعلقة بسجل                  - .٧٥١املادة  

 .التجارة حيز التطبيق، على أنه ال يكون الزما القيام جمددا بإجراءات التأسيس اليت سبق إجنازها

 القانون خاضعة ألحكامه عند انتهاء السنة الثانية لدخوله حيـز            تصبح الشركات املؤسسة قبل تاريخ صدور هذا       - .٧٥٢املادة  

 .فور إشهار التعديالت املدخلة على النظام األساسي للشركة قصد مالءمتها مع األحكام املذكورة أو التطبيق

مرة املنصوص عليها يف إذا اقتضى األمر، استبدال املقتضيات النظامية لألحكام اآل أو تغيري أو يكون اهلدف من هذه املالءمة نسخ

 أو هذا لقانون وإدخال ما يستلزمه القانون املذكور من إضافات، وميكن إجناز هذه املالءمة إما بتعديل النظام األساسـي القـدمي  

 .باعتماد آخر جديد

ة أحكام  ميكن أن يتخذ قرار املالءمة هذا، من طرف مجعية املسامهني وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أي                  

 .من النظام األساسي خمالفة شريطة أن ال يلحق التعديل يف املضمون سوى املقتضيات املتنافية مع هذا القانون أو قانونية

عالوات اإلصدار إال  أو األرباح أو الزيادة يف رأمساهلا بطريقة أخرى غري دمج االحتياطي أو إال أنه ال ميكن حتويل الشركة

 .تعديل النظام األساسيضمن الشروط املتطلبة ل

 إذا تعذر على مجعية املسامهني، ألي سبب من األسباب، البت بصورة صحيحة، يعرض مشروع مالءمـة النظـام              - .٧٥٣املادة  

 .األساسي على موافقة رئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجال بطلب من ممثلي الشركة القانونيني

ة مالءمة، تسجل ذلك مجعية املسامهني اليت تشهر مداولتها كما يشهر قـرار تعديـد                إذا مل يستدع األمر إجراء أي      - .٧٥٤املادة  



  ٣٥٥

  .ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام ذه اإلجراءات. النظام األساسي

  عند عدم مالءمة النظام األساسي مع أحكام هذا القانون داخل األجل احملدد أعاله، تعتـرب مقتـضيات النظـام                   - .٧٥٥املادة  

 .األساسي املخالفة هلا عند انتهاء هذا األجل كأن مل تكن

، يـتعني علـى     ٣٩٤ عند عدم الزيادة يف رأمسال الشركة ليبلغ على األقل املبلغ االمسي املنصوص عليه يف املادة                 - .٧٥٦املادة  

حتويلها إىل شـركة   أو  حبل الشركةالشركات خفية االسم اليت قل رأمساهلا عن هذا املبلغ اختاذ قرار قبل انصرام األجل املفروض،

 .أخرى ال تفرض عليها النصوص التشريعية املعمول ا رأمسال أدىن يفوق رأس املال املتوفر

 .حتل بقوة القانون عند انصرام األجل املفروض الشركات اليت مل تتقيد بأحكام الفقرة السابقة

ة أعضاء جملس إدارة الشركات الذين تعمدوا عدم العمل على           أوقي ١٠٠,٠٠٠ إىل   ٢٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة من     - .٧٥٧املادة  

  .مالءمة النظام األساسي مع أحكام هذا القانون

 متنح احملكمة مهلة جديدة ال تتجاوز ستة أشهر يتوجب خالهلا مالءمة النظام األساسي للشركة مع أحكـام هـذه                    -.٧٥٨املادة  

 .املدونة

  . أوقية٢٠,٠٠٠ إىل ١٠,٠٠٠قب املتصرفون املعنيون بغرامة من عند عدم احترام هذه املهلة اجلديدة، يعا

 يتعني على شركات املسامهة اليت أصدرت حصص املؤسسني قبل نشر هذه املدونة العمل على إعادة شـراء هـذه               -.٧٥٩املادة  

 .حتويلها إىل أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثانية املوالية لتاريخ النشر املذكور أو السندات

 .إعادة الشراء من طرف اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني أو ر التحويليقر

التـسيري الـذين مل ينجـزوا     أو أو املديرية ، أعضاء أجهزة اإلدارة٧٤٠يعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

 .اإلجراء املنصوص عليه يف هذه املادة

 :السابقة املتعلقة باملواضيع املرتبة ذا الكتاب خصوصا ألغيت كل األحكام القانونية - .٧٦٠املادة 

  املكونة للباب الثالث من الكتاب األول املتعلق بالشركات التجارية؛٤٦ إىل ١٨املواد من : املدونة التجارية �

  املطبق هلذا القانون يف املستعمرات؛٣٠/١١/١٨٦٨ املنقح حول الشركات و مرسوم ١٨٦٧ يوليو ٢٤قانون  �

 .  املنقح الرامي إىل تأسيس الشركات ذات املسؤولية احملدودة١٩٢٥ مارس ٧قانون  �



  ٣٥٦

   يف التجمعات ذات النفع االقتصادي:الباب الرابع

   إنشاء التجمعات ذات النفع االقتصادي:الباب الفرعي األول

   أحكام عامة:الفصل األول

من أجل إتاحـة   مع ذي نفع اقتصادي بينهم ملدة حمدودةأكثر تشكيل جت أو اعتباريني أو  ميكن لشخصني طبيعيني- .٧٦١املادة 

 .زيادة نتائج هذا النشاط أو تطوير النشاط االقتصادي لألعضاء وحتسني أو مجيع الوسائل اليت من شأا تسهيل

جيب أن يكون نشاط التجمع على صلة بالنشاط االقتصادي ألعضائه وال ميكن أن يكون له أكثر من طابع مساعد هلـذا                     

 .اط، وال ميكن أن خيول حتقيق واقتسام األرباح لذاتهالنش

 .بدونه أو ميكن أن يؤسس التجمع برأس مال

 أن يشكلوا جتمعا ذا نفع اقتصادي حتظى باحلماية، أو تنظيمي أو ميكن ألشخاص ميارسون مهنة حرة ختضع لقانون تشريعي

 .أن يشاركوا فيه أو

 .للتفاوض، ويعد كل شرط خمالف كأن مل يكنال ميكن حلقوق أعضائه أن متثل سندات قابلة 

غـري   أو املدين للتجمع ذي النفع االقتصادي بنشاطه اخلاص سواء كان أعضاؤه جتارا أو  يتحدد الطابع التجاري- .٧٦٢املادة 

 . أدناه٧٦٣إذا كان هدفه جتاريا ميكن أن يقوم بأعمال جتارية بشكل أساسي مع مراعاة أحكام املادة . جتار

 أن يستغل شهرة أصلهم التجاري أو  ال ميكن للتجمع ذي النفع االقتصادي أن حيل حمل أعضائه يف ممارسة نشاطهم- .٧٦٣ املادة

أن ينشئ أصال تابعا فرعيا ثانويـا وأن   أو هذا األصل بأي شكل من األشكال، ولكنه ميكن أن يستعمل بصفة تبعية بعض عناصر

 .حيوز على إجيار جتاري ألغراض نشاطه

 يتمتع التجمع ذو النفع االقتصادي بالشخصية االعتبارية وبكامل األهلية اعتبارا من تاريخ تـسجيله يف سـجل                  - .٧٦٤ادة  امل

  .التجارة دون أن يكون هذا التسجيل دليال على فرضية الطابع التجاري للتجمع

عن األعمال اليت قاموا ا ما مل يتحمـل         يكون األشخاص الذين تصرفوا باسم التجمع قبل تقييده مسؤولني مجاعيا وبدون حدود             

 .التجمع االلتزامات اليت أخذوها واليت يفترض أا متت بامسه منذ البداية

 جيب أن تشري املستندات والوثائق الصادرة عن التجمع ذي املنفعة االقتصادية و املوجهة إىل الغـري وخـصوصا                   - .٧٦٥املادة  

 أو :جتمع ذو منفعة اقتصادية"رات املختلفة بشكل واضح إىل تسمية التجمع متبوعة بعبارة الرسائل والفواتري واإلعالنات واملنشو



  ٣٥٧

 ".ق. ن . ذ . ت : "بالعبارة اختصارا

إال من قبـل التجمعـات   " ق.ن.ذ.ت"العبارة اختصارا  أو "تسمية جتمع ذو منفعة اقتصادية" ال ميكن استخدام - .٧٦٦املادة 

 .اخلاضعة ألحكام هذه املدونة

  خيضع عقد التجمع ذي املنفعة االقتصادية للقواعد العامة- .٧٦٧املادة  عقد التجمع ذي املنفعة االقتصادية:لفصل الثاينا

 . حيدد عقد التجمع ذي املنفعة االقتصادية تنظيم التجمع وحقوق وواجبات أعضائه مع مراعاة أحكام هذه املدونة- .٧٦٨املادة 

 .حيرر العقد خطيا

 :  حيتوي عقد التجمع ذي املنفعة االقتصادية على البيانات التالية- .٧٦٩املادة 

 تسمية التجمع؛ .١

 هدف التجمع؛ .٢

 املدة اليت يستغرقها التجمع؛ .٣

 عنوان مقر التجمع؛ .٤

املقر االجتماعي لكل عضو يف التجمع، اإلشـارة إىل   أو التسمية، الشكل القانوين، عنوان اإلقامة أو االسم، العنوان .٥

رة ان وجد لكل من أعضائه، باإلضافة إىل تاريخ دخوهلم يف التجمع إذا كانوا قد انتسبوا إليه بعد تشكيله، رقم سجل التجا

 اإلشارة عند االقتضاء إىل اإلعفاء املمنوح هلم بشأن أي مسؤولية تتعلق بديون التجمع قبل انتسام؛

 . كل عضويقيد عند االقتضاء املشاركات اليت سددوها ورأس املال الذي ساهم به .٦

 .يقيد العقد األصلي ومجيع صيغه املعدلة يف سجل التجارة وميكن لكل عضو أن يطالب بنسخة منه

 .ال ميكن االحتجاج بتعديالت العقد األصلي لدى الغري إال من تاريخ إشهارها

م وباجتاه التجمع ويـنظم      حيدد عقد التجمع ذي النفع االقتصادي حقوق وواجبات األعضاء يف تعاملهم فيما بينه             - .٧٧٠املادة  

االنفصال عن التجمع وينظم مسطرة القرارات اجلماعية وطريقة  أو شروط التنازل عن حقوق األعضاء وكذلك شروط االنتساب

 .اإلدارة ومراقبة التجمع وحيدد شروط احلل والتصفية ويشري إىل أي إجراءات مفيدة حلسن سري التجمع

مع ذي املنفعة االقتصادية بنظام داخلي حيدد طرق سري التجمع وال خيضع هـذا النظـام                 ميكن تكميل عقد التج    - .٧٧١املادة  

 .لإلشهار



  ٣٥٨

   حقوق األعضاء وواجبام:الفصل الثالث

 . حيدد العقد حبرية اشتراك كل عضو يف الديون، و إال يتحمل كل عضو نصيبا متساويا- .٧٧٢املادة 

األخري على ذمتهم اخلاصة، وهم متضامنون ما مل تنص اتفاقية مع متعاقد آخر على  يلتزم أعضاء التجمع بديون هذا - .٧٧٣املادة 

عكس ذلك، وإذا قبل هذا األخري مالحقتهم على انفراد فإن أعضاء التجمع ملزمون حبصص متساوية ما مل تتضمن عكس ذلـك                     

 .اتفاقية مع الغري

 .للتجمع بإجراء غري قضائي ضو إال بعد إخطار دون جدوىال ميكن لدائين التجمع املطالبة بسداد الديون املستحقة على ع

 باستثناء حالة التنازل عن األسهم املوجودة، ميكن لعضو جديد إذا مسح العقد بذلك أن يعفي من الديون الـسابقة      - .٧٧٤املادة  

 .النتسابه إىل التجمع مع مراعاة نشر قرار اإلعفاء

كامل حصصه لعضو آخـر، ال ميكـن    أو ددة يف العقد، أن يتنازل عن بعض ميكن ألي عضو، وفق الشروط احمل- .٧٧٥املادة 

 .كليا عن حصصه للغري إال بعد رضى باقي األعضاء ما مل ينص على عكس ذلك أحد بنود العقد أو للعضو أن يتنازل جزئيا

الغري إال بعد تسجيله  أو  التجمع يالحظ التنازل عن األسهم خطيا حتت طائلة البطالن وال ميكن االحتجاج به على- .٧٧٦املادة 

 .قبوله له يف وثيقة مؤرخة أو يف سجل التجارة وإبالغه إىل التجمع

 ميكن ألي عضو يف التجمع أن ينسحب منه يف أي وقت مع مراعاة تنفيذ مجيع واجباته جتاه التجمع وفق الشروط                     - .٧٧٧املادة  

 .القتضاء، مبشاركته ونصيبه يف االحتياطياليت حيددها العقد، ويتمتع العضو الذي، ينسحب، عند ا

 . للتجمع، خالل وجوده، أن يقبل أعضاء جددا وفق الشروط احملددة يف العقد األساسي

   نظام سري التجمعات ذات النفع االقتصادي:الباب الفرعي الثاين

   إدارة التجمع ذي املنفعة االقتصادية:الفصل األول

ويف حالة كون شخص معنوي هو اإلداري فإنـه يعـني   . معنوي أو أكثر طبيعي أو شخص يدار التجمع من قبل - .٧٧٨املادة 

 .شخصا طبيعيا ممثال دائما عنه، وميكن تعيني أشخاص طبيعيني كإداريني من غري األعضاء

ني اإلداريني إدارة التجمع ويع مجعية األعضاء، حبرية، عند عدم وجود، أو  ينظم عقد التجمع ذي النفع االقتصادي- .٧٧٩املادة 

 .وحيدد صالحيام وسلطام وشروط عزهلم

 أو  ميكن لإلداري يف إطار عالقاته بالتجمع وبأعضائه أن يقوم بأي عملية تسيري يف صاحل التجمع إذا مل ينص العقد- .٧٨٠املادة 



  ٣٥٩

 .قرارات اجلمعية على عكس ذلك

 ال ميكن االحتجاج. ع من خالل مجيع األعمال اليت تدخل يف غرضه يف إطار العالقات مع الغري يلزم اإلداري التجم- .٧٨١املادة 

 .بأي تقييد يف السلطة جتاه الغري

الغري عن خمالفة األحكام القانونيـة   أو بالتضامن، حسب احلالة، جتاه التجمع أو  يكون اإلداريون مسؤولني فرادى- .٧٨٢املادة 

 املرتكبة يف تسيريهم، إذا شارك عدد من اإلداريني يف نفس األعمال، فإن املطبقة على التجمعات وعن خرق عقد التجمع واألخطاء

 .احملكمة حتدد مشاركة كل منهم يف التعويض عن األضرار

 .يتعرض املمثلون الدائمون لألشخاص املعنويني اإلداريني لنفس العقوبات كما لو كانوا هم أنفسهم إداريني

ط إقامة دعوى لتعويض األضرار اليت قد يتعرضون هلا شخصيا وإمنا مالحقة تعويض              ميكن ألعضاء التجمع ليس فق     - .٧٨٣املادة  

 .األضرار اليت تعرض هلا التجمع، ويف حالة اإلدانة فإن التعويضات اخلاصة متنح للتجمع

  مجعيات األعضاء: الفصل الثاين

أكثر للتجمـع وحتـدد    أو وتعني إداريا. دفها تتمتع مجعية أعضاء التجمع بسلطة اختاذ أي قرار من أجل حتقيق ه- .٧٨٤املادة 

أكثر للتسيري وتعني عند االقتضاء مفوضي احلسابات وتقوم بتغيريات النظام األساسي وتقرير أحكام النظام  أو سلطام وتعني مراقبا

 .التغيري بالشروط اليت حيددها العقد أو التمديد أو الداخلي كما تبت يف احلل املسبق

. سيسي للتجمع معايري إسناد األصوات إىل األعضاء لدى اجلمعيات وبعكسه فإن العضو يتمتع بصوت واحدحيدد العقد التأ

 .تتخذ قراراا باإلمجاع يتم اختاذ قرارات اجلمعية وفق النصاب القانوين وقواعد األغلبية احملددة يف العقد ويف غياب ذلك

  .معية وجوبا بطلب ربع أعضاء التجمع على األقل إذا مل ينص العقد على ذلك، تنعقد اجل- .٧٨٥املادة 

  مراقبة التجمع ذي املنفعة االقتصادية: الفصل الثالث

معنويني، على أن يـتم   أو أكثر، سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو  تتم مراقبة تسيري التجمع من قبل مراقب واحد- .٧٨٦املادة 

احملددة يف العقد التأسيسي للتجمع، عندما يكون مراقب التسيري شخصا من خارجهم وفق الشروط  أو اختيارهم من بني األعضاء

 .معنويا فإنه يعني ممثال دائما يتحمل نفس املسؤوليات املدنية واجلزائية كما لو كان هو نفسه مراقبا للتسيري

كات املسامهة إذا كان أكثر يف نفس الظروف بالنسبة لشر أو  يلتزم التجمع كذلك بتعيني مفوض حسابات واحد- .٧٨٧املادة 

 .عضوا واحدا من أعضائه على األقل خيضع هلذا الواجب
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يتمتع، مفوض   مع مراعاة للقواعد اخلاصة بالتجمعات ذات النفع االقتصادي املنصوص عليها يف هذا الباب الفرعي- .٧٨٨املادة 

 . مفوض حسابات شركات خفية االسماحلسابات بنفس الوضعية القانونية ونفس السلطات واملسؤوليات اليت يتمتع ا

على وجه التضامن حسب احلالة عن األخطاء والتهاونات اليت يرتكبوا  أو  يكون املراقبون مسؤولني على انفراد- .٧٨٩املادة 

 .خالل تأدية مهامهم وفق الشروط والقواعد العامة للقانون

   تغيري وحل التجمع:الباب الفرعي الثالث

  ري التغي:الفصل األول

جتمع يتناسب هدفه مع تعريف التجمع ذي النفع االقتصادي أن يتحول إىل مثل هذا التجمع  أو  ميكن ألي شركة- .٧٩٠املادة 

وميكن لتجمع ذي نفع اقتصادي أن يتحول إىل شركة تضامن بقرار  إنشاء شخص معنوي جديد أو دون أن يترتب على ذلك حل

 .إنشاء شخص معنوي جديد أو حلمجاعي من أعضائه دون أن يترتب على ذلك 

   حل التجمع ذي املنفعة االقتصادية:الفصل الثاين

 :  يتم حل التجمع ذي املنفعة االقتصادية كما يلي- .٧٩١املادة 

 بانتهاء األجل احملدد له؛ .١

 انتهاء غرضه؛ أو بتحقيق .٢

 بقرار من مجعية التجمع ذي النفع االقتصادي؛ .٣

 بقرار قضائي؛ .٤

 حبل شخص معنوي عضو يف التجمع، ما مل ينص العقد على عكس ذلك؛ أو بوفـاة شخص طبيعي .٥

 غيـاب معلن عنه لشخص طبيعي عضو يف اجلمعية ما مل ينص العقد على عكس ذلك؛ أو مبنــع .٦

شخص معنوي تابع لعضو يف التجمع ما مل  أو مراقبة ملؤسسة أو منع من التسيري أو إفالس شخصي أو بتصفية قضائية .٧

 كس ذلك؛ينص العقد على ع

من خالل طبيعة العمل املستهدف ما مل ينص  أو أكثر إذا مل يكن أجل التجمع حمددا يف العقد أو بانسحاب عضو واحد .٨

 .العقد على عكس ذلك

األعضاء الذين يسامهون  أو  وعندما يسمح العقد باستمرار التجمع فإن العضو٨ و٧ و٦إليها يف البنود  يف احلاالت املشار
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  .فصلون قانونيا ويتم الوفاء حبقوقهم كما يف حالة االنسحابيف حل التجمع ي

 . إذا كانت مجيع األسهم حتت تصرف عضو واحد فإن أمام هذا األخري أجل سنة واحدة لتسوية الوضع- .٧٩٢املادة 

 .ويف غياب تسوية الوضع بانتهاء األجل فإن التجمع يتم حله بقوة القانون

 النفع االقتصادي إىل تصفيته، وتستمر الشخصية املعنوية للتجمع ألغراض التصفية ولغاية             يؤدي حل التجمع ذي    - .٧٩٣املادة  

 .ويستمر القانون والعقد ساريني بالنسبة لسري التجمع أثناء عمليات التصفية اإلغالق،

   التصفية والبطالن والتقادم:الباب الفرعي الرابع

  تصادي التصفية وقسمة التجمع ذي النفع االق:الفصل األول

 تتم التصفية وفقا ألحكام العقد ويف غيابه يتم تعيني مصف من قبل مجعية األعضاء، وإذا مل تستطع اجلمعيـة يـتم                  - .٧٩٤املادة  

أي شخص معين، بعد سداد الديون يتم توزيع فائض األصول بني األعضاء وفـق   أو التعيني بقرار قضائي بطلب من أحد األعضاء

 .وإال يتم التقسيم على حصص متساويةالشروط احملددة يف العقد 

  حالة البطالن والتقادم: الفصل الثاين

  يف حاالت البطالن: الفرع األول

مداوالت تغيري العقد إال يف احلالة اليت يكون فيها هذا  أو أعمال أو  ال ميكن النطق ببطالن جتمع ذي نفع اقتصادي- .٧٩٥املادة 

أن مل يكن كل اشتراط خمالف لقاعدة آمرة من هذه املدونة ال يعاقب على خرقها بـبطالن  يعد ك. البطالن ميليه صراحة نص قانوين   

 .التجمع

 أو مداوالت التجمع اليت ال متس بالعقد إال عن خرق نص ملزم من هذه املدونة أو  ال ميكن أن ينتج بطالن أعمال- .٧٩٦املادة 

 .جمع ذي النفع االقتصاديأحكام عقد الت أو العقود بصورة عامة عن أحد أسباب بطالن

 . ينتهي العمل بدعوى البطالن يوم بت احملكمة يف أص القضية ابتدائيا- .٧٩٧املادة 

وبالنسبة للتجمع يكون للبطالن  .  إذا مت النطق ببطالن التجمع فإن هذا األخري ينحل بقوة القانون بدون أثر رجعي              - .٧٩٨املادة  

 .أثر احلل الذي ينطق به القضاء

أعضائه االحتجاج لدى اآلخرين من ذوي النوايا احلسنة بالبطالن، ومع ذلـك فـإن    أو  ال ميكن ألي من التجمع- .٧٩٩ املادة

من قبل عضو  أو من ميثلونه شرعا أو النقص يف الرضى ميكن االحتجاج به لدى الغري من قبل العاجز أو البطالن الناتج عن العجز
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 .التجمع الذي تعرض رضاه للعيب

بالغري من جراء بطالن التجمع علـى عـاتق    أو بأعضائه أو  تقع املسؤولية التضامنية عن الضرر الالحق بالتجمع- .٨٠٠ املادة

  . اإلداريني الذين كانوا يزاولون وظائفهم وقت حدوث البطالن ومن قبل أعضاء التجمع املسؤولني عنه أو اإلداري

   التقادم:الفرع الثاين

األعمال واملداوالت الالحقة للتـأسيس بعد ثالث سنوات اعتبـارا مـن يـوم     أو ى بطالن التجمع تتقادم دعو- .٨٠١املادة 

 .التعرض للبطالن

 تتقادم دعاوى املسؤولية املبنية على بطالن التجمع واألعمال واملداوالت الالحقة للتأسيس بعد مخـس سـنوات                 - .٨٠٢املادة  

 .ائيااعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه قرار البطالن 

   أحكام جزائية:الباب الفرعي اخلامس

  . من هذه املدونة٧٦٦ و ٧٦٥ على أي خمالفة ألحكام املادتني ١٠٠,٠٠٠ إىل ٣٠,٠٠٠ تعاقب بغرامة من - .٨٠٣املادة 

ة مـا مل     تطبق على اإلداريني ومراقيب تسيري التجمعات ذات النفع االقتصادي األحكام املتعلقة بالشركات التجاري             - .٨٠٤املادة  

تكن غري مطابقة لطبيعة قواعد التجمعات ذات النفع االقتصادي دون مساس بتطبيق أحكام قانون العقوبات على مجيـع الوقـائع      

  : املشكلة جلنحة االحتيال كل من

، من هذه املدونة أن عمليات االكتتاب نزيهة وحقيقية وهم على ٢٠٤املشار إليه يف املادة  الذين صرحوا يف اإلعالن .١

 الذين صرحوا عن سوء قصد أن األموال اليت مل توضع ائيا حتت تصرف الشركة قد مت دفعها فعال؛ أو علم بعدم وجودها

عن طريـق   أو الدفع أو دفع، عن طريق حماكاة االكتتاب أو حاولوا احلصول على عمليات اكتتاب أو الذين حصلوا .٢

 أية وقائع كاذبة؛ أو ال وجود هلامنشورات مت إصدارها عن سوء قصد وعمليات اكتتاب ودفع 

دفع، بنشر أمساء أشخاص متت تـسميتهم خالفـا    أو الذين قاموا عن سوء قصد من أجل حصول عمليات اكتتاب .٣

 على وشك االرتباط بالتجمع ارتباطا من أي نوع كان؛ أو للحقيقة على أم مرتبطون

 د تدليسي بتوزيع أرباح ومهية بني املسامهني؛عن طريق جر أو املسريون الذين يقومون يف غياب عمليات اجلرد .٤

عرض حصيلة غـري صـحيحة علـى     أو املسريون الذين، حىت يف غياب توزيع أية أرباح يقومون عن قصد، بتعميم .٥

 املسامهني بقصد إخفاء الوضع احلقيقي للتجمع؛
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 اليت يتوفرون عليها بصفتهم األصوات أو املسريون الذين يقومون عن سوء قصد باستخدام السلطات اليت يتمتعون ا .٦

 أو خلدمة شركة أخرى كانوا يهتمون ا مباشرة أو استخداما يعلمون أنه خمالف ملصلحة التجمع من أجل غرض شخصي

 .بشكل غري مباشر

يرهم إىل ال يعترب أعضاء جملس املراقبة مسؤولني مدنيا عن اجلنح املرتكبة من قبل املسريين إال إذا مل يقوموا، بتضمينها يف تقر    

 .اجلمعية العامة بعد علمهم ا

 .كل على حدة وبني املسريين وأعضاء جملس الرقابة يف شركات التوصية باألسهم وهلذا الغرض تتم املساواة بني اإلداريني واملسريين

يع األعمـال  دون املساس بتطبيق هذه املادة على مج  من قانون العقوبات٣٦٧وتكون العقوبات هي اليت تنص عليها املادة 

 . من قانون العقوبات على مجيع األعمال املكونة خليانة األمانة٣٧٩املكونة لالحتيال وبتطبيق املادة 

   أحكام خمتلفة:الباب الفرعي السادس

تزامات  بالنسبة لكل ما مل ينص عليه يف هذا الباب، يتم تطبيق األحكام املتعلقة بالشركات مبا فيها أحكام مدونة االل- .٨٠٥املادة 

 .والعقود ما دامت متفقة مع املقتضيات اخلاصة للتجمعات ذات النفع االقتصادي وطبيعتها وهدفها

 تتم املساواة بني التجمعات ذات النفع االقتصادي وشركات التضامن فيما يتعلق بتطبيق األحكام املتعلقة باملسطرة                - .٨٠٦املادة  

 .اجلماعية يف حالة وجود مصاعب مالية

تكون اإلجراءات  . ار القرار القضائي الذي يفتح إجراء مجاعيا جتاه جتمع ذي نفع اقتصادي بالنسبة جلميع أعضائه              تسري آث 

املفتوحة بالنسبة لكل واحد من أعضاء التجمع مستقلة عن بعضها دون املساس بالقواعد واألعراف يف حالة االرتبـاط بالنـسبة                    

ن النطق ا بعد فتح املسطرة اجلماعية، يف حالة مصاعب مالية، تتم املساواة بني اإلداريـني                لتطبيق العقوبة املدنية واجلنائية اليت ميك     

ومراقيب التسيري كل على حدة يف التجمعات ذات النفع االقتصادي وبني املسريين وأعضاء جملس الرقابة يف شـركات التوصـية                    

 .باألسهم 

 - .٨٠٧املادة 

غم كوا غري ملزمة بضريبة األرباح لاللتزام بإعداد وثائق حماسبية مطابقة           ختضع التجمعات ذات النفع االقتصادي، ر      .١

عندما يتوفر لديها مفـوض   أو للخطة احملاسبية عندما يصل رقم أعماهلا إىل احلد املشار إليه يف املدونة العامة للضرائب

 حسابات؛
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ميكن للجمعيـة أن  . د حماسبته وفقا هلذا النظامإذا كان نشاط التجمع ذي النفع االقتصادي خيضع لنظام حماسيب قطاعي، تع 

 أكثر من أعضائه؛ أو تقرر كذلك أن إعداد احلسابات جيري وفق النظام احملاسيب القطاعي املنتمي إليه واحد

 .حتول أرباح التجمع ذي النفع االقتصادي للحسابات اجلارية ألعضائه .٢

 أن تقيد املشاركات االحتياطية املستحقة علـى األعـضاء يف           يف التجمعات ذات النفع االقتصادي والطابع اخلدمي ميكن       

حسابات أداء اخلدمات مع سدادها عند االقتضاء، يف اية السنة املالية يف حسابات التسويات واالنتظار بالنسبة لألجزاء اليت تتعلق 

إليها من قبل األعضاء يف   رأمسال أن يشارميكن حلصص االشتراك يف التجمعات ذات النفع االقتصادي اليت هلا. خبدمات مل تقدم بعد

ميكن للسلفة املقدمة إىل التجمعات ذات النفع االقتصادي واليت ال تشكل مـشاركات احتياطيـة               . حسابام على أا مشاركات   

ع ذي تقيد حصص ربح التجم. إليها يف حماسبة األعضاء املعنيني كحسابات الشركاء من أجل عمليات مشتركة للخدمات أن يشار

يترتب على حصص خسائر التجمع ذي النفع االقتصادي بالنسبة لألعضاء          . النفع االقتصادي يف حسابات األعضاء كنواتج مالية      

تقيـد  . سلف تكميلية أو مسامهات أو وحسب احلالة تكوين أرصدة ودفع مشاركات تكميلية تسجل يف حسابات األعباء املناسبة

 .ي للغري يف حسابات أعضائه يف قائمة االلتزاماتمطلوبات التجمع ذي النفع االقتصاد

إليها يف البند األول مبسك حساباا وفقا للقواعد والعـادات امللزمـة    تقوم التجمعات ذات النفع االقتصادي غري املشار 

 .ألعضائها وللقواعد واألعراف اليت تنتج عن واجباا اجلبائية وواجبات أعضائها

تلتـزم  . على حسابات التجمع قبل اجلمعية اليت تقوم حبصرها وقبل إعداد حساباته اخلاصة           لكل عضو احلق يف أن يطلع        .٣

 .التجمعات ذات النفع االقتصادي اليت جيب على أعضائها وشركائهم نشر حسابات بنفس الواجبات فيما يتعلق ذا النشر

 .جودها وفقا ألحكام املدونة العامة للضرائب ختضع التجمعات ذات النفع االقتصادي إللزامية اإلعالن عن و- .٨٠٨املادة 

 . ال ختضع التجمعات ذات النفع االقتصادي لضريبة املهنة

 . تعترب التجمعات ذات النفع االقتصادي مؤسسة يف مضمون قانون الشغل وختضع للتشريع االجتماعي كرب عمل- .٨٠٩املادة 

قتصادي وبني الشركات فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون االسـتثمارات           تتم املساواة بني التجمعات ذات النفع اال       - .٨١٠املادة  

 .أرباح التجمع أو وتنطبق االمتيازات اليت ميكن أن تستفيد منها على األشخاص فيما يتعلق حبصصهم يف عمليات. ونصوص تطبيقه

 العامة أن تشكل جتمعات ذات نفـع  التجارية وللشركات ذات الرأمسال أو  ميكن للمؤسسات العمومية الصناعية- .٨١١املادة 

جيب عندئذ على التجمع . برأمسالية خاصة كليا أو معنويني، خيضعون للقانون اخلاص أو مع أشخاص طبيعيني أو اقتصادي فيما بينها
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 أو ذي النفع االقتصادي أن يتوفر على ما ال يقل عن إداري واحد ميثل املؤسسات العامة ذات الطـابع الـصناعي والتجـاري   

أكثر للحسابات وفقا للمقتـضيات القانونيـة املنظمـة     أو يتم تعيني مفوض واحد. الشركات ذات الرأس مال العامة األعضاء

 .للمؤسسات والشركات ذات الرأس مال العامة وعالقاا بالدولة

 اقتـصادي، عنـد   جتمعات ذات نفـع   ميكن استكمال هذا الباب مبراسيم تطبيقية وبوجه خاص من أجل متكني- .٨١٢املادة 

اخلاضعة لالعتماد إذا كان هذا األخري متوقفا، وفقا للنصوص املعمول ـا، علـى    أو االقتضاء، من ممارسة بعض األنشطة املنظمة

 . تشكيل بعض أنواع التجمع

   األوراق التجارية:الكتاب الثالث

   الكمبيالة:الباب األول

  إنشاء الكمبيالة وشكلها: الفصل األول

 : تتضمن الكمبيالة البيانات التالية- .٨١٣املادة 

 ذكر الكمبيالة يف نص السند ذاته وباللغة املستعملة يف حتريره؛ .١

 التوكيل ارد واملطلق بدفع مبلغ معني؛ .٢

 ؛)املسحوب عليه(اسم من جيب عليه الدفع  .٣

 بيان أجل احللول؛ .٤

 بيان املكان الذي جيب فيه الدفع؛ .٥

 لدفع بأمره؛من يكون ا أو اسم من جيب له الدفع .٦

 بيان التاريخ واملكان اللذين أنشئ فيهما السند؛ .٧

 .بأي طريقة أخرى غري خط اليد أو ، ويكون هذا التوقيع إما باليد)الساحب(السند  توقيــع منشئ .٨

 :بالفقرة اآلتيةاألحوال املعنية  يف  إذا خال السند من أحد البيانات املذكورة بالفقرات املتقدمة فال يعد كمبيالة إال- .٨١٤املادة 

 إن الكمبيالة اليت ال حتتوى على بيان أجل احللول تعترب واجبة األداء مبجرد االطالع عليها؛ -

إذا مل يعني مكان خاص للدفع فإن املكان املبني جبانب اسم املسحوب عليه يعد مكانا للدفع ويف الوقت نفسه مقـرا                      -

 للمسحوب عليه؛
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 .الساحب إنشائها تعترب ملتزما ا يف املكان املبني جبانب اسمإن الكمبيالة اليت مل يذكر ا مكان  -

 . قد تكون الكمبيالة حمررة ألمر الساحب نفسه- .٨١٥املادة 

 .وميكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه

 .كما ميكن أن تكون مسحوبة حلساب أجنيب

 .سحوب عليه يف موطن آخريف املوطن الذي به مقر امل أو وميكن أن يشترط ا الدفع يف مقر أجنيب

 .ألجل يبدأ من تاريخ معني  أو  يعد كأن مل يكن كل اشتراط للفوائد مدرج يف كمبيالة ليوم معلوم- .٨١٦املادة 

باألحرف الكاملة واألرقام معا ال تكون معتمدة عند وجود فرق بينهما إال يف   إن الكمبيالة اليت يكتب فيها املبلغ- .٨١٧املادة 

 .كتوب باألحرف الكاملةاملبلغ امل

باألرقام ال تكون معتمدة عند وجود فرق بينهما إال يف أقل  أو إن الكمبيالة اليت يكتب مبلغها مرارا عديدة سواء باألحرف الكاملة

 .مبلغ يذكر ا

أن ينال ذلك من احلقـوق       إن الكمبيالة اليت يلتزم ا القاصرون الذين ليسوا جتارا تكون باطلة بالنسبة هلم بدون                - .٨١٨املادة  

 .اليت خيتص ا كل الطرفني طبقا ألحكام مدونة االلتزامات والعقود

منـسوبة   أو على توقيعـات مـزورة   أو إذا كانت الكمبيالة حمتوية على توقيعات من أشخاص ليست هلم أهلية االلتزام مبوجبها

وقـع   أو ألشخاص الذين وضعوا توقيعهم على الكمبيالةعلى توقيعات ليس من شأا ألي سبب آخر إلزام ا أو ألشخاص ومهيني

 .عليها بامسهم، فإن ذلك ال مينع من أن تكون التزامات املوقعني اآلخرين ماضية عليهم

كل من وضع توقيعه على كمبيالة كنائب عن شخص مل يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا مبقتـضى هـذه                      

 نفس احلقوق اليت كان ملوكله املزعوم أن حيصل عليها وجيري األمر باملثل بالنسبة للوكيل الذي قام بالدفع الكمبيالة وتكون له إن

 .يتجاوز حدود وكالته

 . يضمن الساحب القبول والدفع- .٨١٩املادة 

 .وكل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الدفع يعد كأن مل يكن وميكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول،

  املؤونةيف : الفصل الثاين

على الشخص الذي تسحب حلسابه الكمبيالة، وهذا ال مينع من بقاء الساحب حلـساب   أو  املؤونة على الساحب- .٨٢٠املادة 
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  .غريه ملتزما شخصيا للمظهرين واحلامل فقط

ـ   أو تكون املؤونة موجودة عند حلول أجل الكمبيالة إذا كان املسحوب عليه مدينا للساحب غ ملن سحبت حلـسابه مببل

. إن القبول قرينة على وجود املؤونة. تنتقل ملكية املؤونة قانونيا إىل محلة الكمبيالة على التعاقب. يساوي على األقل مبلغ الكمبيالة

 .وهذا القبول مثبت لوجودها بالنظر للمظهرين

نت لديه املؤونة عند مل حيصل أن يثبت يف حالة اإلنكار أن املسحوب عليه كا أو وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول

 .احللول وإال لزمه ضماا حىت ولو أن االحتجاج قد أقيم بعد اآلجال املعينة

  يف التظهري: الفصل الثالث

 . كل كمبيالة وإن مل يشترط فيها صراحة سحبها ألمر تكون قابلة لالنتقال بطريقة التظهري- .٨٢١املادة 

عبارة مماثلة فال يكون السند قابال لالنتقال إال بصيغة اإلحالة العادية والنتائج  أو "ليس ألمر"وإذا أدرج الساحب يف نص الكمبيالة 

أي  أو لصاحل الساحب أو ال، أو وميكن أن يكون التظهري حاصال حىت لصاحل املسحوب عليه سواء أكان قابال للسند.املترتبة عليها

 .ة من جديدوهؤالء األشخاص ميكن هلم أن يظهروا الكمبيال ملزم آخر سواه،

 .جيب أن يكون التظهري جمردا ومطلقا وكل شرط يعلق عليه التظهري يعد كأن مل يكن

 .إن التظهري اجلزئي باطل

 .يعد مبثابة تظهري على بياض" املشترط للحامل"والتظهري 

 ).أي املضافة(على ورقة ملحقة ا  أو جيب أن يكون التظهري على الكمبيالة ذاا

 .بأي طريقة أخرى غري مكتوبة باليد أو ال على توقيع املظهر ويقع توقيعه إما باليدوجيب أن يكون مشتم

ويف ). وهو تظهري على بيـاض (أن يقتصر على توقيع املظهر ال غريه  أو وجيوز أن ال يعني يف التظهري الشخص املستفيد منه

 .على املضافة أو لةهذه احلالة األخرية ال يكون التظهري صحيحا إال إذا كان على ظهر الكمبيا

 . إن التظهري تنتقل مبقتضاه مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة- .٨٢٢املادة 

 :وإذا كان التظهري على بياض فإنه ميكن للحامل

 اسم شخص آخر؛ أو أن ميأل البياض بوضع امسه .١

 أن يظهرها لشخص آخر؛ أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض .٢
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 . أجنيب بدون أن ميأل البياض وبدون تظهريأن يسلم الكمبيالة إىل .٣

 . إن املظهر ضامن للقبول والدفع إال إذا اقتضى شرط خالف ذلك- .٨٢٣املادة 

 .الذين تظهر هلم الكمبيالة فيما بعد وميكن له أن مينع كل تظهري جديد ويف هذه احلالة فال يكون ملزما بالضمان لألشخاص

عترب حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غري منقطعة من التظهريات ولو كـان آخرهـا                 إن ماسك الكمبيالة ي    - .٨٢٤املادة  

تظهريا على بياض والتظهريات املشطبة تعد على هذا الوضع الغية وإذا كان التظهري على بياض متبعا بتظهري آخر فموقـع هـذا                      

 .التظهري األخري حيمل على أنه اكتسب الكمبيالة مبقتضى التظهري على بياض

املبني بالفقرة الـسابقة ال   إذا انتزعت الكمبيالة من شخص بأي حادث من احلوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو

 .كان ارتكب خطأ جسيما عند اكتساا أو يلزم بالتخلي عنها إال إذا كان قد اكتسبها عن سوء نية

كنهم أن يتمسكوا ضد احلامل بوسائل املعارضة املبنيـة علـى      إن األشخاص املدعى عليهم مبقتضى الكمبيالة ال مي        - .٨٢٥املادة  

 .حبامليها السابقني ما مل يكن احلامل قد تعمد عند اكتسابه الكمبيالة اإلضرار باملدين أو عالقتهم الشخصية بالساحب

غري ذلك من العبارات اليت تفيد  أو "بالوكالة" أو "للقبض"  أو "قيمة لالستيفاء" إذا كان التظهري حمتويا على عبارة - .٨٢٦املادة 

 .جمرد التوكيل فيمكن للحامل أن ميارس مجيع احلقوق املتفرعة عن الكمبيالة ولكنه ال ميكن له أن يظهرها إال على سبيل الوكالة

 .ظهر اوال ميكن يف هذه احلالة للملتزمني أن يتمسكوا ضد احلامل إال بوسائل املعارضة اليت كان من املمكن هلم معارضة امل

 .بفقدانه األهلية أو إن النيابة اليت يتضمنها التظهري التوكيلي ال ينقضي حكمها بوفاة املوكل

غري ذلك من العبارات اليت تفيد  أو "القيمة موضوعة رهنا" أو "القيمة موضوعة ضمانا"إذا كان التظهري حيتوى على عبارة 

عة عن الكمبيالة ولكنه إذا حصل منه تظهري فال يعد تظهريه إال على سـبيل               الرهن فيمكن للحامل، أن ميارس مجيع احلقوق املتفر       

 .الوكالة

وال ميكن للملتزمني أن يتمسكوا ضد احلامل بوسائل املعارضة املبنية على عالقام الشخصية باملظهر إال إذا تعمد احلامـل                   

 .عند تسلمه الكمبيالة اإلضرار باملدين

االحتجاج  ري بعد حلول األجل نفس النتائج املترتبة عن تظهري سابق على أن التظهري احلاصل بعد يترتب على التظه- .٨٢٧املادة 

 .بعد انقضاء األجل املعني إلقامة االحتجاج ال يترتب عليه إال نتائج اإلحالة العادية أو باالمتناع عن الدفع

 .إلقامة االحتجاج ما مل تقم احلجة على خالفهإن التظهري بدون بيان لتارخيه يعترب واقعا قبل انقضاء األجل املعني 
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 .حيظر تقدمي تواريخ األوامر بالدفع وإال كان ذلك زورا

   يف القبول:الفصل الرابع

من أي شخص  أو  ميكن أن يعرض قبول الكمبيالة على املسحوب عليه مبقره إىل تاريخ احللول سواء من قبل احلامل- .٨٢٨املادة 

 .آخر ماسك هلا

حب أن يشترط يف كل كمبيالة وجوب عرضها للقبول مع حتديد أجل أو عدمه، وله أن مينع عرضها للقبول ما مل ميكن للسا

كانت مسحوبة لدفعها بعـد مـدة مـن     أو يف موطن غري الذي به مقر املسحوب عليه أو تكن الكمبيالة واجبة الدفع عند أجنيب

 .االطالع

 .بول ال ميكن وقوعه قبل أجل معنيوميكن له أيضا اشتراط أن عرض الكمبيالة للق

بدون تعيني له ما مل يكن الساحب قد صرح  أو وجوب عرضها للقبول مع تعيني أجل لذلك كل مظهر للكمبيالة ميكن له اشتراط

 .مبنع عرضها للقبول

 .إن الكمبياالت اليت تدفع بعد أجل االطالع جيب أن تعرض للقبول يف خالل سنة من تارخيها

 .أطول من األجل املذكور أو  أن يعني أجال أقصروجيوز للساحب

 .وميكن للمظهرين اختزال اآلجال املذكورة

ا مبقتـضى   وأويف الساحب بالتعهدات اليت التزم قد أنشئت لتنفيذ اتفاق بني جتار بالتزويد بالبضائع إذا كانت الكمبيالة

 مبجرد انقضاء أجل مناسب للعرف اجلاري يف التجارة للتعرف          العقد فإنه ال ميكن للمسحوب عليه االمتناع من التصريح بالقبول         

 .على البضائع

 .إن االمتناع من القبول يترتب عليه قانونيا سقوط األجل مع محل النفقات واملصاريف على املسحوب عليه

ول وال ميكن لـذوى      ميكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية يف اليوم الذي يلي العرض األ                - .٨٢٩املادة  

 .املصلحة أن تقبل منهم دعوى بعد استجابة هذا الطلب إال إذا كان هذا الطلب مضمنا يف االحتجاج

 .ال يكون احلامل ملزما بالتخلي عن الكمبيالة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول

 أخرى متاثلها وتكون ممضاة من املسحوب بكلمة أو "قبول" تكتب عالمة القبول على الكمبيالة ويعرب عنه بكلمة - .٨٣٠املادة 

 .عليه، و جمرد إمضاء املسحوب عليه بصدر الكمبيالة تعترب منه قبوال
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وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد أجل ما من االطالع وإذا كان ينبغي عرضها للقبول يف أجل معلوم مبقتضى شـرط                     

وإذا خال القبول من التاريخ فإنه جيـب  . طلب احلامل أن يؤرخ بيوم العرضخاص جيب أن يؤرخ القبول باليوم الذي مت فيه ما مل ي           

 .على احلامل، حفظا حلقوقه يف الرجوع على املظهرين والساحب، أن يثبت هذا اإلغفال باحتجاج حيرر يف األجل القانوين

 .كمبيالةجيب أن يكون القبول جمردا ومطلقا لكنه ميكن للمسحوب عليه أن حيصره يف جزء من مبلغ ال

وكل تغيري آخر حيدثه القبول يف البيانات الواردة يف نص الكمبيالة يعترب مبثابة رفض للقبول على أن القابل يبقـى ملزمـا                      

 .مبقتضى ما تضمنته الصيغة اليت عرب ا عن القبول

 شخصا آخر جيب الدفع     إذا عني الساحب يف الكمبيالة مكانا للدفع غري املكان الذي به مقر املسحوب عليه بدون أن يعني                

 .لديه ميكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قبل بدون أن يعينه حيمل على أنه التزم الدفع بنفسه يف مكان األداء

و إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع يف مقر املسحوب عليه جاز له أن يعني يف صيغة القبول عنوانا بنفس املكان الذي جيب                      

 .الدفع به

 . إن القبول يلزم املسحوب عليه بأن يدفع ما بالكمبيالة عند احللول- .٨٣١ادة امل

وعند عدم الدفع ميكن للحامل وإن كان الساحب نفسه القيام مباشرة على القابل بالدعوى النامجة عن الكمبيالة للمطالبة                  

 . ٨٥٥ و ٨٥٤بكل ما حيق طلبه مبقتضى املادتني 

ب عليه صيغة القبول على الكمبيالة مث شطبها قبل إرجاع الكمبيالة حيمل على امتناعه من القبول  إذا وضع املسحو- .٨٣٢املادة 

 .ويعد التشطيب واقعا قبل إرجاع حجة الدين ما مل يثبت خالفه

 عرب ا عن أي موقع آخر بالقبول صار ملزما هلما مبا تضمنته الصيغة اليت أو على أنه إذا كان املسحوب عليه قد أعلم كتابة احلامل

 .القبول

   يف الكفالة:الفصل اخلامس

 .جزئيا كفيل أو  إن دفع الكمبيالة ميكن أن يضمنه كليا- .٨٣٣املادة 

 أو حىت من أحد املوقعني بالكمبيالة وجيب أن تعطى الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ويكون هذا الضمان من أجنيب

 . متت فيهذيلها وبكتب مستقل يبني به املكان الذي

 .مبا يف مؤداها مث يوقع الكفيل عليها بإمضائه أو "يعتمد للكفالة"ويعرب عنها بكلمات كهذه 



  ٣٧١

 .الساحب أو وتعترب الكفالة حاصلة مبجرد توقيع الكفيل على ظهر الكمبيالة إال إذا كان صاحب التوقيع املسحوب عليه

 .احب هو املكفولوجيب على الكفالة أن تعني الشخص الذي يكفله وإال عد الس

 . يلتزم الكفيل مبثل ما التزم به املكفول- .٨٣٤املادة 

 .ويكون التزام الكفيل صحيحا وإن يكن االلتزام الذي ضمنه باطال ألي سبب آخر غري عيب يف الشكل

 .مبيالةإذا دفع الكفيل الكمبيالة فإنه يكتسب احلقوق املترتبة عليها جتاه املضمون له وامللتزمني له مبقتضى الك

  يف حلول األجل: الفصل السادس

 : ميكن سحب الكمبيالة على الوجوه التالية- .٨٣٥املادة 

 لدى االطالع؛  .أ 

 ألجل ما بعد االطالع؛ أو  .ب 

 ألجل يبتدئ من تاريخ معني؛ أو  .ج 

 .ليوم معلوم أو  .د 

 .آجال متعاقبة فهي باطلة أو أما الكمبياالت اليت يعلق سحبها على آجال أخرى

إن الكمبيالة املسحوبة للوفاء ا لدى االطالع تكون واجبة الدفع عند تقدميها وجيب أن تقدم للدفع يف خالل سنة  - .٨٣٦املادة 

 .أن يشترط أجال أطول منه كما ميكن للمظهرين اختصار اآلجال املذكورة أو من تارخيها وميكن للساحب أن خيتصر هذا األجل

الطالع أن يشترط عدم تقدميها للدفع قبل أجل معني ويف هذه الصورة يبتدئ أجـل               ميكن لساحب الكمبيالة الواجبة الدفع لدى ا      

 .العرض من تاريخ حلوله

 .بتاريخ االحتجاج أو  إن حلول الكمبيالة املسحوبة ألجل ما بعد االطالع حيدد إما بتاريخ القبول- .٨٣٧املادة 

 للقابل أنه قد مت يف اليوم األخري من األجل املعـني لعـرض              وإذا مل حيرر احتجاج فإن القبول بدون بيان تارخيه يعد بالنظر          

 .الكمبيالة للقبول

بعد االطالع حيصل يف التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي جيب أن  أو أكثر من تاريخ معني أو إن حلول الكمبيالة املسحوبة لشهر

 .خري من الشهر املذكوريتم فيه الدفع وإن مل يوجد التاريخ املقابل فاحللول يقع يف اليوم األ

من االطالع فإنه جيب أن يبدأ حبـساب   أو عدة أشهر ونصف من تارخيها أو إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها بعد شهر



  ٣٧٢

 .األشهر الكاملة

تعبري على يف آخره فإنه يفهم من هذا ال أو اخل)  منتصف فرباير-منتصف يناير (يف نصفه  أو إذا كان احللول واقعا يف ابتداء الشهر

 .اليوم األخري من الشهر أو اليوم اخلامس عشر أو وجوهه املختلفة أنه يراد به اليوم األول

مخسة عشر  أو أسبوعان بل يراد به أجل قدره مثانية أيام أو أما التعبري بثمانية أيام وخبمسة عشر يوما فإنه ال يراد به أسبوع

 .يوما تامة

 . عشر يوماإن التعبري بنصف شهر يراد به مخسة

 إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها يف يوم معلوم يف بلد ميكن أن ختتلف يوميته عن يومية مكان حترير الكمبيالـة         - .٨٣٨املادة  

 .فإن تاريخ احللول يعترب معينا حبسب ما تشري به اليومية املعتمدة يف مكان الدفع

فإن يوم حتريرها يرجع إىل اليوم  ة لدفعها يف أجل ما من تاريخ معني،وإذا كانت الكمبيالة مسحوبة بني بلدين خمتلفي اليومي

 .املقابل له يف يومية مكان الدفع ويتعني تاريخ احللول تبعا لذلك

 .إن اآلجال املعينة لعرض الكمبيالة حتسب وفقا للقواعد املبينة يف الفقرة السابقة

جمرد بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد  أو لى شرطعلى أن هذه القواعد ال تطبق إذا اشتمل نص الكمبيالة ع

 .خمالفة

   يف األداء:الفصل السابع

بعد االطـالع أن يقـدم    أو يف أجل ما من تاريخ معني أو  جيب على حامل الكمبيالة الواجبة الدفع يف يوم معلوم-. ٨٣٩املادة 

 .عمل التابعني لهيف أحد يومي ال أو الكمبيالة للدفع يف يوم وجوب دفعها

 .ويعترب عرض الكمبيالة على حجرة مقاصة مبثابة عرضها للدفع

 . حيق للمسحوب عليه عند دفعه ما بالكمبيالة أن يطلب من احلامل تسليمها إليه بعد أن يؤشر عليها باخلالص- .٨٤٠املادة 

 .وال ميكن للحامل أن يرفض قبول دفع جزئي

 .ب عليه أن يطلب وضع تأشرية على الكمبيالة باخلالص وأن يأخذ منه توصيالويف صورة الدفع اجلزئي حيق للمسحو

 .وكل ما يدفع من أصل مبلغ الكمبيالة تربأ منه ذمة ساحبها ومظهريها

 .وجيب على احلامل أن حيرر احتجاجا فيما تبقى من املبلغ



  ٣٧٣

 . ال جيرب حامل الكمبيالة على تسلم قيمتها قبل حلول األجل- .٨٤١املادة 

 .إذا دفع املسحوب عليه قبل احللول فإنه يتحمل مبا ينشأ عن ذلك من التبعات واألضرارو

خطأ جسيما وجيـب عليـه أن    أو ومن يدفع عند احللول برئت ذمته على الوجه الصحيح إال إذا كان قد ارتكب تدليسا

 .يستوثق من صحة تسلسل التظهريات ال من صحة إمضاءات املظهرين

 اشترط بالكمبيالة دفع مبلغها بنوع من النقود مل تكن من النقود الرائجة مبكان األداء فيمكن دفـع مبلغهـا                     إذا -. ٨٤٢املادة  

وإذا تأخر املدين عن الدفع يف األجل فللحامل اخليار يف طلب دفع مبلغ  .بالنقود الرائجة يف البالد على حسب قيمتها يوم احللول

 .وم الدفع بالنقود الرائجة يف البالدالكمبيالة من احللول وإما حبسب قيمتها ي

تقدر قيمة النقود األجنبية على مقتضى العرف اجلاري مبكان األداء على أنه ميكن للساحب أن يشترط حـساب املبلـغ                    

 .الواجب أداؤه حسب القيمة احملددة بالكمبيالة

قود وهذا يقتضي اشتراط إمتام األداء الفعلي       وال تطبق القواعد السابق ذكرها إذا كان الساحب اشترط األداء بنوع خاص من الن             

 .بنقود أجنبية

إذا تعني مبلغ الكمبيالة بنقود تتفق بالتسمية مع النقود املتداولة يف حمل السحب واألداء ولكنها ختتلف من حيث القيمـة،                    

رام النظام النقدي املعمـول بـه يف        فيحمل على أن املقصود بذلك إمتام األداء بالنقود املتداولة يف مكان األداء وهذا كله مع احت               

  .اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

يف أحد يومي العمل التاليني له فيحق لكل مدين تسليم املبلغ على  أو  إذا مل تعرض الكمبيالة للدفع يف يوم احللول- .٨٤٣املادة 

 . وحتمل عليه أضراره وتبعاتهوجه الوديعة إىل صندوق الودائع واألمانات وتكون على احلامل مصاريف اإليداع

 .التصفية القضائية حلاملها أو التسوية أو سرقتها أو  ال تقبل املعارضة يف األداء إال يف صورة ضياع الكمبيالة- .٨٤٤املادة 

خة سرقت الكمبيالة ومل تكن متضمنة صيغة القبول فيمكن ملالكها أن يطلب الوفاء ا مبقتضى نـس  أو  إذا ضاعت- .٨٤٥املادة 

 .رابعة وهكذا على توايل ترتيبها العددي مع إعطاء كفالة أو ثالثة أو منها ثانية

املسروقة مشتملة على صيغة القبول فال ميكن املطالبة بدفع ما ا مبقتضى نـسخة   أو  إذا كانت الكمبيالة الضائعة- .٨٤٦املادة 

 . إذن على عريضة من القاضي املتخصص وبشرط تقدمي ضامنغريها على الترتيب إال مبوجب أو رابعة أو ثالثة أو منها ثانية

 أو سرفت له سواء أكانت أم مل تكن متضمنة لصيغة القبول من ان حيضر نسختها الثانية أو إذا مل يتمكن من ضاعت منه الكمبيالة



  ٣٧٤

يل عليه مبقتضى إذن على عريضة من املسروقة والتحص أو يطلب دفع ما بالكمبيالة الضائعة غريها فيمكن له أن أو الرابعة أو الثالثة

 .القاضي املتخصص بعد أن يثبت ملكيته هلا بدفاتره وبشرط أن يقدم ضمانا عنه

السابقني فيجب على مالـك الكمبيالـة    إذا امتنع املطلوب من الدفع بعد القيام عليه باملطالبة حسب اإلجراءات املبينة بالفقرتني

أمـا التنبيهـات   . املـسروقة  أو حترير احتجاج يف اليوم التايل حللول الكمبيالة الضائعة هاملسروقة حفظا جلميع حقوق أو الضائعة

 . فيجب توجيهها للساحب واملظهرين يف اآلجال املعينة يف هذه املادة ذاا٨٥١املنصوص عليها يف املادة 

يطلب من املظهر األخري قبله أن ميده املسروقة ألجل احلصول على النسخة الثانية أن  أو جيب على مالك الكمبيالة الضائعة

مبا هو واجب عليه من املساعدة بامسه وعنايته للسعي لدى املظهر له السابق ويسرى على هذا املنوال من مظهر إىل مظهر حىت يصل 

 .املسروقة املصاريف أو إىل ساحب الكمبيالة ويتحمل مالك الكمبيالة الضائعة

 أو  أعاله مبضي ثالثة أعوام إذا مل يقدم يف خالل هذه املـدة طلـب  ٢ و١بالفقرتني ينقضي التزام الكفيل املنصوص عليه 

 .دعوى

  الدفع واالحتجاج وسند الرجوع أو يف دعوى الرجوع لالمتناع من القبول: الفصل الثامن

  الدفع أو دعاوى الرجوع لالمتناع عن القبول: الفرع األول

 : جوع على املظهرين والساحب وباقي امللتزمني جيوز للحامل القيام بدعوى الر- .٨٤٧املادة 

 عند حلول األجل إذا مل حيصل الدفع؛ .١

 وحىت قبل احللول؛ .٢

 اجلزئي عن القبول؛ أو إذا حصل االمتناع الكلي .٣

توقف عن دفع ديونـه ولـو مل    أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم ال أو يف حالة التسوية .٤

 من تاريخ حجز أمواله بدون جدوى؛ أو حبكميثبت ذلك بعد 

 .التصفية القضائية لساحب الكمبيالة اليت ال يتعني فيها القبول أو يف حالة التسوية .٥

على أنه ميكن للضامنني الذين أقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان يف األحوال املبينة يف البندين الثاين والثالث السابقني،        

وإذا .  أيام من إقامة هذه الدعوى عليهم لرئيس احملكمة املختصة اليت بدائرا مقرهم طلبا بالتماس آجال               أن يقدموا يف خالل ثالثة    

كان الطلب مثبتا فإنه يصدر قرارا بتعيني الوقت الذي جيب فيه على الضامنني دفع مبلغ األوراق التجارية املعنية باألمر بـدون أن                     



  ٣٧٥

 .االستئناف أو وهذا القرار ال يكون قابال للمعارضة. للحلولتتجاوز اآلجال املمنوحة التاريخ املعني 

 عن احتجاج باالمتناع عن القبول(االمتناع عن الدفع حبجة رمسية وهو عبارة  أو  جيب إثبات االمتناع عن القبول- .٨٤٨املادة 

 ).احتجاج باالمتناع عن الدفع أو

للمرة األوىل يف اليـوم    الكمبيالة للقبول وإذا كانت قد عرضتوجيب حترير االمتناع عن القبول يف اآلجال املعينة لعرض

 .، فيمكن أيضا حترير االحتجاج يف اليوم التايل٨٢٩األخري من أجل العرض يف احلالة املنصوص عليها بالفقرة األوىل من املادة 

مـن تـاريخ    أو من تارخيهـا  د مضي مدةيف أجل ما بع أو الواجبة الدفع يف يوم معلوم إن االحتجاج باالمتناع عن دفع الكمبيالة

االطالع عليها جيب حتريره يف أحد يومي العمل التاليني لليوم الواجب فيه دفع الكمبيالة وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لـدى                     

 .االطالع، فيجب حترير احتجاج على الشروط املبينة بالفقرة املتقدمة لتحرير االحتجاج باالمتناع عن القبول

 .الحتجاج باالمتناع عن القبول يعفي من عرض الكمبيالة للدفع ومن االحتجاج باالمتناع عن الدفعإن ا

أجري حجز ممتلكاته بدون جدوى فال ميكن  أو ال أو وإذا توقف املسحوب عليه عن دفع ديونه سواء أكان صدر منه قبول

وإذا . على املسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد حترير احتجاجللحامل أن يقوم بدعوى الرجوع بالضمان إال بعد أن يعرض الكمبيالة       

سـاحب الكمبيالـة    إذا حكم على أو التصفية القضائية سواء أكان صدر منه قبول أم ال أو حكم على املسحوب عليه بالتسوية

القضائية لتمكني احلامل من القيام التصفية  أو التصفية القضائية ال يتعني قبوهلا، فيكفي اإلدالء باحلكم القاضي بالتسوية أو بالتسوية

 .بدعاوي الرجوع

 إذا رضي احلامل على سبيل األداء بتسلم إما شيك عادي وإما حوالة مصرفية على البنك املركزي املوريتاين و إما                    - .٨٤٩املادة  

اريخ استحقاقها، وال ينطبق هذا احلوالة املصرفية عدد املبالغ املؤداة ذه الطريقة وت أو شيك بريدي، وجب أن يعني يف هذا الشيك

اإلجراء بطبيعة احلال على الشيكات واحلواالت املصرفية املؤسسة من أجل أداء بني املصرفيني ضمن رصيد العمليات اجلارية بينهم                  

 .بواسطة إحدى غرف املقاصة

الشيك الربيدي يصادف يوم  أو لة املصرفية إذا كان اليوم األخري من أجل القيام بالتبليغ لإلشهار بعدم األداء للحوا- .٨٥٠املادة 

عطلة رمسية، ميدد هذا األجل حىت أول يوم العمل املوايل النقضائه، أما أيام العطل اليت تتخلل األجل، فتعترب داخلـة يف حـسابه                       

إقامة أي  أو البة بالوفاءوتدخل يف حكم أيام العطل القانونية األيام اليت ال جيوز فيها، طبقا ملقتضيات قانونية خاصة، إجراء أي مط

 .احتجاج



  ٣٧٦

 .٨٥٩ و٨٤٧قضائيا إال يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني  أو ال مينح يوم من التأجيل قانونيا

ويتعني على املسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ، إن مل يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف التبليغ باالنتهاء االحتجاج بعد وفـاء                  

ليغ، أن يرجع الكمبيالة إىل املأمور العمومي القائم باإلجراء وحيرر هذا املأمور فورا احتجاجا بعـدم وفـاء                  الشيك ومصاريف التب  

 .الكمبيالة

إذا مل يرجع املسحوب عليه الكمبيالة حرر يف احلني حمضر يثبت عدم اإلرجاع ويعفي احلامل يف هذه احلالة من التقيد بأحكام املادة                      

٨٤٦. 

بعقوبة احلبس كذلك من ثالثة  أو  أوقية٦٠٠,٠٠٠ إىل ٨٠,٠٠٠مبيالة جنحة يعاقب عليها بغرامة من ويشكل عدم إرجاع الك

 .إىل ستة أشهر

 أو الدفع إىل املظهر له يف أيام العمل األربعة اليت تلي يوم االحتجاج أو  جيب على احلامل توجيه إخطار بعدم القبول- .٨٥١املادة 

 .ع بال مصاريفيوم العرض يف صورة اشتراط الرجو

وجيب على املوثقني والعدول املنفذين، إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب هلا ومقره، إعالمه يف ظرف مثانية وأربعني                  

ساعة من تسجيل االحتجاج بأسباب االمتناع عن الدفع وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلخطار بالتبليغ وإال كـان         

 .عليهم غرم الضرر

 .املنفذ حقوق تعويض حتدد بواسطة نص تنظيمي بغض النظر عن حقوق الطابع والضمان أو  هذه الرسالة للموثقوتعطي

وجيب على كل مظهر خالل يومي العمل التاليني ليوم بلوغ اإلخطار إليه أن يعلم املظهر له باإلخطار الذي بلغه وأن يبني له 

 .ناوينهم، وجيري األمر تدرجييا على هذا املنوال حىت الوصول إىل الساحبمع ذلك أمساء الذين وجهوا االخطارات السابقة وع

 .وتبدأ اآلجال املذكورة أعاله يف سريان املفعول من تاريخ بلوغ اإلشعار السابق

 .وإذا صدر إخطار ألحد موقعي الكمبيالة وفقا للفقرات السابقة، فيجب أن يوجه اإلخطار عينه يف األجل نفسه إىل كفيله

  .كتبه بصورة ال تقرأ، فيكفي توجيه اإلخطار إىل املظهر الذي يتقدمه أو حالة ما إذا مل يبني أحد املظهرين عنوانهويف 

 

ومن وجب عليه توجيه اإلخطار ميكن له أن يوجهه على أية صورة من الصور ولو كانت مقصورة علـى جمـرد إرجـاع                

 .الكمبيالة
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 . املعنيوجيب عليه إثبات أنه وجه اإلخطار يف األجل

 .ويعترب أن األجل قد روعي إذا سلمت الرسالة اليت تتضمن اإلخطار إىل الربيد يف األجل املذكور

ومن ال يوجه اإلخطار يف األجل املعني فيما مر، فال يتعرض حقه للسقوط على أنه يكون عند االقتضاء مسؤوال عن الضرر                     

 .لكمبيالةالناشئ عن تقصريه لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ ا

أي شرط مماثل  أو بدون احتجاج أو "مصاريف"الكفيل بواسطة شرط الرجوع بدون  أو املظهر أو  ميكن للساحب- .٨٥٢املادة 

 أو له مكتوب على السند مع توقيعه عليه، إعفاء احلامل مىت أراد القيام بدعوى الرجوع من حترير احتجاج باالمتناع عن القبول

 .الدفع

 .ملذكور ال يعفي احلامل من عرض الكمبيالة يف اآلجال املعنية وال من توجيه اإلخطارات الالزمةعلى أن الشرط ا

 .أما إثبات عدم مراعاة األجل فيكون على من يتمسك ا ضد احلامل

عدى كفيل فإن نتائجه ال تت أو إذا كان الشرط صادرا عن الساحب، فإن نتائجه تلحق مجيع املوقعني، أما إذا اشترطه مظهر

إىل سواه، وإذا أقام احلامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب، فإنه يتحمل مبصاريفه، وإذا كان الشرط صادرا عن               

 .كفيل وحرر احتجاج، فإن مصاريفه ميكن استيفاؤها من مجيع املوقعني أو مظهر

ا حلاملها على وجه التضامن ويكون للحامـل حـق           إن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وكفيلها ملزمون مجيع        - .٨٥٣املادة  

 .جمتمعني بدون أن يكون مرغما على مراعاة الترتيب الذي توالت عليه التزامام  أو الرجوع على هؤالء األشخاص منفردين

 .ويثبت هذا احلق لكل موقع على الكمبيالة مىت أدى قيمتها

 .وع على اآلخرين ولو كانوا الحقني ملن وجهت عليه الدعوى أوالوإن الدعوى املقامة على أحد امللتزمني ال متنع الرج

 : ميكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه دعوى الرجوع- .٨٥٤املادة 

 دفعها؛ أو مبلغ الكمبيالة اليت مل حيصل قبوهلا .١

 مبصاريف االحتجاج وتوجيه اإلشعارات واملصاريف األخرى؛ .٢

 .املبالغ األخرى املستحقة عرفا .٣

قيمت دعوى الرجوع قبل حصول األجل فإنه يطرح من مبلغ الكمبيالة مقدار خصم وحيسب على نـسبة اخلـصم                   وإذا أ 

 .الرمسي للبنك املركزي املوريتاين اجلاري به العمل يف تاريخ القيام باملكان الذي به مقر احلامل
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 : من دفع مبلغ الكمبيالة ميكنه أن يطالب ضامنيه- .٨٥٥املادة 

 لذي دفعه؛بكامل املبلغ ا .١

 مبا بذله من مصاريف؛ .٢

 .املبالغ األخرى املستحقة عرفا .٣

كان معرضا للرجوع، حيق له مقابل دفعه للمبالغ أن يطلـب تـسليم    أو  كل ملزم أقيمت عليه دعوى الرجوع- .٨٥٦املادة 

 .والتوصيل باإلبراء الكمبيالة مع االحتجاج

 .تظهريه وتظهري من تبعهوكل مظهر أويف مبلغ الكمبيالة ميكن له التشطيب على 

فمن دفع املبلغ الذي مل تقبل فيه الكمبيالة، حيق له أن يطلب   إذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي،- .٨٥٧املادة 

النص على هذا الدفع بالكمبيالة وإعطائه توصيال فيه، وجيب على احلامل فوق ذلك أن يسلم له نسخة من الكمبيالـة مـشهودا                      

 . لألصل مع االحتجاج ليمكنه من إقامة دعوى الرجوع فيما بعدمبطابقتها

 :  بعد انقضاء اآلجال املعينة- .٨٥٨املادة 

 يف أجل ما بعد االطالع؛ أو تعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى االطالع -

 .بال مصاريفلعرض الكمبيالة للدفع يف صورة شرط الرجوع  أو الدفع أو لتحرير االحتجاج باالمتناع عن القبول أو -

 . تسقط حقوق احلامل عن املظهرين والساحب وغريهم من امللتزمني باستثناء قابل الكمبيالة

على أن السقوط ال حيصل يف حق الساحب إال إذا أثبت وجود املؤونة يف وقت احللول ويف هذه احلالة ال يبقى للحامل إال                       

 .حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة

القبـول   أو  تعرض الكمبيالة للقبول يف األجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق احلامل يف الرجوع لعدم الدفعوإذا مل

معا ما مل يقتض مضمون الشرط أن الساحب مل يقصد سوى إعفائه من ضمان القبول وإذا ورد شرط بتعيني أجل العرض يف أحـد         

 .التظهريات، فال ميكن لغري املظهر التمسك به

حترير االحتجاج يف اآلجال املعينة كوجود نـص قـانوين    أو  وإذا حال حائل ال ميكن تذليله دون عرض الكمبيالة- .٨٥٩ة املاد

 .غري ذلك من ظروف القوة القاهرة، فإن اآلجال املذكورة يقع متديدها أو بإحدى الدول

الورقة املضافة هلا  أو هذا اإلخطار على الكمبيالةوجيب على احلامل أن يبادر إىل إخطار املظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن 
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 .٨٥٤وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقى أحكام املادة 

الدفع وبإقامة االحتجاج عند االقتضاء وإذا  أو وعلى احلامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة إىل عرض الكمبيالة للقبول

ابتداء من أجل احللول فإنه ميكن القيام بدعوى الرجوع بـدون حاجـة إىل عـرض                استمرت القوة القاهرة أكثر من ثالثني يوما        

 .حترير احتجاج ما مل تكن هذه الدعوى معلقة بأمد أطول مبقتضى نصوص خاصة أو الكمبيالة

خ اليوم من تاري بعد مدة ما من االطالع فإن مدة الثالثني يوما تبتدئ أو وفيما خيص الكمبيالة الواجبة الدفع لدى االطالع

الذي أخطر فيه احلامل املظهر له حبدوث القوة القاهرة حىت ولو كان قبل انقضاء آجال العرض، وأما فيما يتعلق بالكمبيالة الواجبة        

 .الدفع بعد أجل ما من االطالع، فتضاف مدة الثالثني يوما إىل مدة أجل االطالع املعني بالكمبيالة

إقامـة   أو بالشخص الذي كلفه بعـرض الكمبيالـة   أو فعال الشخصية احملضة املتصلة باحلاملوال تعترب من قبيل القوة القاهرة األ

 .االحتجاج

 ميكن حلامل الكمبيالة احملرر فيها احتجاج باالمتناع عن الدفع، فضال عما توجبه عليه اإلجراءات املقررة للقيـام                  - .٨٦٠املادة  

ي بإجراء حجز حتفظي على املمتلكات املنقولـة لـساحب الكمبيالـة            بدعوى الضمان، أن يستصدر إذنا على عريضة من القاض        

 .والقابلني واملظهرين هلا

  االحتجاجات: الفرع الثاين

  الشكل: القسم األول

 .الدفع بواسطة موثق أو عدل منفذ أو  حيرر االحتجاج باالمتناع عن القبول- .٨٦١املادة 

 : وجيب إقامة االحتجاج

بآخر مقر معروف له ومبقر األشخاص املعينني بالكمبيالة لدفع ما ـا   أو ليه دفع الكمبيالةمبقر الشخص الذي كان جيب ع

كل ذلك جيب حتريره بكتب واحد، ويف حالة اإلعالن الكاذب يف املقر، يسبق  عند احلاجة ومبقر الغري الذي قبلها بطريقة التدخل،

 .االحتجاج بإجراء حبث حتر 

 على صورة حرفية لنص الكمبيالة والقبول والتظهري والسحب االحتياطي املبينة ا مع اإلشارة               يشتمل االحتجاج  - .٨٦٢املادة  

 أو غائبا مع بيان أسباب امتناعه عن الدفع أو ومبلغ الكمبيالة ويذكر فيه ما إذا كان الشخص الذي جيب عليه الدفع حاضرا بالدفع

 .امتناعه عن التوقيع أو عجزه
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 ٨٤٦ و ٨٤٥أي إجراء آخر يصدر عن حامل الكمبيالة فيما عدا الصور املنصوص عليها باملادتني              ال يقوم مقام االحتجاج     

  .وما بعدها

  جيب على املوثقني والعدول املنفذين أن حيتفظوا بنسخة طبق األصل من االحتجاجات وإال كانوا عرضة للعـزل - .٨٦٣املادة 

طائلة نفس العقوبات أن يسلموا مقابل توصـيل لكاتـب احملكمـة    حتمل املصاريف وغرم الضرر للخصم كما جيب عليهم  حتت           

نسخة طبق األصل مـن   أن يوجهوا له بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلخطار بالتبليغ أو املختصة اليت بدائرا مقر املدين

ذا اإلجراء يف ظرف مخسة عشر      االحتجاجات باالمتناع عن دفع الكمبياالت املتضمنة للقبول وسندات األمر ويتعني عليهم إمتام ه            

 . يوما من إقامة االحتجاج

  اإلشهار: القسم الثاين

 ميسك كاتب ضبط احملكمة املختصة بصفة منتظمة يوميا وحسب الترتيب األجبدي بناء على اإلعالنات الواردة من               - .٨٦٤املادة  

لكمبيالة املقبولة، ويف السندات ألمر ويف الـشيكات،        املوثقني والعدول املنفذين قائمة امسية لكل مدين باالحتجاجات بعدم دفع ا          

 .يبلغ ا من طرف مراكز الشيكات الربيدية وكذلك احلال بالنسبة إلفادات عدم الدفع للشيكات الربيدية اليت

 :ويقيد على القائمة

 إفادة عدم الدفع للشيك الربيدي؛ أو تاريخ االحتجاج .١

 الشيك، الساحب للكمبيالة؛ أو حله مت إنشاء الورقةأمساء وألقاب ووظائف ومقر الشخص الذي لصا .٢

بالنـسبة   للمسحوب عليـه  أو التسمية املخصوصة للشركة، ووظائف ومقر املكتتب للسند لألمر أو أمساء وألقاب .٣

 لقابل للكمبيالة؛ أو للشيك

 تاريخ األجل إذا كان له حمل؛ .٤

 مبلغ السندات؛ .٥

 .ي املقيد على إفادة عدم التسديدسبب الرفض للشيك الربيد أو الرد على االحتجاج .٦

قيام إفادة عـدم التـسديد للـشيك     أو  جيوز لكل طالب بعد انقضاء أجل شهر ابتداء من يوم االحتجاج- .٨٦٥املادة 

الربيدي، خالل سنة وابتداء من نفس التاريخ، أن يستصدر من كتاب ضبط احملاكم املعنية، على نفقته، نسخة من القائمة االمسيـة          

 . أعاله٨٦٤رة باملادة املذكو
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وباالحتجاج، بالشيك الربيـدي   يقوم كاتب الضبط لدى احملكمة املختصة، بناء على اإليداع مقابل وصل للمدين بالشيء

بوصل تسديد شاهد على تسديد الشيك، وعلى نفقة املدين، بالشطب على أساس القائمة املعدة تطبيقا  أو وباإلفادة بعدم التسديد

 .على إفادة عدم التسديد أو ، على تصريح االحتجاج٨٦٤لنص املادة 

وميكن استرجاع الوثائق املودعة خالل السنة اليت تلى انقضاء أجل الشهر املعلن يف الفقرة األوىل، حيث يتم استالمها من                   

 .يدي كاتب الضبط يف النهاية

وجب مقتضيات هذا القسم وذلك حتت طائلة التعرض  حيظر بتاتا أي نشر بأي شكل كان، لقائمة البيانات املعدة مب        - .٨٦٦املادة  

 .لتحمل التعويض عن الضرر

وينص باخلصوص على مبلغ التعـويض املـستحق للمـوثقني     .  حتدد مبرسوم الترتيبات الالزمة لتطبيق هذا القسم       - .٨٦٧املادة  

 .والعدول املنفذين ولكتاب ضبط احملكمة املختصة الذين قاموا مبختلف اإلجراءات

  متديد اآلجال:  الثالثالقسم

اخلاضـعة لرقابـة    أو خطر عام، وتعطل املصاحل العمومية املسرية أو كارثة، أو  يف حالة استنفار القوات املسلحة،- .٨٦٨املادة 

 على كامل التراب، اليت أو اموعات الترابية، ميكن مبراسيم متخذة من طرف جملس الوزراء، متديد اآلجال، على جزء أو الدولة،

 .اهلادفة إىل صيانة الطعون بالنسبة لكافة القيم القابلة للتداول كان جيب فيها القيام باالحتجاجات والتصرحيات األخرى

 .ويف نفس الظروف وحتت نفس الشروط، ميكن متديد آجال االستحقاق للقيم القابلة للتداول

  سند الرجوع: الفرع الثالث

  جيوز لكل شخص يتمتع حبق الرجوع أن يستخلص دينه بواسـطة حوالـة جديـدة    ما عدا اشتراطات خمالفة،- .٨٦٩املادة 

 .مسحوبة بعد االطالع على أحد ضامنيه ويتم الوفاء ا يف مقر هذا األخري) استرجاع(

 . حق السمسرة وحق طابع االسترجاع٨٥٥ و ٨٥٤وحيتوى االسترجاع فضال عن املبالغ املنصوص عليها يف املادتني 

لة االسترجاع مسحوبة من طرف احلامل، فإن مبلغها حيدد طبقا لسعر حوالة مسددة بعد االطالع، مسحوبة               إذا كانت حوا  

 . باملقر الذي سددت فيه احلوالة األوىل يف مكان مقر الضامن

وإذا كانت احلوالة االسترجاعية مسحوبة من طرف املظهر، فإن مبلغها حيدد طبقا لسعر حوالة مسددة بعـد االطـالع،                   

 .وبة باملقر حيث يوجد مقر الساحب لالسترجاع يف املكان الذي يوجد به مقر الضامنمسح
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  التدخل: الفصل التاسع

 .الدفع عند احلاجة أو كفيل أن يعني من يتعهد بالقبول أو ألي مظهر أو  ميكن للساحب- .٨٧٠املادة 

 . بدعوى الرجوع ليقبل ويدفع الكمبيالةوميكن بالشروط التالية ألي شخص أن يتدخل لفائدة مدين معرض للقيام عليه

 .الغري أي شخص آخر كان ملتزما مبقتضى الكمبيالة عدا قابلها أو املسحوب عليه نفسه وميكن أن يكون املتدخل 

وإذا أمهل مراعاة هذا األجل يكـون   وجيب على املتدخل إبالغ الشخص الذي تدخل ألجله يف ظرف يومي العمل التاليني

 .قتضاء بالضرر الناشئ عن تقصريه بدون أن يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ الكمبيالةمسؤوال عند اال

  القبول بطريقة التدخل: الفرع األول

 إن القبول بطريقة التدخل ميكن حصوله يف مجيع األحوال اليت يكون فيها حلامل الكمبيالة اليت يتعني قبوهلا حـق                    - .٨٧١املادة  

 .الرجوع قبل حلول األجل

دفعها عند احلاجة مبكان األداء فال ميكن للحامل القيام بدعوى الرجوع قبل  أو تضمنت الكمبيالة تعيني شخص لقبوهلاوإذا 

على املوقعني الالحقني إال إذا عرض الكمبيالة على الشخص املعني فامتنع عـن قبوهلـا    أو احللول على من صدر منه هذا التعيني

 .وأثبت هذا االمتناع باحتجاج

 . ذلك من أحوال التدخل ميكن للحامل االمتناع عن القبول بطريقة التدخلويف غري

وأما إذا رضي بالتدخل على الصورة املتقدمة فال ميكن له القيام قبل احللول مبا له من حق الرجوع على من صدر القبـول                  

 .على املوقعني الالحقني أو ألجله

ة وتوقيعه من املتدخل كما جيب أن يتضمن تعيني الشخص الذي صدر            إن القبول بطريقة التدخل جيب النص عليه بالكمبيال       

 .ألجله وإذا أغفل هذا التعيني فيعترب القبول على تلك الصورة صادرا لفائدة الساحب

 .القابل بطريقة التدخل يكون ملزما للحامل واملظهرين التابعني ملن صدر التدخل لفائدته على الوجه الذي التزم به

الضامنني فيه أن يطلبوا من احلامل مقابل دفعهم املبلغ املـبني باملـادتني    أو بول بطريقة التدخل حيق ملن صدر لفائدتهبالرغم من الق

 . أن يسلم هلم الكمبيالة واالحتجاج مع التوصيل باإلبراء عند االقتضاء٨٥٥ و ٨٥٤

  األداء بطريقة التدخل: الفرع الثاين

قة التدخل يف مجيع األحوال اليت جيوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سـواء عنـد       ميكن حصول األداء بطري    - .٨٧٢املادة  



  ٣٨٣

  .قبله أو حلول األجل

 .وجيب أن يشمل األداء مجيع املبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع األداء ألجله

 .جاج لعدم الدفعكما جيب أن يتم هذا األداء على األكثر يف اليوم التايل آلخر يوم جيوز فيه إقامة االحت

كانت تشتمل على تعيني أشخاص يقع مقـرهم   أو  إذا كانت الكمبيالة مقبولة من متدخلني هلم مقر مبكان األداء- .٨٧٣املادة 

بنفس املكان لألداء عند احلاجة فيجب على احلامل أن يعرض الكمبيالة على مجيع هؤالء األشخاص وأن يقـيم عنـد االقتـضاء                      

 .على األكثر يف اليوم التايل الذي جيوز فيه إقامة االحتجاجاحتجاجا بعدم الدفع 

من صدر قبول الكمبيالة لفائدته  أو وإذا مل حيرر احتجاج يف األجل املتقدم فمن عني الشخص الذي يقوم عند احلاجة باألداء

 .واملظهرون التابعون هلما يصبحون يف حل من التزامام

ذي يرفض األداء بطريقة التدخل يفقد حق الرجوع على الـشخص الـذي حـصل األداء           إن حامل الكمبيالة ال    - .٨٧٤املادة  

 .لفائدته

 إن األداء بطريقة التدخل جيب إثباته بإبراء يوضع على الكمبيالة ويعني فيه الشخص الذي حصل األداء لفائدتـه                   - .٨٧٥املادة  

 .وإذا مل يعني هذا الشخص يعترب األداء حاصال لصاحل الساحب

 . تسلم الكمبيالة واالحتجاج إذا كان قد سبق حتريره إىل من حصل منه األداء بطريقة التدخلجيب أن

 يكتسب الشخص الذي يؤدي بطريقة التدخل احلقوق الناجتة عن الكمبيالة على من قام باألداء عنه وعلى امللتزمني - .٨٧٦املادة 

 .ة من جديدله مبقتضى الكمبيالة إال أنه ال جيوز له أن يظهر الكمبيال

 .وتربأ ذمة املظهرين التابعني للموقع الذي مت األداء لفائدته

ويف حالة تزاحم عدة متدخلني لألداء يفضل عليهم من يترتب على األداء منه إبراء أكثر عدد من امللتزمني ومن يتـدخل                     

ربؤون لو حصل األداء من املتدخل صـاحب        خالفا هلذه القاعدة مع علمه ا ال يبقى له حق الرجوع على امللتزمني الذين كانوا ي               

 .األفضلية

  تعدد النظائر والنسخ: الفصل العاشر

  تعدد النظائر: الفرع األول

 . ميكن حترير الكمبيالة يف عدة نظائر منها مماثلة- .٨٧٧املادة 



  ٣٨٤

 .ستقلة بذااوجيب أن تكون هذه النظائر معينة باألرقام يف نص الكمبيالة وإال اعترب كل واحد منها كمبيالة م

كل حامل لكمبيالة مل يذكر ا أا حررت يف نظري واحد حيق له أن يطلب على نفقته تسليمه نظائر منها متعددة وألجـل                       

ذلك جيب عليه أن خياطب يف هذا الشأن املظهر له مباشرة كما جيب على املظهر أن ميده باملساعدة للسعي لدى املظهر له وهكذا                        

 . الساحب وجيب على املظهرين أن يعيدوا تضمني تظهريام على النظائر اجلديدةصعودا حىت الوصول إىل

 إن األداء الذي يتم بإحدى النظائر مربئ للذمة ولو مل يشترط أن األداء على هذا النحو يبطل مفعـول النظـائر                      - .٨٧٨املادة  

 .ول مل يسترجعهاألخرى، على أن املسحوب عليه يبقى ملزما مبا يقتضيه كل نظري متضمن للقب

إن املظهر الذي أحال النظائر ألشخاص خمتلفني واملظهرين التابعني له يكونون ملتزمني مبقتضى مجيـع النظـائر املتـضمنة                   

 .لتوقيعهم واليت مل يقع إرجاعها

  من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذكر بالنظائر األخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هـذا                  - .٨٧٩املادة  

 .النظري وجيب على هذا الشخص أن يسلمه إىل احلامل الشرعي لنظري آخر

 : وإذا امتنع من تسليم النظري ال ميكن للحامل القيام بدعوى الرجوع إال بعد أن يثبت باحتجاج

 أن النظري املوجه للقبول مل يسلم إليه عن طلبه؛ .١

 .األداء مل ميكن احلصول عليهما مبقتضى نظري آخر أو أن القبول .٢

  يف تعدد النسخ: الفرع الثاين

 . حيق حلامل الكمبيالة أن يستخرج منها نسخا- .٨٨٠املادة 

جيب أن تكون النسخ حمتوية على نقل مدقق لألصل مع ما اشتمل عليه من التظهريات والبيانات األخرى وأن يبني فيها احلد 

 .الذي تنتهي إليه

 . على األصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من النتائجوميكن تظهريها وكفالتها بعني الكيفية اليت جرت

 . جيب أن يعني يف النسخة الشخص الذي بيده األصل وجيب عليه أن يسلم هذا األصل إىل احلامل الشرعي للنسخة- .٨٨١املادة 

خة إال بعـد أن  الكافلني للنس أو وإذا امتنع من تسليمه فال ميكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على األشخاص املظهرين

 .يثبت باحتجاج أن األصل مل يسلم إليه بعد طلبه

ابتداء من هنـا ال يـصح   "قبل استخراج النسخة، شرطا يؤدى بالعبارة التالية  وإذا تضمن األصل بعد آخر تظهري طارئ



  ٣٨٥

 .صل يكون باطالتضمن عبارة أخرى ذا املعىن فإن التظهري الذي ميضي فيما بعد على األ أو "التظهري إال على النسخة

  التغيريات: الفصل احلادي عشر

 إذا ورد تغيري يف نص الكمبيالة فاألشخاص املوقعون عليها بعد التغيري ملزمون مبا تضمنه النص الذي تناوله التغيري                   - .٨٨٢املادة  

 .واملوقعون عليها قبل التغيري يكونون ملزمني مبا تضمنه النص األصلي

  التقادم: الفصل الثاين عشر

 . مجيع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة واملوجهة على قابلها تسقط مبضي ثالثة أعوام من تاريخ حصول أجل األداء- .٨٨٣املادة 

تاريخ احللول إذا  أو وتسقط دعاوي احلامل ضد املظهرين والساحب مبضي عام من تاريخ االحتجاج احملرر يف املدة القانونية

 .ط الرجوع بال مصاريفكانت الكمبيالة مشتملة على شر

 . ال تسرى مدة مرور الزمن يف حال إقامة الدعوى إال من يوم آخر إجراء قضائي- .٨٨٤املادة 

اعتراف بالدين يف كتب مستقل إن قطع مدة التقادم ال يـسري   أو وال ينطبق مرور الزمن إذا كان قد صدر حكم باإلدانة

 .حكمه إال على من توجه إليه العمل القاطع

خلفـاؤهم   أو أن األشخاص املدعى عليهم بالدين يلزمون عند الطلب بأداء ميني على براءة ذمتهم كما يلزم ورثتهمعلى 

 .على أن حيلفوا على أم يعتقدون عن حسن نية أنه مل يبق شيء من الدين

  يف السند لألمر: الباب الثاين

 : حيتوي سند األمر على- .٨٨٥املادة 

  السند يف طلب نص الكتب باللغة املستعملة لتحريره؛تسمية أو صيغة شرط األمر .١

 الوعد بال قيد وال شرط لدفع مبلغ معني؛ .٢

 تعيني حلول أجل الدفع؛ .٣

 تعيني املكان الذين حرر فيه الدفع؛ .٤

 ألمره؛ أو تعيني الشخص الذي جيب أن يتم الدفع له .٥

 تعيني املكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند؛ .٦

 ).امللتزم(إمضاء حمرر السند أي  .٧



  ٣٨٦

 ال يصح كسند ألمر السند اخلايل من أحد البيانات املذكورة يف املادة السابقة إال يف احلاالت املنصوص عليهـا يف                     - .٨٨٦املادة  

 .الفقرات التالية

 .إن سند األمر الذي مل يعني فيه تاريخ احللول يعد واجب الدفع عند االطالع

 .كان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه املكان الذي به مقر امللتزمإذا مل يكن بالسند تعيني خاص فإنه يعد م

 .مكان إقامته مكانا للدفع أو إذا مل يعني مكان جبانب اسم امللتزم أعترب مكان عمل امللتزم

 .إن سند األمر الذي مل يذكر به مكان إنشائه يعترب حمررا باملكان املبني جبانب اسم امللتزم

 . منشأ يف مقر إقامة امللتزم  امللتزم مكان إنشاء سند األمر اعتربإذا مل يعني جبانب اسم

 .إذا مل يعني يف سند األمر تاريخ اكتتاب سند األمر اعترب هذا التاريخ من اليوم الذي سلم فيه السند للمستفيد

 :لك يف األحوال اآلتية تطبق على سند األمر األحكام املتعلقة بالكمبيالة ما مل تكن منافية لطبيعته وذ- .٨٨٧املادة 

 ؛)٨٢٧ - ٨٢١من املادة (التظهري  -

 ؛)٨٣٨-٨٣٥املادة (حلول األجل  -

 ؛)٨٤٦ إىل ٨٣٩املواد (األداء  -

 ؛)٨٦٠ و٨٥٩ و٨٥٨ و٨٥٦ إىل ٨٤٧املواد (دعاوي الرجوع لعدم الدفع  -

 ؛)٨٦٣ إىل ٨٦١املواد (االحتجاجات  -

 ؛) ٨٦٩املادة (الرجوع  -

 ؛)٨٧٦ إىل ٨٧٢املواد (الدفع بطريقة التدخل  -

 ؛) ٨٨١ و ٨٨٠املادتني (النسخ  -

 ؛)٨٨٢املادة (التغيريات  -

 ؛)٨٨٤ إىل ٨٨٣املادة ( التقادم -

 ).٨٥٠(أيام األعياد الرمسية وأيام العمل املشبهة ا حكما وحساب اآلجال ومنع آجال التأجيل  -

يف موطن غري املوطن الذي به مقـر   أو جنيبوتطبق أيضا على سند األمر األحكام املتعلقة بالكمبيالة الواجبة الدفع لدي أ

، واألحكام املتعلقة )٨١٧املادة (وباختالف البيانات املتعلقة باملبلغ الواجب دفعه  )٨٣٠الفقرة الرابعة من املادة (املسحوب عليه 



  ٣٨٧

املـادة  (ود وكالتـه  جتاوز حد أو إمضاء شخص ليس بيده توكيل  وبنتائج٨١٩بنتائج وضع اإلمضاء على الشروط املبينة باملادة 

٨١٨.( 

ويف الصورة املنصوص عليها بالفقرة السادسة      ) ٨٤٣ و   ٨٣٣املادتني  (كما تطبق على سند األمر األحكام املتعلقة بالكفالة         

 .من هذه املادة، فإنه إذا مل يعني الكفيل الشخص الذي يكفله فإن كفالته تعد مقصورة على امللتزم بسند األمر

 .حمرر سند األمر ملزما على الكيفية اليت يلتزم ا قابل الكمبيالة يكون - .٨٨٨املادة 

 إن السندات لألمر الواجب دفعها بعد مدة من االطالع عليها جيب أن تعرض على توقيع مكتتبها يف اآلجال املعينة - .٨٨٩املادة  

 .٨٢٨باملادة 

وإذا امتنع احملرر من وضع توقيعه بتارخيه . ء حمرر السندويبدأ األجل الذي جيري بعد االطالع من تاريخ التوقيع عليها بإمضا

 .فيجب إثبات امتناعه باحتجاج ويكون تارخيه مبدأ ألجل االطالع

 ال ميكن للمدين الوفاء بواسطة سند لألمر إال إذا كان ذلك منصوصا عليه صراحة من الطرفني ومبينا على الفاتورة - .٨٩٠املادة 

ة ما إذا مل يصل سند األمر إىل الدائن خالل الثالثني يوما اليت تلت إرسال الفاتورة، فإن الدائن ميكنه هذه الصورة ويف حال يف حىت

 .ويعد الغيا كل اشتراط خمالف. ٨٢٨أن يصدر كمبيالة واجبة القبول لدى املدين حسب الشروط املنصوص عليها باملادة 

باإلشهار وبتمديد آجال االحتجاجات، على االحتجاج املعد لعـدم          املتعلقة   ٨٦٨ و ٨٦٤ تطبق مقتضيات املواد     - .٨٩١املادة  

 .الدفع على سند لألمر

   يف الشيك:الباب الثالث

   يف إنشاء الشيك وشكله:الفصل األول

 : يتضمن الشيك البيانات التالية- .٨٩٢املادة 

 تسمية شيك مدرجة يف نص السند نفسه باللغة اليت كتب ا؛ .١

 بدفع مبلغ معني؛التوكيل املطلق ارد  .٢

 اسم املسحوب عليه؛ .٣

 تعيني املكان الذي جيب فيه الدفع؛ .٤

 تعيني تاريخ إنشاء الشيك ومكانه؛ .٥



  ٣٨٨

 .اسم وتوقيع الساحب .٦

 : ال يصح شيكا السند الذي ينقصه أحد البيانات املذكورة يف املادة السابقة إال يف احلاالت اآلتية- .٨٩٣املادة 

سحوب عليه، مكان الدفع ما مل خيصص يف السند خالف ذلك، وإذا عينـت عـدة                يعترب املكان املعني جبانب اسم امل      -

 أمكنة إىل جانب اسم املسحوب عليه، يكون الدفع يف املكان املعني أوال؛

من أي بيان آخر يكون الدفع يف املكان الذي توجد به املؤسسة الرئيسية  أو وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات -

 للمسحوب عليه؛

 .ا خال الشيك من بيان مكان إنشائه، اعترب منشأ يف املكان املبني جبانب اسم الساحبإذ -

أي شيك قد خال  أو يعترب غري صاحل ألن يكون شيكا، أي شيك غري مطابق لألشكال املسلمة من طرف املؤسسة املصرفية،

 .رت شروط هذا السندمن أحد البيانات املفروضة، ولكنه قد يعترب سندا عاديا إلثبات الدين إذا توف

 ال جيوز سحب شيك إال على مؤسسة مصرفية تكون لديها، وقت إنشاء السند أرصدة للساحب حيق هلا التصرف                   - .٨٩٤املادة  

 .ضمين أو فيها مبوجب الشيك طبقا التفاق صريح

حية مسك حـسابات    يقصد باملؤسسة املصرفية يف مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض، وكل هيئة خيول هلا القانون صال               

 .ميكن أن تسحب عليها الشيكات

الشخص الذي يسحب حلسابه أن يتوىل وضع الرصيد مع أن الساحب حلساب غريه يبقى ملزما شخصيا  أو يلزم الساحب

 .للمظهرين واحلامل دون غريهم

وإال كان  . شائهوعلى الساحب دون غريه أن يثبت عند اإلنكار أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم أرصدة وقت إن                 

 .ضامنا لوجود الرصيد وتوقع االحتجاج بعد مرور اآلجال احملددة

إن السندات املسحوبة والواجبة التسديد باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية على شكل شيكات، ال تعترب شيكات صحيحة،               

 .إذا سحبت على غري مؤسسة مصرفية

 .ت على الشيك عبارة القبول اعتربت كأن مل تكنوإذا كتب.  ال خيضع الشيك للقبول- .٨٩٥املادة 

احلامل  أو غري أنه جيب على املسحوب عليه أن يؤشر بالتصديق على الشيك الذي يوجد له رصيد يقابله إذا طلب الساحب

 .التقدميمنه ذلك ويبقى رصيد الشيك يف هذه احلالة حمتفظا به لصاحل احلامل وحتت ضمانة املسحوب عليه إىل غاية انتهاء أجل 



  ٣٨٩

 .وال جيوز رفض التصديق إال لعدم كفاية الرصيد. يتم التصديق بتوقيع املسحوب عليه على وجه الشيك

جيوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك املصدق بشيك يسحب طبقا للشروط املنصوص عليها يف الفقرة األخرية                  

  .٨٩٦من املادة 

 : ميكن اشتراط دفع الشيك- .٨٩٦املادة 

 ؛"ألمر"بدون شرط صريح يعرب عنه بكلمة  أو  شخص مسمى معإىل .١

 أي لفظ آخر ذا املعىن؛ أو "ليس ألمر"إىل شخص مسمى مع شرط يعرب عنه بكلمة  .٢

 .للحامل .٣

أية عبارة أخرى تفيد هذا املعىن، يعترب  أو "أو حلامله"الشيك املسحوب ملصلحة شخص مسمى واملنصوص فيه على عبارة 

 .ري احلكم نفسه على الشيك اخلايل من بيان اسم املستفيدوجي. شيكا حلامله

 .جيوز أن يسحب الشيك ألمر الساحب نفسه

 .حلساب الغري جيوز أن يسحب الشيك

ال جيوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إال حال سحبه بني عدة مؤسسات مملوكة لنفس الساحب بشرط أال يكون            

 .هذا الشيك حلامله

 .ترب اشتراط الفائدة يف الشيك كأن مل يكن يع- .٨٩٧املادة 

يف أي  أو  جيوز اشتراط دفع الشيك مبقر أحد األغيار سواء أكان يف املكان الذي يوجد به موطن املسحوب عليـه - .٨٩٨املادة 

 .مكان آخر، بشرط أن يكون هذا الغري مؤسسة مصرفية

احملل املختار حمددا بالبنك  أو امل، إال إذا كان الشيك مسطراال جيوز فضال عن ذلك تعيني هذا احملل املختار ضد إرادة احل

 .املركزي يف املكان نفسه

 . إذا حرر مبلغ الشيك باألحرف واألرقام يف آن واحد اعترب املبلغ احملرر باألحرف عند االختالف- .٨٩٩املادة 

 .ورة أعالهويف هاتني احلالتني، يلزم املسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات املذك

توقيعـات أشـخاص    أو توقيعات مزورة أو  إذا كان الشيك حيمل توقيعات أشخاص ال تتوفر فيهم أهلية االلتزام- .٩٠٠املادة 

األشخاص الذين وقع بامسهم، فإن التزامـات   أو توقيعات ليس من شأا ألي سبب آخر أن تلزم األشخاص املوقعني له أو ومهيني



  ٣٩٠

 .ع ذلك صحيحةاملوقعني اآلخرين تظل م

وإذا مت توقيع الشيك بدون  . ال جيوز توقيع شيك نيابة عن شخص آخر بدون تفويض مكتوب لدى املسحوب عليه              - .٩٠١املادة  

 .تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد امللزم بالدفع، فإن سدده آلت إليه احلقوق اليت كانت ستؤول إىل من ادعى النيابة عنه

 .ن جتاوز حدود النيابةويسري احلكم نفسه على م

 . الساحب ضامن للتسديد ويعترب غري موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان- .٩٠٢املادة 

 . جيب على شخص يقدم شيكا للتسديد أن يثبت هويته بوثيقة رمسية حتمل صورته- .٩٠٣املادة 

 :فيما خيص األشخاص الطبيعيني .١

 بطاقة التعريف الوطنية؛ -

 النسبة لألجانب املقيمني؛ب بطاقة اإلقامة -

 .ما يقوم مقامه إلثبات اهلوية بالنسبة لألجانب غري املقيمني أو جواز السفر -

 : فيما خيص األشخاص املعنويني .٢

رقم  أو سجل التجارة األشخاص الطبيعيني املخولني إلجناز هذه العملية، وكذلك رقم التسجيل يف أو هوية الشخص -

 .ضرائبالتسجيل عند اإلدارة العامة لل

   تداول الشيك:الفصل الثاين

 إن الشيك املشترط وفاؤه ملصلحة شخص مسمى يكون قابال للتداول بطريق التظهري سواء كان متضمنا صراحة                 - .٩٠٤املادة  

 .بدونه أو "األمر"شرط 

عىن ال يتداول أية عبارة أخرى تفيد هذا امل أو "ليس ألمر"الشيك املشترط وفاؤه ملصلحة شخص مسمى، واملتضمن عبارة 

 .إال مبقتضى شكل وآثار احلوالة العادية

 .ألي ملتزم آخر، وجيوز هلؤالء تظهري الشيك من جديد أو  جيوز التظهري للساحب نفسه- .٩٠٥املادة 

 . جيب أن يكون التظهري بال قيد وال شرط وكل شرط مقيد له يعترب كأن مل يكن- .٩٠٦املادة 

 .ئي باطل إن التظهري اجلز- .٩٠٧املادة 

 .ويعترب باطال كذلك تظهري املسحوب عليه



  ٣٩١

 . يعد التظهري للحامل مبثابة تظهري على بياض- .٩٠٨املادة 

 يعترب التظهري إىل املسحوب عليه مبثابة إبراء إال إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهري ملصلحة                  - .٩٠٩املادة  

 .مؤسسة غري اليت سحب عليها الشيك

 .وأن يوقعه املظهر "وصلة"على ورقة متصلة  أو  جيب أن يقع التظهري على الشيك ذاته- .٩١٠املادة 

، ويف هـذه احلالـة ال   )التظهري على بياض(وجيوز أن ال يعني اسم املستفيد كما جيوز أن يقتصر التظهري على توقيع املظهر              

 .الوصلة أو يكون التظهري صحيحا إال إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك

 . ينقل التظهري مجيع احلقوق الناشئة عن الشيك وال سيما ملكية الرصيد- .٩١١املادة 

 :جيوز للحامل يف حالة التظهري على بياض

 باسم أي شخص آخر؛ أو أن ميأل البياض بامسه .١

 لشخص آخر؛ أو أن يظهر الشيك من جديد على بياض .٢

 .أن يسلم الشيك للغري دون ملء البياض ودون تظهريه .٣

 . يضمن املظهر الوفاء ما مل يرد شرط خمالف- .٩١٢دة املا

 .جديدا، وال يلتزم بالضمان يف هذه احلالة جتاه من يؤول إليهم الشيك بتظهري الحق وجيوز للمظهر أن مينع تظهريا

 ولـو كـان      يعترب احلائز لشيك قابل للتظهري حامله الشرعي مىت أثبت حقه بسلسلة من التظهريات غري منقطعة               - .٩١٣املادة  

 .التظهري األخري على بياض

وتعترب يف هذا الشأن التظهريات املشطب عليها كأن مل تكن ومىت كان التظهري على بياض متبوعا بتظهري آخر اعترب املوقع                    

 .على التظهري األخري مكتسبا للشيك مبوجب التظهري على بياض

ظهر مسؤوال طبقا ألحكام الرجوع، وال يترتب عن هذا التظهري حتول  إن التظهري الوارد على شيك للحامل جيعل امل- .٩١٤املادة 

 .السند إىل شيك ألمر

 إذا فقد شخص حيازة شيك ألمر، ألي حادث كان، فإن املستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية املنصوص عليها يف        - .٩١٥املادة  

 .ارتكب يف احلصول عليه خطأ جسيما أو ة ال يلزم بالتخلي عنه إال إذا كان قد حصل عليه بسوء ني٩١٣املادة 

 ال جيوز لألشخاص املدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا جتاه احلامل بالدفوع املستمدة من عالقام الشخصية   - .٩١٦املادة  



  ٣٩٢

 .بالساحب وحبامليه السابقني ما مل يكن احلامل قد تعمد باكتسابه الشيك اإلضرار باملدين

أيـة عبـارة    أو "التوكيل" أو "أجل االستخالص"من  أو "مبلغ التحصيل"امل مىت تضمن التظهري عبارة  جيوز للح- .٩١٧املادة 

 .أخرى تفيد جمرد التوكيل أن ميارس مجيع احلقوق الناجتة عن الشيك، غري أنه ال جيوز له أن يظهره إال على سبيل التوكيل

 .ل إال بالدفوع اليت ميكن التمسك ا جتاه املظهروال جيوز للملتزمني يف هذه احلالة أن يتمسكوا جتاه احلام

 .بفقدانه األهلية أو ال تنتهي الوكالة اليت يتضمنها التظهري التوكيلي بوفاة املوكل

 .احلاصل بعد انقضاء أجل التقدمي إال آثار احلوالة العادية أو  ال يترتب عن التظهري الالحق لالحتجاج- .٩١٨املادة 

 .تاريخ حاصال قبل انقضاء األجل املشار إليه يف الفقرة السابقة، ما مل يثبت خالف ذلكيعترب التظهري بدون 

 .مينع تقدمي تاريخ األوامر بالدفع، فإن وقع عد تزويرا

   الضمان االحتياطي:الفصل الثالث

 .جزئيا ضمانا احتياطيا أو  جيوز أن يضمن وفاء الشيك كليا- .٩١٩املادة 

 .، ما عدا املسحوب عليه، كما جيوز أن يكون ولو من أحد املوقعني على الشيكويقدم هذا الضمان من الغري

 .حمرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره أو على وصلة أو  يكتب الضمان االحتياطي على الشيك ذاته- .٩٢٠املادة 

 .ن االحتياطيأية عبارة أخرى مماثلة هلا ويوقعه الضام أو "على سبيل الضمان االحتياطي"ويعرب عنه بعبارة 

 .ويعترب الضمان االحتياطي حاصال من جمرد توقيع الضمان على وجه الشيك ما مل يتعلق األمر بتوقيع الساحب

 .جيب أن يعني يف الضمان االحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإال اعترب مقدما لصاحل الساحب

 .م ا املضمون يلتزم الضامن االحتياطي بنفس الكيفية اليت يلتز- .٩٢١املادة 

 .يكون تعهد الضامن االحتياطي صحيحا ولو كان االلتزام املضمون باطال ألي سبب كان غري العيب يف الشكل

يكتسب الضامن االحتياطي عند وفائه للشيك احلقوق الناشئة عنه جتاه املضمون وجتاه األشخاص امللزمني حنو هذا األخـري                 

 .مبوجب الشيك

  الوفاء التقدمي و:الفصل الرابع

 . الشيك مستحق الوفاء مبجرد االطالع- .٩٢٢املادة 

 .ويعترب كل بيان خمالف لذلك كأن مل يكن



  ٣٩٣

 .الشيك املقدم للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ إلصداره، جيب وفاؤه يف يوم تقدميه

 . داخل أجل عشرين يوما إذا كان الشيك صادرا مبوريتانيا ومستحق الوفاء ا، وجب تقدميه للوفاء- .٩٢٣املادة 

 .إذا كان الشيك صادرا خارج موريتانيا فإنه يكون واجب الوفاء من اليوم املبني على وجه الشيك كتاريخ إلصداره

 . يعترب تقدمي الشيك إىل غرفة املقاصة مبثابة تقدميه للوفاء- .٩٢٤املادة 

نقضاء أجل تقدمي الشيك، كما يتعني عليه الوفاء إذا أصـدر            جيب على املسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد ا          - .٩٢٥املادة  

 .٩٦٥املنع املنصوص عليه يف املادة  أو ٩٦١الشيك خرقا لألمر املنصوص عليه يف املادة 

يف  أو تزويـره  أو االستعمال التدليسي للشيك أو سرقته أو ال تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إال يف حالة فقدانه

يتعني على الساحب أن يؤكد كتابة معارضته بصفة فورية كيفمـا كانـت الوسـيلة    . التصفية القضائية للحامل أو حالة التسوية

 .املستعملة يف تلك الكتابة، وأن يدعم تلك املعارضة بالوثائق املفيدة

رضون هلا يف   يتعني على كل مؤسسة مصرفية أن تبني على صيغ الشيكات املسلمة ألصحاب احلسابات، العقوبات اليت يتع               

 .حالة املعارضة استنادا إىل سبب آخر غري تلك األسباب املنصوص عليها يف هذه املادة

إذا قام الساحب باملعارضة بالرغم من املنع املذكور وألسباب أخرى، أمر رئيس احملكمة بناء على طلب احلامل، برفع اليد                   

 .حىت ولو كانت هناك دعوى أصلية

 .فقدان أهليته على آثار الشيك أو وفاة الساحب ال تأثري ل- .٩٢٦املادة 

 جيوز للمسحوب عليه أن يطالب احلامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه وال جيوز للمسحوب عليه - .٩٢٧املادة 

 .أن يرفض الوفاء اجلزئي

مة بعرض أداء الشيك يف حدود املؤونة       إذا كانت املؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن املؤسسة املصرفية املسحوب عليها ملز            

 .املتوفرة، وال ميكن للحامل عليه أن يرفض هذا األداء اجلزئي

 .يف حالة الوفاء اجلزئي للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن يعطى إبراء بذلك

 .ابع اجلبائيويعفي هذا التوصيل املثبت على سند مستقل كالتواصل على الشيك ذاته من حقوق الط

 . إن األداءات اجلزئية تربئ ذمة الساحبني واملظهرين بقدر القيمة املؤداة من املبلغ األصلي

 .وجيب على احلامل القيام باحتجاج عدم وفاء املبلغ الباقي



  ٣٩٤

 . تفترض براءة ذمة من ويف شيكا غري معترض عليه على الوجه الصحيح- .٩٢٨املادة 

 الشيك القابل للتظهري بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهريات، لكنه ال يلـزم بفحـص                يلزم املسحوب عليه عند وفاء    

 .توقيعات املظهرين

فإذا .  إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه يف األجل احملدد لتقدميه باألوقية حسب سعره يوم الوفاء- .٩٢٩املادة 

 .يوم األداء أو ار املطالبة مببلغ الشيك حسب سعر األوقية، يوم التقدميمل يقع الوفاء يوم التقدمي كان للحامل خي

 .يتبع العرف السائد يف موريتانيا يف تعيني قيمة العملة األجنبية باألوقية

 .ال تسري القواعد السالف ذكرها يف حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة أجنبية

ا مشتركا ختتلف قيمتها يف بلد إصداره عن قيمتها يف بلد الوفاء، فيفترض أن األداء يكـون                 إذا عني مبلغ الشيك بعملة حتمل امس      

 .بعملة بلد الوفاء

 .تطبق مقتضيات هذه املادة مع مراعاة قوانني الصرف اجلاري ا العمل يوم التقدمي للوفاء

 .رابع وهكذا أو ثالث أو ء استنادا إىل نظري ثانسرقته أن يطالب بالوفا أو  جيوز ملالك الشيك يف حالة فقدانه- .٩٣٠املادة 

رابع وهكذا، جاز له أن يطالب بوفـاء الـشيك    أو ثالث أو سرق عليه عن تقدمي نظري ثان أو وإذا عجز من فقد الشيك

 يقدم املسروق وأن حيصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس احملكمة املختص بشرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن أو الضائع

 .كفالة

املسروق لكي حيافظ على مجيع حقوقـه أن   أو يف حالة رفض الوفاء، على الطلب املذكور، جيب على مالك الشيك املفقود

وجيب أن توجه اإلعالمات املنصوص عليها يف املـادة         . يقدم احتجاجا حيرر على األكثر يف يوم العمل املوايل النقضاء أجل التقدمي           

 . واملظهرين داخل اآلجال املعينة يف املادة املذكورة إىل كل من الساحب٩٣٧

املسروق احلصول على نسخة ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلـب إىل مظهـره    أو  إذا أراد مالك الشيك املفقود-. ٩٣١املادة 

ن مظهر إىل املظهر الذي     ويتعني على هذا األخري أن يعريه امسه ويساعده على مطالبة مظهره هو وهكذا تتصاعد املطالبة م               . املباشر

 .املسروق أو ويتحمل الصوائر مالك الشيك املفقود. قبله حىت تنتهي إىل ساحب الشيك

 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا مل تقع خالل املدة           ٩٣٠ يسقط التزام الكفالة املشار إليه يف الفقرة الثانية من املادة            - .٩٣٢املادة  

 .متابعة قضائية أو أية مطالبة



  ٣٩٥

   الشيك املسطر:صل اخلامسالف

 .حامله أن يسطره ويكون هلذا التسطري اآلثار املبينة يف املادة املوالية أو  جيوز لساحب الشيك- .٩٣٣املادة 

 .خاصا أو يقع التسطري بوضع خطني متوازيني على وجه الشيك ويكون التسطري عاما

عبارة مماثلة ويكون التسطري خاصا إذا  أو "مؤسسة مصرفية "نقطة أو يكون التسطري عاما إذا مل يكن بني السطرين أي بيان

 ".مؤسسة مصرفية"كان بني السطرين اسم مؤسسة مصرفية 

 .أما التسطري اخلاص فال جيوز حتويله إىل تسطري عام. جيوز أن حيول التسطري العام إىل تسطري خاص

 .أن مل يكنعلى اسم املؤسسة املصرفية املعينة ك أو يعترب الشطب على التسطري

 .ملؤسسة مصرفية أو  ال جيوز للمسحوب عليه أن يويف شيكا مسطرا تسطريا عاما إال ألحد زبنائه- .٩٣٤املادة 

إىل زبونه إن كانت هـذه   أو ال جيوز للمسحوب عليه أن يويف شيكا مسطرا تسطريا خاصا إال إىل املؤسسة املصرفية املعينة

 . املؤسسة املصرفية هي املسحوب عليها

 .مع ذلك جيوز للمؤسسة املصرفية املعينة أن تلجأ إىل مؤسسة مصرفية أخرى لتحصيل قيمة الشيك

 .مؤسسة مصرفية أخرى أو ال جيوز ملؤسسة مصرفية أن حتصل على شيك مسطر إال من أحد زبنائها

جل التحصيل مـن غرفـة   مبلغه من طرف املسحوب عليه إال إذا تعلق األمر بتسطريين اثنني أحدمها أل وال ميكن أن يويف

 .املقاصة

 .املؤسسة املصرفية عند عدم مراعاة األحكام املذكورة أعاله، يف حدود مبلغ الشيك أو يسأل احملسوب عليه

 .تعترب مبثابة شيكات مسطرة، الشيكات املعني إدراجها يف احلساب واليت تكون صادرة باخلارج ومستحقة الوفاء مبوريتانيا

  رجوع لعدم الوفاء يف ال:الفصل السادس

 جيوز حلامل الشيك أن يرجع على املظهرين والساحب وامللتزمني اآلخرين إذا قدمه يف األجل القانوين ومل يـوف                   - .٩٣٥املادة  

 .وأثبت االمتناع عن الوفاء باحتجاج

 . جيب أن يقام االحتجاج قبل انقضاء أجل التقدمي- .٩٣٦املادة 

 .جل جاز إقامة االحتجاج يف يوم العمل املوايلإذا وقع التقدمي يف آخر يوم من األ

 جيب على احلامل أن يوجه إىل من ظهر له الشيك وكذا إىل الساحب إشعارا بعدم الوفاء داخل مثانية أيام العمـل                      - .٩٣٧املادة  



  ٣٩٦

 .املوالية ليوم إقامة االحتجاج، ويف حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف يوم التقدمي

ة الضبط إذا كان الشيك يتضمن اسم الساحب وموطنه أن يشعروا هذا األخري بأسباب رفض الوفاء                جيب على أعوان كتاب   

 .بالربيد املضمون داخل األربعة أيام املوالية إلقامة االحتجاج

لذين جيب على كل مظهر داخل أربعة أيام العمل املوالية ليوم تلقيه االعالم، أن يعلم به من ظهر له الشيك، وأن يعني أمساء ا

 .وجهوا اإلعالنات السابقة وعناوينهم وهكذا بالتتابع حىت الوصول إىل الساحب، وتسري هذه اآلجال ابتداء من تسلم اإلعالم

إذا وجه إعالم إىل أحد موقعي الشيك طبقا ألحكام الفقرة السابقة، وجب توجيه اإلعالم ذاته إىل ضامنه االحتياطي ضمن                   

 .األجل نفسه

 .يكفي توجيه اإلعالم إىل املظهر السابق له. إذا عينه بكيفية غري مقروءة أو ملظهرين عنوانهإذا مل يعني أحد ا

 .جيوز ملن كان عليه أن يوجه إعالما أن يوجهه بأية طريقة ولو مبجرد إرجاع الشيك

يف الربيد الرسالة   ويعترب هذا األجل مرعيا إذا وضعت       . جيب على من وجه اإلعالم أن يثبت أنه قام به داخل األجل احملدد            

 .املتضمنة لإلعالم داخل األجل احملدد

ال يترتب على من مل يوجه اإلعالم داخل األجل املشار إليه أعاله سقوط حقه، ويكون مسؤوال عند االقتضاء عن الـضرر                     

 .الذي تسبب فيه بإمهاله، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك

ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشـرة حقـه يف    أو  جيوز للساحب وألي مظهر- .٩٣٨املادة 

 .شرطا مماثال مذيال بالتوقيع أو "بدون احتجاج" أو "الرجوع بال مصاريف"الرجوع إذا كتب على الشيك شرط 

، وعلـى مـن     ال يعفي هذا الشرط حامل الشيك من تقدميه داخل األجل املعني وال من االعالمات الواجب عليه توجيهها                

 .مراعاة هذا األجل إثبات ذلك يتمسك قبل احلامل بعدم

الـضامنني   أو إذا كان الشرط صادرا عن الساحب، فتسرى آثاره على كل املوقعني، وإذا صدر الشرط عن أحد املظهرين

.  يتحمل وحده مصاريفهاالحتياطيني فتسري عليه وحده، وإذا أقام احلامل االحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه              

أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد املظهرين والضامنني االحتياطيني، فإن مصاريف االحتجاج إن وجد ميكن الرجوع ا على مجيع 

 .املوقعني

 . يسأل مجيع امللتزمني مبقتضى شيك على وجه التضامن حنو احلامل- .٩٣٩املادة 



  ٣٩٧

جمتمعني دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به  أو ء األشخاص منفردينحيق للحامل أن يوجه الدعوى ضد مجيع هؤال

 .التزامهم

 .يتمتع باحلق ذاته كل موقع لشيك ويف مبلغه

 .ال متنع الدعوى املقامة على أحد امللتزمني من إقامة الدعوى جتاه اآلخرين ولو كانوا الحقني ملن أقيمت عليه الدعوى أوال

 :وز حلامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه جي- .٩٤٠املادة 

 مببلغ الشيك غري املؤدى؛ .١

 املصاريف اليت حتملها؛ .٢

 .املبالغ األخرى املستحقة عرفا .٣

 :  جيوز ملن ويف الشيك أن يطالب ضامنيه- .٩٤١املادة 

 باملبلغ الذي وفاه كامال؛ .١

 املصاريف اليت حتملها؛ .٢

 .املبالغ األخرى املستحقة عرفا .٣

كان معرضا له أن يطالب يف مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع االحتجـاج   أو  جيوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع- .٩٤٢املادة 

 .مبا وفاه وإبراء

 .جيوز لكل مظهر ويف الشيك أن يشطب تظهريه والتظهريات الالحقة

 .ل املنصوص عليها مددت تلك اآلجالإقامة االحتجاج ضمن اآلجا أو  إذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي الشيك- .٩٤٣املادة 

جيب على احلامل، أن يوجه بدون تأخري، إخطارا إىل من ظهر له الشيك بوجود حالة القوة القاهرة وأن يقيد هذا اإلخطار                     

 .٩٣٧وفيما ما زاد على ذلك تطبق أحكام املادة . على وصله أو ويوقعه على الشيك ذاته ويؤرخه

 . حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخري، وأن يقيم االحتجاج عند االقتضاءجيب على احلامل، مبجرد انتهاء

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من مخسة عشر يوما حتسب من تاريخ اليوم الذي قام به احلامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع                       

إقامـة   أو تقدمي الشيك، جاز الرجوع من غري حاجة إىل تقدمي الشيكالقوة القاهرة، ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل 

 .االحتجاج، ما مل تكن دواعي الرجوع موقوفة ملدة أطول مبقتضى تطبيق نصوص خاصة



  ٣٩٨

  

 .إقامة االحتجاج أو ال تعترب من قبيل القوة القاهرة األفعال الشخصية املتعلقة حبامل الشيك ومبن كلفه بتقدميه

  عدد النظائرت: الفصل السابع

جيوز سحب الشيك يف عدة نظائر إذا كان مسحوبا يف بلد ومستحق الوفاء يف بلـد    باستثناء الشيكات للحامل،- .٩٤٤املادة 

 .آخر

 .إذا سحب شيك يف عدة نظائر وجب أن يوضع يف منت كل نسخة رقمه وإال اعترب كل نسخة شيكا مستقال

 .ئ الذمة ولو مل يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر األخرى إن الوفاء بأحد النظائر يرب- .٩٤٥املادة 

يكون املظهر الذي أحال النظائر إىل أشخاص خمتلفني وكذلك مظهروها التابعون ملزمني مبوجب مجيع النظائر اليت حتمـل                  

 .توقيعام ولو مل تسترجع

  تغيريات الشيك: الفصل الثامن

أما املوقعون السابقون   . شيك، التزم املوقعون الالحقون هلذا التغيري مبا ورد يف النص املغري           إذا وقع تغيري يف نص ال      - .٩٤٦املادة  

 .فيلتزمون مبا ورد يف النص األصلي

   التقادم:الفصل التاسع

  تتقادم دعاوى احلامل ضد املظهرين والساحب وامللتزمني اآلخرين مبضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل                - .٩٤٧املادة  

 .التقدمي

تتقادم دعاوى خمتلف امللتزمني بوفاء الشيك بعضهم اجتاه البعض اآلخر مبضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام امللتزمني بـرد                    

 .من يوم رفع الدعوى ضده أو مبلغ الشيك

 .تتقادم دعوى حامل الشيك ضد املسحوب عليه مبضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقدمي

ضد  أو التقادم يبقى احلق يف تقدمي دعوى ضد الساحب الذي مل يقدم مقابال للوفاء أو ط حق الرجوعغري أنه يف حالة سقو

 .غري مشروع امللتزمني اآلخرين الذين قد حيصل هلم إثراء

ه  ال تسري آجال التقادم يف حالة رفع دعوى لدى القضاء إال ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية، وال تطبق هذ                    - .٩٤٨املادة  

 .أقر به املدين يف حمرر مستقل أو اآلجال إذا صدر حكم باإلدانة



  ٣٩٩

 .ال يسري أثر قطع التقادم إال على الشخص الذي اختذ إزاءه اإلجراء القاطع

 أو على أنه جيب على املدعى عليهم بالدين عند الطلب أن حيققوا باليمني أنه مل يبق بذمتهم شيء منه كما يلزم ورثتـهم 

 .وا ميينا على أم يعتقدون عن حسن نية أنه مل يبق شيء من الدينخلفاؤهم أن حيلف

   يف االحتجاجات:الفصل العاشر

 بدائرا موطن امللزم بوفاء الشيك أحد أعوان كتابة ضبط احملكمة املوجود أو  جيب أن يقام االحتجاج بواسطة منفذ- .٩٤٩املادة 

 .اطئ يتعلق باملوطن إجراء حتر قبل إقامة االحتجاجويلزم يف حالة وجود بيان خ. آخر موطن معروف له أو

 يشتمل االحتجاج على النص احلريف للشيك والتظهريات واإلنذار بوفاء قيمة الشيك ويبني فيه باإلضافة إىل عنوانه - .٩٥٠املادة  

حالة الوفاء اجلزئي إىل املبلغ رفضه، ويشار يف  أو غياب امللزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو الكامل، حضور

 .الذي مت أداؤه

 .يلزم املنفذون و أعوان كتابة الضبط بأن يشريوا يف نص الشيك إىل االحتجاج وتارخيه مع توقيعهم على ذلك

 ومـا بعـدها،     ٩٣٠ ال إجراء من طرف حامل الشيك يغين عن االحتجاج إال يف احلالة املنصوص عليها يف املادة                  - .٩٥١املادة  

 .تعلقة بفقدان الشيك وسرقتهامل

 . يعترب مبثابة أمر الوفاء، تبليغ الساحب االحتجاج- .٩٥٢املادة 

 .جيوز حلامل الشيك الذي كان حمل احتجاج أن ميارس، وفقا ألمر على عريضة، حجزا حتفظيا اجتاه املوقعني على الشيك

 .ما بعد احلجز أن يعمد إىل طلب بيع األشياء احملجوزةجيوز حلامل الشيك يف حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثالثني يو

يتحمل الساحب املصاريف الناجتة عن تقدمي الشيك للوفاء عن طريق إجراء غري قضائي، وإذا كانت املؤونة كافيـة يقـوم    

 .املسحوب عليه بأداء هذه املصاريف مع قيمة الشيك يف آن واحد

ة، وحتت مسئوليتهم الشخصية أن حيتفظوا لديهم بنسخة مطابقـة لألصـل مـن               يلزم أعوان كتابة ضبط احملكم     - .٩٥٣املادة  

االحتجاج وأن ينسخوا االحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تارخيي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته مـن                   

 .طرف القاضي

   أحكام عامة وزجرية:الفصل احلادي عشر

 .بشأنه إال يف يوم عمل إقامة احتجاج أو  ال جيوز تقدمي الشيك- .٩٥٤املادة 



  ٤٠٠

إلقامة االحتجاج، يوم  أو إذا كان آخر يوم من األجل الذي حيدده القانون إلجناز اإلجراءات املتعلقة بالشيك وخاصة لتقدمي

 .عطلة قانونية، مدد األجل املذكور إىل يوم العمل املوايل

 .وتعترب أيام العطل اليت تتخلل األجل داخلة يف حسابه

إقامة  أو دخل يف حكم أيام العطل القانونية، األيام اليت ال جيوز فيها طبقا ملقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاءت

 .أي احتجاج

 .ال يدخل اليوم األول ضمن اآلجال القانونية املتعلقة بالشيك

 .٩٤٣ادة قضائي إال يف األحوال املنصوص عليها يف امل أو ال مينح أي تأجيل قانوين

 ال يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، ويبقى الدين األصلي قائما بكل ماله من ضمانات مرتبطة به          - .٩٥٥املادة  

 .إىل أن يقع الوفاء بالشيك املذكور

بلـغ علـى   بتحويـل إذا زاد امل  أو  جيب أن يقع كل وفاء بني التجار يف املعامالت التجاريـة بـشيك مـسطر   - .٩٥٦املادة 

  أوقية ١,٠٠٠,٠٠٠

 .من املبلغ املويف %٥يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة ال يزيد مبلغها عن 

 .يسأل كل من الدائن واملدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن

ذا من يضع له تاريخ إنشاء غـري  تارخيه وك أو  يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعني فيه مكان إصداره- .٩٥٧املادة 

 .من مبلغ الشيك% ٦حقيقي، وكذا من يسحب شيكا على غري مؤسسة مصرفية، بغرامة قدرها 

حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاا دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا مل يبني  أو يكون املظهر األول

ويلزم أيضا بأداء الغرامة املذكورة كل من . تقدميه أو مل تارخيا ال حقا لتاريخ تظهريهكان حي أو تارخيه أو يف الشيك مكان إصداره

 .تارخيه أو تلقى على سبيل املقاصة شيكا مل يبني فيه مكان إصداره أو ويف

 .مل يقم بتوفري املؤونة ألداء الشيك حني تقدميه أو يعاقب بنفس الغرامة الساحب الذي أغفل

 أقل من قيمة الشيك يوم تقدميه فإن الغرامة ال ميكن أن تشمل إال الفرق بني مبلـغ املؤونـة وقيمـة    إذا كان مبلغ املؤونة   

 .الشيك

 جيب على كل مؤسسة مصرفية تسلم لزبوا صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها أن تبني يف كل صيغة       - .٩٥٨املادة  



  ٤٠١

 . أوقية عن كل خمالفة١٠,٠٠٠ غرامة قدرها اسم الشخص الذي سلمت له الصيغة، و إال طبقت عليها

لوكيله شهادة باالمتناع عن  أو  تلزم كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها أن تسلم احلامل- .٩٥٩املادة 

 .الوفاء

كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هنـاك                 

 .تعرض، تعترب مسؤولة عن الضرر احلاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن املساس بائتمانهأي 

 تضع املؤسسة املصرفية باان صيغ شيكات رهن إشارة األشخاص املتوفرين لديها على حـساب يتعامـل فيـه                   - .٩٦٠املادة  

 .بالشيكات

حساب صيغ شيكات غري الصيغ املسلمة لـسحب  مؤسسة مصرفية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليمها صاحب  جيوز لكل

 .لالعتماد وجيوز هلا يف كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ املسلمة سابقا أو مبالغ من طرف الساحب لدى املسحوب عليه،

جيوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا وغري قابلة لالنتقال عن طريق التظهري مبقتضى شرط صريح من املؤسسة املصرفية                  

 .مؤسسة مماثلة أو يتعلق األمر مبؤسسة مصرفيةما مل 

 لوكيله، صيغ شيكات غري اليت متكنه من سحب مبالغ مالية لدى املسحوب عليه أو ال جيوز أن تسلم ملن له حساب مصريف

يـة  لالعتماد، وذلك خالل عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كاف أو

 .٩٦١إذا مل ميارس صالحية التسوية املنصوص عليها يف املادة 

تتعني مراعاة مقتضيات هذه املادة من طرف املؤسسة املصرفية اليت رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية وكذا مـن          

 .طرف كل مؤسسة مصرفية أخطرت باإلخالل بالوفاء ال سيما من طرف البنك املركزي املوريتاين

 جيب على املؤسسة املصرفية املسحوب عليها اليت رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صـاحب                   - .٩٦١املادة  

احلساب بإرجاع الصيغ اليت يف حوزته واليت يف حوزة وكالئه إىل مجيع املؤسسات املصرفية اليت تعترب من زبنائها، وأن ال يصدر مدة 

. اليت يتم اعتمادهـا  أو ن سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى املسحوب عليهعشر سنوات شيكات غري تلك اليت متكن م

 .خترب املؤسسة املصرفية املسحوب عليها يف نفس الوقت وكالء زبنائها وكذا أصحاب احلساب اآلخرين

 : إذا أثبت أنه٩٦٥غري أنه لصاحب احلساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة األوىل من املادة 

 .قام بتوفري مؤونة كافية موجودة ألدائه من طرف املسحوب عليه أو أدى مبلغ الشيك غري املويف .١



  ٤٠٢

 .٩٦٢أدى الغرامة اجلبائية املنصوص عليها يف املادة  .٢

 :ما يلي حتدد الغرامة اجلبائية اليت جيب على صاحب احلساب أن يؤديها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات ك- .٩٦٢املادة 

  ؛٩٥٦الشيكات غري املؤداة موضوع اإلنذار األول املنصوص عليه يف املادة  أو من مبلغ الشيك5%  -

 الشيكات موضوع اإلنذار الثاين أو من مبلغ الشيك %١٠ -

 .من مبلغ الشيك موضوع اإلنذار الثالث وكذا اإلنذارات الالحقة 20%  -

 صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم ال تطبق بقوة القانون مقتضيات              إذا وقع اإلخالل بالوفاء من طرف      - .٩٦٣املادة  

بالنـسبة   أو  على باقي املشتركني يف احلساب سواء بالنسبة هلـذا احلـساب  ٩٦١ واملادة ٩٦٠الفقرة الثانية والثالثة من املادة 

 .للحسابات املشتركة األخرى وكذا احلسابات الشخصية للمخل بالوفاء

 : أوقية١٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠,٠٠٠يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة تتراوح من  - .٩٦٤املادة 

 مل يقم بتوفري مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقدميه؛ أو ساحب الشيك الذي أغفل .١

 ساحب الشيك املتعرض بصفة غري صحيحة لدى املسحوب؛ .٢

 زور شيكا؛ أو من زيف .٣

 ضمانه ضمانا احتياطيا؛ أو بتظهريه أو زيفم أو من قام عن علم، بقبول تسلم شيك مزور .٤

 .تظهري شيك شرط أن ال يستخلص فورا وأن حيتفظ به على سبيل الضمان أو كل شخص قام عن علم بقبول .٥

كانت معدة  أو وتتم مصادرة املواد واآلالت واألجهزة واألدوات اليت استعملت. املزورة وحتطم أو تصادر الشيكات املزيفة

 .ات بقرار قضائي إال إذا استعملت دون علم مالكهاإلنتاج هذه الشيك

 جيوز للمحكمة يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة السابقة أن متنع احملكوم عليه خالل مدة تتراوح بني سنة ومخس - .٩٦٥املادة 

وميكن أن يكون هذا . سنوات من إصدار شيكات غري اليت متكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى املسحوب عليه وشيكات معتمدة

 أو ويرفق املنع بأمر موجه إىل احملكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات املوجودة يف حوزته. املنع مشموال بالنفاذ املعجل باملؤونة

د اليت وجيوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي باملنع يف اجلرائ. يف حوزة وكالئه إىل املؤسسة املصرفية اليت سلمتها له       

 .تعينها وطبقا للكيفية اليت حتددها وذلك على نفقة احملكوم عليه

وجيب على احملكمة أن خترب البنك املركزي املوريتاين بواسطة مستخرج من القرار القاضي باملنع الذي جيب عليه بدوره أن                   



  ٤٠٣

 .خيرب املؤسسات املصرفية بذلك املنع

أخربت به من طرف البنك املركزي املوريتاين أن متتنع عن تسليم احملكوم            ونتيجة هلذا املنع جيب على كل مؤسسة مصرفية         

 .عليه وكذا وكالئه صيغ شيكات غري الصيغ املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة

 أوقية، من أصدر شيكات رغم األمر املوجه إليه ١٠٠,٠٠٠ إىل ١٠,٠٠٠يعاقب باحلبس من شهر إىل سنتني وبغرامة من        

 .من هذه املادة خرقا للمنع الصادر ضده مبقتضى الفقرة األوىل أو ٩٦١ مبقتضيات املادة عمال

املنع من طرف األشخاص املشار  أو إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا لإلنذار تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل

 . لعدم وجود مؤونة كافيةإليهم يف الفقرتني األوىل والثانية، مل يقع وفاؤها عند التقدمي

 : أوقية٥٠٠,٠٠٠ إىل ٥٠,٠٠٠يعاقب بغرامة من 

 املسحوب عليه الذي يصرح مبؤونة تقل عن املؤونة املوجودة والقابلة للتصرف؛ .١

املسحوب عليه الذي خيالف املقتضيات اليت تلزمه بالتصريح داخل اآلجال القانونية باالخالالت بوفاء شيكات وكذا                .٢

 وص عليها يف الفقرة الرابعة أعاله؛باجلرائم املنص

 . والفقرة األوىل من هذه املادة٩٦١ و ٩٥٩ و ٩٢٥املسحوب عليه الذي خيالف مقتضيات الفقرة األوىل من املادة  .٣

عدم قابليتها للتصرف، أن يويف مبلغ  أو  جيب على املسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود املؤونة ونقصها- .٩٦٦املادة 

بواسطة صـيغة مل يطالـب    أو ٩٦٠در بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا ملقتضيات الفقرة الرابعة من املادة كل شيك أص

 .بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى البنك املركزي املوريتاين أو ٩٦١باسترجاعها طبقا للمادة 

إليها يف الفقرة األوىل، يلزمه على وجـه   الشيكات املشارإذا رفض املسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ 

 أوقية باإلضافة إىل التعويض عن الضرر املمنوح للحامل بسبب          ١٠٠,٠٠٠التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا املبلغ          

 .عدم الوفاء

ة املتعلقة بفتح احلساب وبتسليم     جيب على املسحوب عليه يف حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانوني             

 .صيغ الشيكات وكذا االلتزامات القانونية الناجتة عن اإلخالل بالوفاء سيما فيما خيص األمر باسترجاع صيغ الشيكات

عدم قابليتها للتصرف حمل احلامل يف  أو نقصاا أو  حيل املسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام املؤونة- .٩٦٧املادة 

 وجيوز هلذه الغاية إثبات انعدام      ٩٦٦وقه، يف حدود املبلغ الذي قدمه باستثناء احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة                حق



  ٤٠٤

 .نقصاا وعدم قابليتها للتصرف مبحرر يف شكل احتجاج أو املؤونة

 أية وسيلة قانونية أخرى، أن يوجه إنذارا جيوز له يف غري حالة االقتطاع التلقائي من احلساب وبصرف النظر عن اللجوء إىل     

 .أجل ثالثني يوما من تاريخ اإلنذار بدفع املبلغ املستحق تطبيقا للفقرة السابقة إىل صاحب احلساب عن طريق إجراء غري قضائي يف

 .إلنذار إذا مل يتم الوفاء خالل أجل الثالثني يوما من تاريخ ا٩٥٢تطبق الفقرتان الثانية والرابعة من املادة 

 تلزم املؤسسات املصرفية بالتصريح للبنك املركزي املوريتاين حتت طائلة التعرض للغرامات املنـصوص عليهـا يف                 - .٩٦٨املادة  

 . بكل حادث إخالل باألداء داخل أجل حيدده البنك املركزي املوريتاين٩٦٥الفقرة السادسة من املادة 

 .ات اإلخالل بوفاء الشيكاتيتوىل البنك املركزي املوريتاين مركزة تصرحي

 .تبلغ هذه املعلومات من طرف البنك املركزي للمؤسسات اليت ميكن أن تسحب عليها الشيكات

 .٩٦٥ميركز وينشر املنع املصرح به تطبيقا ملقتضيات املادة 

 . ويبلغها لوكيل اجلمهورية٩٦٥كما ميركز املعلومات املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 . مكونة لنفس اجلرمية فيما خيص تطبيق حالة العود٩٦٥ تعترب األفعال املعاقب عليها يف املادة - .٩٦٩املادة 

 .ال ميكن العمل بإيقاف التنفيذ إال فيما خيص عقوبات احلبس

مي، جاز ختفـيض     إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين وإمتام املؤونة خالل أجل عشرين يوما من تاريخ التقد                - .٩٧٠املادة  

 .مشارك أو بالنسبة لكل مساهم أو إسقاطها بالنسبة إليه أو عقوبة احلبس

 يف حالة املتابعات الزجرية ضد الساحب جيوز حلامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمـام القـضاء                    - .٩٧١املادة  

كما جيوز له أن خيتـار      . يض عن الضرر عند االقتضاء    الزجري مببلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه يف املطالبة بالتعو           

 .املطالبة بدينه أمام القضاء املدين

جيوز للقاضي الزجري يف حالة عدم انتصاب الطرف املدين وعدم استخالص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن                   

تنفيذ احلكم مبلغا يعادل قيمة الشيك وتضاف       حيكم على املسحوب عليه ولو تلقائيا بأن يؤدي حلامل الشيك إضافة إىل مصاريف              

له عند االقتضاء املبالغ األخرى املطالب ا عرفا ابتداء من يوم التقدمي وكذا املصاريف الناجتة عن عدم الوفاء إذا مل يـتم تظهـري                        

 .الشيك إن مل يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بامللف

ز للمستفيد من الشيك أن حيصل على نسخة تنفيذية من احلكم ضمن الشروط يف حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، جيو



  ٤٠٥

 .املتطلبة يف حالة قيامه طرفا مدنيا بصورة صحيحة

 بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باالختصاص تنظر احملكمة اليت يقـع وفـاء                  - .٩٧٢املادة  

 .وص عليها يف هذا الفصلالشيك بدائرا يف اجلرائم املنص

 على الشيكات الربيدية الصادرة وفقا للشروط املنصوص عليها يف هذه املواد واليت ال يقع ٩٦٥ إىل ٩٥٨تطبق مقتضيات املادتني    

 .الوفاء ا عند اية اليوم الثامن املوايل لتوصل مكتب الشيكات ا

 .باب عند االقتضاءيرجع إىل األعراف القائمة على وجه صحيح لتكميل هذا ال

   وسائل أداء أخرى:الباب الرابع

 .اخلطة التقنية املستعملة لذلك أو  تعترب وسيلة أداء متكن أي شخص من حتويل أموال كيفما كانت الطريقة- .٩٧٣املادة 

مـن جهـة    حتدد االتفاقات بني املؤسسة املصدرة وصاحب وسيلة األداء من جهة وبني املؤسسة املصدرة والتاجر املنخرط                

  .أخرى شروط وكيفية وسائل األداء، غري أنه جيب أن حتترم هذه االتفاقات قواعد النظام العام املبينة فيما بعد

االلتزام باألداء املمنوح بواسطة وسيلة أداء غري قابل للرجوع فيه، ال ميكن التعرض علـى األداء إال يف   أو  األمر- .٩٧٤املادة 

 .التصفية القضائية للمستفيد أو التسوية أو ة األداءوسيل أو سرقة أو حاالت ضياع

 : خبصوص وسائل األداء موضوع هذا الباب٩٦٤ يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة - .٩٧٥املادة 

 زور وسيلة أداء؛ أو كل من زيف .١

 مزورة؛ أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو كل من استعمل عن علم .٢

 .داء بواسطة وسيلة أداء مزيفة ومزورةكل من قبل عن علم أ.٣

 .٩٧٣ على وسائل األداء املنصوص عليها يف املادة ٩٦٥ تطبق مقتضيات املادة - .٩٧٦املادة 

 املزورة وحيكم مبصادرة املواد واآلالت واألجهزة واألدوات اليت استعملت أو  تصادر وحتطم وسائل األداء املزيفة- .٩٧٧املادة 

 .ج تلك األشياء، إال إذا استعملت دون علم مالكهاكانت معدة إلنتا أو

  العقود التجارية: الكتاب الرابع

   أحكام عامة:الباب األول

 ختضع العقود املنصوص عليها يف هذا الكتاب لألحكام العامة لقانون االلتزامات والعقود وللمقتـضيات اخلاصـة   - .٩٧٨املادة  



  ٤٠٦

 .لعقوداملنصوص عليها يف هذه املدونة لكل نوع من ا

الذي يفترض علمه من طـرفهم   أو  ترتبط األطراف يف أحد العقود املنصوص عليها يف هذا الباب بالعرف املعلوم- .٩٧٩املادة 

كمـا أـم   . والذي هو يف التجارة معلوم على نطاق واسع وبشكل منتظم بروابط من نفس الصنف ضمن العينة التجارية املعتربة 

 .اموها فيما بينهميرتبطون باملمارسات اليت أق

  يفترض التضامن يف االلتزامات التجارية - .٩٨٠املادة 

   العقود املتعلقة بوسطاء التجارة:الباب الثاين

   يف عقد الوساطة:الباب الفرعي األول

 أو ع إن الوسيط يف مادة البيع والشراء هو الذي يتكلف بامسه اخلاص ولكن حلساب موكله أي مفوضه إجراء بي- .٩٨١املادة 

 .شراء البضاعة بعوض أجرة الوساطة

 . جيب على الوسيط أن ينفذ العمليات موضوع عقد الوساطة طبقا لتعليمات مفوضه- .٩٨٢املادة 

إذا تضمن عقد الوساطة تعليمات حمددة، وجب على الوسيط التقيد ا حرفيا، إال إذا اقتضى األمر اختاذ املبادرة بفـسخ                    

 .العرف تناقض هذه التعليمات أو تفويضالعقد إذا ظهر أن طبيعة ال

إذا تعلق األمر بتعليمات مقيدة، وجب على الوسيط التصرف كما لو كانت مصاحله هو نفسه مـستهدفة، وبتتبـع التعليمـات                     

 .الصادرة أكثر تتبع ممكن

ة األجدر بصيانة مـصاحل  إذا مل توجد تعليمات خاصة، جيب على الوسيط أن يتصرف بالطريق أو إذا كانت التعليمات غري مقيدة،

 .مفوضه واحترام العرف

 . جيب على الوسيط أن يتصرف بصدق حلساب مفوضه- .٩٨٣املادة 

 .بيع بضائعه هو إىل مفوضه أو وال ميكنه على وجه اخلصوص أن يشتري حلسابه اخلاص البضائع اليت كلف ببيعها

ة بالعملية موضوع الوساطة إىل مفوضه وأن يطلعه على مجيـع            جيب على الوسيط تقدمي أية معلومات مفيدة متعلق        - .٩٨٤املادة  

 .تصرفاته وأن يقدم له حساباته بأمانة مع إمتام العملية

 جيب على املفوض أن يسدد لوسيطه تعويضا عن وساطته، مستحقا له فور تنفيذه ملأموريته بغض النظر عن كـون                    - .٩٨٥املادة  

 .العملية مرحبة أم ال



  ٤٠٧

على املفوض أن يعوض للوسيط املصارف واملستحقات القانونية اليت حتملها هذا األخري بـشرط أن تكـون                  جيب   - .٩٨٦املادة  

  ا.فقط ضرورية للعملية، وعلى أن تكون مرفقة بالوثائق املصدقة هلا أو الزمة،

 . ألي وسيط من أجل ضمان الوفاء بكل ديونه ضد املفوض حق حبس البضائع اليت حبوزته- .٩٨٧ملادة 

 عندما تكون البضائع املرسلة بالوساطة من أجل بيعها يف حالة تلف ظاهر وجب على الوسيط أن حيافظ على حقوق - .٩٨٨دة املا

 .الرجوع ضد الناقل وأن يالحظ التلف وأن يعمل بقدر املستطاع على صيانة الشيء وأن يبلغ املفوض دون تأخري

 .يف غياب ذلك، يسأل عن الضرر الناتج عن أعماله

ما يكون التخوف واردا بأن البضائع املرسلة بالوساطة من أجل البيع ستتلف حاضرا وتكون مصلحة املفـوض حتـتم                   عند

 .ذلك، فإن الوسيط ملزم بالعمل على بيعها

 يلزم الوسيط الذي باع بسعر أقل من السعر احملدد له من طرف املفوض جتاه هذا األخري بالفارق إال إذا برهن على - .٩٨٩املادة 

 .أن بيعه كان قد جنب مفوضه خسارة وأن الظروف مل تسمح له باختاذ أوامره

 .إذا وقع منه خطأ، وجب عليه زيادة على ذلك تعويض الضرر الناتج عن عدم مراعاة العقد

 .الذي يبيع فوق الثمن الصادرة به أوامر املفوض من الفارق أو ال يستفيد الوسيط الذي يشتري بأقل الثمن

 .سلفة للغري دون موافقة املفوض أو  يتصرف الوسيط حتت مسئوليته إذا منح قرضا-. ٩٩٠املادة 

 أو تنفيذ االلتزامات األخرى الواقعة على عواتق الذين تعامل معهم إال إذا ضمنها أو  ال يسأل الوسيط عن تسديد- .٩٩١املادة 

 .كان ذلك هو العرف التجاري يف مكان مزاولته

 . ملن يتعامل معه احلق يف تعويض إضايف يدعى ضمان الوفاءللوسيط الذي يكون ضامنا

 يفقد الوسيط كل حق يف الوساطة إذا قام عن سوء نية بارتكاب أعمال يف حق مفوضه سيما إذا أعلن للمفـوض                      - .٩٩٢املادة  

 .أخفض مما هو سعر البيع أو سعرا أعلى مما هو سعر الشراء

 .البائع أو فوض احلق أن يعترب الوسيط نفسه هو املشتريفضال عن ذلك ويف احلالتني األخريتني، للم

إعادة إرسال البضائع  أو وكيل النقل الذي يتكلف مقابل أجرته وبامسه الشخصي بإرسال أو  يرتل الوسيط املرسل- .٩٩٣املادة 

 .قلحلساب مفوضه مرتلة الوسيط إال أنه خيضع مع ذلك فيما خيص نقل البضائع لألحكام املنظمة لعقد الن

الوكيل الناقل سيما عن وصول البضاعة يف اآلجال احملددة وعن الفساد واخلسارة فيها إال  أو  يسأل الوسيط املرسل- .٩٩٤املادة 



  ٤٠٨

 .حالة القوة القاهرة أو ما كان من فعل الغري

الغرامات احملصلة مـن     جيب على الوسيط املعتمد لدى اجلمارك أن يسدد لصاحل زبونه مبلغ احلقوق والضرائب و              - .٩٩٥املادة  

 .طرف مصاحل اجلمارك

حيل حمل اجلمارك يف احلقوق، الوسيط املعتمد لدى اجلمارك الذي يسدد إىل مبلغ الثلث من احلقوق والضرائب والغرامات                  

 .اليت تقوم اجلمارك جببايتها

يف تطبيق التعريفة اجلمركية  أو صريح يعترب الوسيط املعتمد لدى اجلمارك مسؤوال جتاه مفوضه عن كل خطإ يف الت- .٩٩٦املادة 

 .وكذلك عن أي ضرر ميكن أن ينتج عن تأخري يف تسديد احلقوق والضرائب والغرامات

 .ويسأل أمام إدارات اجلمارك واخلزينة عن العمليات اجلمركية اليت جرت بعناية منه

   السمسرة:الباب الفرعي الثاين

 أو إبرام اتفاقـات  أو إجناز أو دة مهنة ربط عالقة بني أشخاص من أجل تسهيل إن السمسار هو الذي ميارس عا- .٩٩٧املادة 

 .مفاوضات بني هؤالء األشخاص أو معامالت

 جيب على السمسار أن يظل مستقال عن األطراف وأن حيصر نطاق نشاطه يف ربط صالت األشـخاص الـذين                    - .٩٩٨املادة  

 .ل االتفاقات بينهميرغبون يف التعاقد وأن يبذل كل املساعي بغية تسهي

 .فال ميكنه إذن أن يدخل شخصيا يف معاملة إال ما كان من اتفاق األطراف

 : جيب على السمسار أن- .٩٩٩املادة 

 يقوم بكل ما هو الزم للتمكني من إبرام العقد؛ -

 .أن يزود األطراف بأي معلومات الزمة لتمكينهم من التعامل عن بينة تامة باملوضوع -

 الطرف اآلخر ناعتا إياه مبؤهالت ومزايا ليست له يف الواقع لدفع طرف إىل التعاقد فإنه يكون مـسؤوال     إذا قدم السمسار  

 .عن األضرار الناجتة عن تصرحياته الكاذبة

غري مباشرة وسـواء   أو  ال حيق للسمسار أن ينجز عمليات جتارية حلسابه اخلاص سواء مت ذلك بصورة مباشرة- .١٠٠٠املادة 

 .بواسطة شخص وسيط أو لغريأيضا باسم ا

  . تتكون أجرة السمسار من نسبة مئوية من مبلغ العملية- .١٠٠١املادة 



  ٤٠٩

بل ختصم من الثمن العادي املقبوض  إذا كان البائع وحده هو معطي األوامر فإن العمولة ال يتم حتملها ولو جزئيا من طرف املشتري

 .من طرف البائع

 .وامر، فإن الوساطة تكون على عاتقه عالوة على الثمن الذي مت تسديده إىل البائعوحده هو معطي األ إذا كان املشتري

 .املفاوضات اليت قادها أو  حيق األجر للسمسار مبجرد إبرام العقد نتيجة للمعلومات اليت قدمها- .١٠٠٢املادة 

 .إذا كان العقد قائما على شرط تعليقي فال يستحق السمسار األجر إال بعد حصول الشرط

  جتب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها وإن مل يربم العقد

 . تسدد األجرة اليت مل حتدد اعتمادا على التعريفة إن كانت موجودة وإال فتحدد طبقا للعرف- .١٠٠٣املادة 

 .عند غياب العرف، فإن للسمسار احلق يف أجرة تأخذ يف احلساب مجيع العناصر ذات الصلة بالصفقة

يفقد السمسار حقه يف األجرة ويف التعويض عن مصاريفه إذا تصرف ملصلحة الغري املتعاقد بدون مراعاة التزامه                  - .١٠٠٤املادة  

 .استلم من غري علم هذا األخري أجرة من الغري املتعاقد أو جتاه من صدرت له منه األوامر

   يف عقد الوكالة التجارية:الباب الفرعي الثالث

ري هو شخص منتدب ومكلف بوصفه صاحب مهنة مستقلة وعلى وجه الدوام باملفاوضة واحتماال الوكيل التجا - .١٠٠٥املادة 

وكالء جتاريني آخرين بـدون أن   أو لتقدمي اخلدمات باسم ولصاحل منتجني وصناعيني وجتار أو بإبرام عقود للشراء والبيع والتأجري

 .يكون مرتبطا معهم بعقد للعمل

 .ارية بني الوكالء التجاريني وموكليهم يف املصلحة املشتركة لألطراف تربم العقود اجل- .١٠٠٦املادة 

 .ختضع روابط الوكيل التجاري مع موكله لوجوب التزام الصدق واإلعالم املتبادل

 .جيب على الوكيل التجاري أن ينفذ مأموريته كمهين معنت، وجيب على املوكل أن ميكن الوكيل التجاري من تنفيذ مأموريته

وفيما عدا اتفاق مكتوب ينص على خالف ذلك، أن يقبل متثيـل مـوكلني     جيوز للوكيل التجاري دون إذن،- .١٠٠٧املادة 

 .آخرين

 .وال جيوز له قبول متثيل منشآت منافسة لواحدة من منشآت أحد موكليه دون موافقة هذا األخري

يكشف عن املعلومات اليت كان قد اطلع عليها من  أو خدم ال جيوز للوكيل التجاري حىت بعد اية العقد، أن يست- .١٠٠٨املادة 

  .تلك اليت اطلع عليها بتلك الصفة مبوجب العقد أو طرف موكله بصفة سرية،



  ٤١٠

 .إذا اتفق على حظر منافسة بني الوكيل التجاري وموكله يكون للوكيل احلق يف تعويض خاص عند انقضاء العقد  

 .عمولة أو قيمة األعمال يشكل وساطة أو  تبعا لعدد كل عنصر من التعويض متغري- .١٠٠٩املادة 

يف حالة سكوت العقد، يكون للوكيل التجاري احلق يف عمولة مطابق لألعراف املعمول ا يف القطاع من النشاط الـذي                    

 .يغطيه انتدابه

 .لصلة بالصفقةيف حالة غياب العرف، يكون للوكيل التجاري احلق يف تعويض تراعى فيه قيمة مجيع العناصر ذات ا

جمموعة من الزبناء املعينني احلق يف عمولة عن أي صفقة يـتم   أو  للوكيل الذي خيتص دون سواه مبنطقة جغرافية- .١٠١٠املادة 

 .إبرامها خالل مدة عقد الوكالة

كون الصفقة مترتبة    يستحق الوكيل التجاري عمولة عن كل عملية جتارية مربمة بعد انتهاء عقد الوكالة عندما ت               - .١٠١١املادة  

 .أساسا عن نشاطه خالل عقد الوكالة ووقع إبرامها يف أجل معقول ابتداء من تاريخ انتهاء العقد

أكثر من الوكالء التجاريني ال يستحق الوكيل  أو  عدا ما تقتضيه الظروف انطالقا من توزيع التعويض بني اثنني- .١٠١٢املادة 

 : مستحقة سابقاالتجاري عمولة إذا كانت هذه األخرية

  للوكيل املتقدم عليه مبوجب صفقة جتارية مربمة قبل جريان العمل بعقد الوكالة؛ -

 .للوكيل الذي خلفه مبوجب صفقة جتارية مربمة بعد انتهاء عقد الوكالة -

 أو اصل مع الغريمنذ افتراض تنفيذها تطبيقا لالتفاق احل أو مبجرد تنفيذ الصفقة من طرف املوكل  تستحق العمولة- .١٠١٣املادة 

 .أيضا مبجرد قيام الغري من جهته بتنفيذ الصفقة

 .يف اليوم األخري املوايل لألشهر الثالثة اليت استحق فيها على األكثر ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك تؤدى العمولة

ار واملوكل سوف ال ينفذ وكـان عـدم          ال ميكن انقضاء احلق يف التعويض إال إذا ثبت أن العقد املربم بني األغي              - .١٠١٤املادة  

 .التنفيذ املذكور غري عائد إىل ظروف تعزى للموكل

عرف خمالف، أن يستفيد من تعويض النفقات واملصاريف النامجـة مـن    أو  ال حيق للوكيل التجاري، عدا اتفاق- .١٠١٥املادة 

 .مات خاصة من موكلهمزاولته العادية لنشاطه، ولكن فقط من تلك اليت قام بتحملها مبوجب تعلي

 .يكون تعويض النفقات واملصاريف مستحقا يف هذه احلالة وإن مل يتم إبرام الصفقة

 ينتهي عقد الوكالة املربم ملدة معينة بانتهاء تلك املدة، دون أن تكون هناك ضرورة لوضع حد له بأي شكل من                     - .١٠١٦املادة  



  ٤١١

 .األشكال

ميكن لكل طرف من . مدته إىل عقد غري حمدد املدة اصل األطراف تنفيذه بعد انصراميتحول العقد املربم ملدة معينة والذي يو

 .األطراف أن يضع حدا للعقد غري حمدد املدة بواسطة إخطار مسبق

يكون أجل اإلخطار املسبق شهرا واحدا بالنسبة للسنة األوىل من العقد وشهران بدخول السنة الثانية منه وثالثـة أشـهر                  

 .وللسنوات الالحقةبدخول الثالثة 

 .يف غياب اتفاق خمالف، يكون أجل اإلشعار موافقا لنهاية الشهر املدين

يف حالة حتول عقد حمدد املدة إىل عقد غري حمدد املدة، يتم احتساب مدة اإلخطار املسبق بدءا من أول ربـط للعالقـات                       

 .التعاقدية بني األطراف

 .أقصرال حيق لألطراف االتفاق على أجل إخطار مسبق 

 .إذا حصل اتفاق األطراف على آجال أطول وجب أن يكون أجل اإلخطار املسبق متماثال بالنسبة للموكل وللوكيل

 .ورود حالة قاهرة أو ال تطبق هذه املقتضيات، عندما يتم فسخ العقد بسبب خطإ جسيم من أحد األطراف

انتهاء عالقته مبوكله دون مساس بتعويضات حمتملـة عـن           يستحق الوكيل التجاري عالوة تعويضية، يف حالة         - .١٠١٧املادة  

  .األضرار

يفقد وكيل التجارة حقه يف تعويض الضرر إذا مل يشعر موكله بنيته يف املطالبة حبقوقه بواسطة عقد غري قضائي خالل أجل                     

 .سنة ابتداء من انتهاء العقد

 . حالة توقف العقد الناتج عن وفاة الوكيليستفيد كذلك ذوو حقوق الوكيل التجاري من حق التعويض عن الضرر يف

 : ال يستحق التعويض املنصوص عليه يف املادة السابقة يف احلاالت اآلتية- .١٠١٨املادة 

 إذا ما مت إاء العقد بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري؛ .١

 أو راجعة إىل سن أو املوكلإذا ما كان هذا التوقف ناجتا عن فعل الوكيل التجاري ما مل يكن مربرا بظروف تنسب إىل  .٢

بوجه عام بأية ظروف خارجة عن إرادة الوكيل حبيث مل يعد من املمكن أن يطلب  أو مرض الوكيل التجاري أو عجز

 متابعة نشاطه بصفة معقولة؛

 . إذا ما قام الوكيل التجاري بالتنازل عن حقوقه والتزاماته العقدية إىل الغري باتفاق مع املوكل .٣



  ٤١٢

 : يساوي احلد األدىن ملستحق التعويض-. ١٠١٩املادة 

 شهرا من العمولة ابتداء من السنة األوىل التامة التنفيذ من العقد؛ -

 شهرين من العمولة ابتداء من السنة الثانية التامة التنفيذ من العقد؛ -

 ثالثة أشهر من العمولة ابتداء من السنة الثالثة التامة التنفيذ من العقد؛ -

ملهلة األقدمية املمتدة إىل ما بعد السنة الثالثة التامـة   ق التعويض بني الوكيل التجاري وموكله بالنسبةحيدد بكل حرية مستح -

 .التنفيذ من العقد

 .ألجل حساب التعويض يعترب املبلغ احلاصل من معدل االثين عشر شهرا األخرية من تنفيذ العقد

 .وقوع حالة القوة القاهرة أو  خطإ جسيم من أحد األطراف،ال تطبق هذه املقتضيات يف حالة ما إذا انتهى العقد بسبب

 إىل ١٠١٦اتفاق يستثىن به إضرارا بالوكيل التجاري من مقتضيات املواد من  أو  يعترب كأن مل يكن كل اشتراط- .١٠٢٠املادة 

١٠١٩. 

من عنـد   أو ن عند الطرف اآلخر يلزم كل طرف عند اية العقد بإرجاع كلما تسلم خالل مدة العقد، سواء م- .١٠٢١املادة 

 .ذاك أو األغيار حلساب الطرف اآلخر ولكن دون مساس يف ذلك حبق احلبس لفائدة هذا الطرف

   العقود املصرفية:الباب الثالث

   احلساب املصريف:الفصل األول

 .حساب ألجل أو احلساب املصريف، إما حساب باإلطالع، -.١٠٢٢املادة 

   بني احلسابات باإلطالع و ألجل أحكام مشتركة:الفرع األول

 : جيب على املؤسسة املصرفية، قبل فتح أي حساب، التحقق- .١٠٢٣املادة 

 بطاقة اإلقامة أو فيما خيص األشخاص الطبيعيني، من موطن وهوية طالب احلساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية، -

 وثيقة تعريف حتل حمله بالنسبة لألجانب غري املقيمني؛أي  أو رقم جواز السفر أو بالنسبة لألجانب املقيمني

األشخاص الطبيعـيني   أو فيما خيص األشخاص املعنويني، من الشكل والتسمية وعنوان املقر، وهوية وسلطات الشخص -

 ).البتانه (رقم الضريبة املهنية أو رقم سجل التجارة أو املخولني إجناز عمليات يف احلساب، وكذا رقم الضريبة على الشركات

 .تسجل املؤسسة املصرفية مواصفات ومراجع الوثائق املقدمة



  ٤١٣

يف عدة وكاالت لنفس املؤسسة املـصرفية،   أو  يف حالة تعدد احلسابات املفتوحة لنفس الزبون ويف نفس الوكالة- .١٠٢٤املادة 

 .ينص على خالف ذلك فإن كال من هذه احلسابات يعمل مستقال عن اآلخر، ما مل

 .بدون تضامن أو  ميكن للمؤسسة املصرفية فتح حسابات مجاعية مع- .١٠٢٥ املادة

 .تغيري أو  جيب أن ميسك كشف احلساب دون شطب- .١٠٢٦املادة 

 . توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثالثة أشهر على األقل

 . يكون كشف احلساب وسيلة إثبات وفق الشروط املنصوص عليها يف القانون- .١٠٢٧املادة 

   احلساب باإلطالع:لفرع الثاينا

 احلساب باإلطالع عقد مبقتضاه يتفق املصرف مع زبونه على تقييد ديوما املتبادلة يف كشف وحيد على شكل - .١٠٢٨املادة 

 .أبواب دائنة ومدينة، واليت بدجمها ميكن يف كل حني استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد األطراف

 :خارج احلساب ، إال يف حالة النص على خالف ذلك غيـر أنه يفترض- .١٠٢٩املادة 

 قانونية؛ أو الديون املضمونة بتأمينات اتفاقية .١

 .الديون اليت ال تنتج عن عالقات األعمال العادية .٢

 . تكمل األعراف املهنية املقتضيات التالية- .١٠٣٠املادة 

 . الواردة فيه يشري كشف احلساب بصفة واضحة إىل طريقة حساب املبالغ- .١٠٣١املادة 

ويساهم احتماال يف تكوين رصيد لفائدة املؤسسة . أشهر وينقل إىل مدين احلساب   حيصر دين املصرف كل ثالثة- .١٠٣٢املادة 

 .مبا هو متماش مع األعراف

ـ               - .١٠٣٣املادة   ها أن تكـون     تفقد الديون املسجلة يف احلساب صفاا املميزة وذاتيتها اخلاصة وتعترب مؤداة، وآنذاك ال ميكن

 .التقادم بصورة مستقلة أو إحدى طرق التنفيذ أو متابعة أو مقاصة أو موضوع أداء

 .العينية املرتبطة بالديون احملولة باحلساب، إال إذا حولت باتفاق صريح على رصيد احلساب أو تنقضي الضمانات الشخصية

 .تماد لفائدة الزبون ال يؤدي اتفاق على فتح احلساب لوحده إىل فتح اع- .١٠٣٤املادة 

 .جيب أن يؤدي احلساب املدين العرضي حاال من طرف الزبون، ما مل حيصل على موافقة املؤسسة املصرفية

يكون هذا الرصيد قابال للحجز من طرف أي دائن   ميكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته يف الرصيد املؤقت،- .١٠٣٥املادة 



  ٤١٤

 .للزبون

وضع حد إال بالشروط الشكلية واألجل املنصوص عليه يف  أو ف مكشوفا، ال ميكنه إجراء خصم إذا منح املصر- .١٠٣٦املادة 

 .الفصل املتعلق بفتح اعتماد

 حينما يكون تسجيل دين يف احلساب ناجتا عن ورقة جتارية مقدمة إىل املصرف، يفترض أن التسجيل مل يـتم إال                     - .١٠٣٧املادة  

 :ونتيجة لذلك إذا مل يؤد الورقة التجارية يف تاريخ االستحقاق، فللمصرف اخليار يف. يسيبعد التوصل مبقابلها من املدين الرئ

 متابعة املوقعني من أجل استخالص الورقة التجارية؛ -

ويؤدي هذا القيد . دينه العادي ردا للقرض أو تقييد يف الرصيد املدين للحساب، الدين املصريف الناتج عن عدم أداء الورقة أو -

 .ء الدين، ويف هذه احلالة ترجع الورقة التجارية إىل الزبونإىل انقضا

 يوضع حد للحساب باإلطالع بإرادة أي من الطرفني، بدون إشعار إذا كانت املبادرة من الزبون، ومع مراعـاة                - .١٠٣٨املادة  

 .اإلشعار املنصوص عليه يف الباب املتعلق بفتح االعتماد إذا كانت املبادرة من املصرف

 .التصفية القضائية للزبون أو التسوية أو انعدام األهلية أو حلساب أيضا بالوفاةيقفل ا

 . عند إقفال احلساب متنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي- .١٠٣٩املادة 

 . طيلة فترة التصفية، تنقل الديون الناجتة عن عمليات جارية يوم اإلقفال إىل احلساب- .١٠٤٠املادة 

ؤدي قيدها إىل انقضائها إال يف احلدود اليت تتم مقاصتها مع الرصيد املؤقت املوجود يوم اإلقفال، مع احتمال تغيريه بعد ال ي

 .ذلك

   احلساب ألجل:الفرع الثالث

  ال حيدد احلساب ألجل بعد حلول أجله إال بطلب صريح للزبون، وبشرط موافقة املصرف- .١٠٤١املادة 

 .لديون حيث هي املرتبة لفائدة الزبون عند االستحقاق تسدد ا- .١٠٤٢املادة 

 . ميكن للزبون إاء احلساب قبل أجله مبوافقة املصرف- .١٠٤٣املادة 

 .يؤدي هذا اإلاء املسبق إىل اجلزاءات املشترطة عند فتح احلساب

   إيداع النقود:الفصل الثاين

وجبه شخص نقودا كيفما كانت وسيلة اإليداع، لدى مؤسسة مصرفية  عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع مب- .١٠٤٤املادة 



  ٤١٥

 .خيول هلا حق التصرف فيها حلساا اخلاص، مع التزامها بردها حسب الشروط املنصوص عليها يف العقد

ه باستثناء حالة وكيل عن أو بالرد إذا أدى بناء ألمر غري موقع من طرف املودع  ال يتحلل املودع لديه من االلتزام- .١٠٤٥املادة 

 .وجود حجز

   إيداع السندات :الفصل الثالث

 . تتعلق وديعة السندات بالقيم املنقولة وبالسندات األخرى القابلة للتداول- .١٠٤٦املادة 

ممارسة احلقوق املترتبة عنها يف غـري مـصلحة    أو  ال جيوز للمؤسسة املصرفية استعمال السندات املودعة لديها- .١٠٤٧املادة 

 .ودع ما مل يشترط خالف ذلك صراحةامل

 على املؤسسة املصرفية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية اليت تفرضها القواعد العامة للقانون علـى           - .١٠٤٨املادة  

 .املودع لديه املأجور

 .ال جيوز هلا التخلي عنها إال بتعليمات كتابية من املودع

املصرفية أن تقوم بتحصيل مبلغ األرباح وما يستخرج من رأس املـال ومـا يـدفع عـن                   جيب على املؤسسة     - .١٠٤٩املادة  

 .االستهالك، وبوجه عام، مجيع املبالغ اليت تستحق مبوجب السندات املودعة عند حلول األجل ما مل يشترط خالف ذلك

 . بامسهتوضع املبالغ احملصلة حتت تصرف املودع وال سيما بتقييدها يف حساب اإلطالع املفتوح

 .جيب على املؤسسة املصرفية كذلك أن تعمل على تسلم السندات اليت يتم منحها جمانا وأن تضيفها للوديعة

كما جيب عليها القيام بالعمليات اليت ترمي إىل احملافظة على احلقوق املرتبطة بالسندات كالتجميع واملعاوضة وجتديد القـسيمات                  

 .واخلتم عليها

وجيب على املؤسسة املصرفية يف حالة      . عالم املودع بالعمليات اليت يكون فيها ملالك السندات حق اخليار          جيب إ  - .١٠٥٠املادة  

 .مع اإلشعار بالتوصل االستعجال وتعرض احلقوق خلطر الضياع، توجيه اإلنذار برسالة مضمونة

 .ادةيتحمل املودع يف مجيع هذه األحوال مصاريف املراسلة عالوة على العمولة الواجبة ع

جيب على املؤسسة املصرفية، يف حالة عدم توصلها يف الوقت املناسب بتعليمات املودع، أن تعمل علـى ضـمان تـداول           

 .احلقوق اليت مل ميارسها بنفسه

 .ال تطبق هذه املادة إال على القيم املسعرة بالبورصة



  ٤١٦

منها ذلك داخل اآلجال اليت تفرضها شروط حفـظ          تلتزم املؤسسة املصرفية برد السندات عندما يطلب املودع          - .١٠٥١املادة  

 .الوديعة

 أو يتم رد الوديعة مبدئيا باملكان الذي حصل فيه اإليداع، و جيب أن يشمل الرد ذات السندات املودعة إال إذا اشترط الطرفـان 

 .أجاز القانون رد املثل

ع كشفا حبساب السندات املودعة، سـواء كانـت         تلتزم املؤسسة املصرفية بأن تبعث، يف اية كل ثالثة أشهر، إىل املود           

 .سندات باحلساب أو سندات جممعة

 .لألشخاص املعينني من طرفه أو  ال ترد الوديعة إال للمودع- .١٠٥٢املادة 

دون وال حتول هذه املطالبة .  جيب على املؤسسة املصرفية إعالم املودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات املودعة لديها- .١٠٥٣املادة 

 .رد السندات املتنازع فيها إال بقرار قضائي

   التحويل:الفصل الرابع

 التحويل عملية مصرفية يتم مبقتضاها إنقاص حساب املودع، بناء على أمره الكتايب بقدر مبلغ معـني يقيـد يف                    - .١٠٥٤املادة  

 .حساب آخر

 : متكن هذه العملية من

لدى مؤسستني مـصرفيتني   أو ب، لدى املؤسسة املصرفية ذاانقل مبلغ نقدي من شخص إىل آخر، لكل منهما حسا .١

 خمتلفتني؛

لدى مؤسـستني   أو نقل مبلغ نقدي بني حسابات خمتلفة، مفتوحة باسم نفس الشخص لدى املؤسسة املصرفية ذاا، .٢

 مصرفيتني خمتلفتني؛

ر اسم هذا األخري يف أمـر       إذا كان املستفيد من التحويل مكلفا بنقل املبلغ إىل دائن حساب شخص آخر، وجب ذك               .٣

 .التحويل

مببالغ جيب تقييدها به، داخل أجـل سـبق    أو  يصح األمر بالتحويل سواء تعلق مببالغ مت تقييدها حبساب اآلمر- .١٠٥٥املادة 

 .االتفاق عليه مع املؤسسة املصرفية

ت خصمه من طرف املؤسسة املصرفية مـن   يصبح املستفيد من التحويالت مالكا للمبلغ الذي يتعني نقله من وق          - .١٠٥٦املادة  



  ٤١٧

 .حساب اآلمر

 .وجيوز التراجع عن األمر بالتحويل إىل ذلك احلني

 يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إىل أن يقيد املبلغ فعال يف دائـن حـساب                      - .١٠٥٧املادة  

 .املستفيد

طاء املصارف اليت حيلها حمله يف تنفيذ التحويل سواء اختارها أم ال، مع حفظ حـق                 يسأل املصرف اآلمر عن أخ     - .١٠٥٨املادة  

 .املصرف اآلمر يف الرجوع على تلك املصارف

 يصح لآلمر معارضة تنفيذ أمر التحويل ولو متت معاينته بسند مسلم للمستفيد اعتبارا من يوم صدور احلكم قبل - .١٠٥٩املادة 

 .قضائيةالتصفية ال أو فترة التسوية

   فتح االعتماد:الفصل اخلامس

األغيار املعينني من طرفه يف حدود  أو  فتح االعتماد هو التزام املصرف بوضع وسائل لألداء حتت تصرف املستفيد- .١٠٦٠املادة 

 .مبلغ معني من النقود

 .ال يعد الرصيد املدين العرضي فتحا لالعتماد

 .ملدة غري حمددة أو قابلة للتجديد أوال يفتح االعتماد ملدة حمددة - .١٠٦١املادة 

ضمنية وال ختفيض مدته إال بعد تبليغ إشعار كتايب وانتهاء أجل  أو ال جيوز فسخ فتح االعتماد ملدة غري حمددة بصورة صرحية

 . حيدد عند فتح االعتماد دون أن يقل هذا األجل عن ستني يوما

 .دة احملددة من غري أن يكون املصرف ملزما بإشعار املستفيد بذلكينتهي االعتماد املفتوح بقوة القانون بانتهاء امل

غري معينة فإنه ميكن للمؤسسة املصرفية قفل االعتماد بدون أجل يف حالة توقـف   أو سواء كان االعتماد مفتوحا ملدة معينة

 .تعماله لالعتمادعند اس أو يف حالة ارتكابه خلطأ جسيم يف حق املؤسسة املذكورة أو بني للمستفيد عن الدفع

 .يؤدي عدم احترام هذه املقتضيات من طرف املؤسسة املصرفية إىل حتميلها املسؤولية املالية

   يف عقد احلساب اجلاري :الفصل السادس

   أحكام عامة:الفرع األول

ب بطريق دفعات    حيصل عقد احلساب اجلاري إذا اتفق شخصان بينهما معاملة مسترسلة على أن يدخال يف حسا               - .١٠٦٢املادة  



  ٤١٨

القبض اليت يقدمها كل منهما لآلخر مبا ال تكون معه قابلة لتفكيك الديون املترتبة لكليهما واملتولدة عن عمليات جيرياـا مـع                      

بعضهما على أن يعتمدا عوضا عن ختصيص كل عملية جيرياا بتسوية على انفراد تتكرر بتكرر التعامل بينهما، طريقة تسوية آنية                    

 .ر يف فضل حساب متوفر يف احلالباالنصها

 أن دفعات القبض اليت اشترط  وما بعدها إذا١٠٦٣وال تنطبق القواعد املتعلقة باحلساب اجلاري املنصوص عليه يف املادة 

 .يقوم ا أحد الطرفني ال يشرع يف إثباا إال مىت انتهت دفعات الطرف اآلخر

حيصل قانونيا  اتفاقية، أو مالت ألحد الفريقني واليت ال تكون موثقة بضمانات قانونية مجيع الديون املترتبة على معا- .١٠٦٣املادة 

 .خاصة ألن يبقى بعضها خارجا عنه أو إدخاهلا يف احلساب ما مل يتضمن االتفاق شروطا عامة

 أو تضى اتفاق خـاص من غريمها جيوز إدخاهلا يف احلساب مبق أو على أن الديون املوثقة بضمانات اتفاقية من أحد الفريقني

 .صريح بني مجيع من مشلهم العقد

  إذا كانت بعض الديون املترتبة ألحد الفريقني تشتمل على مبالغ نقدية من غري النقود اليت من جنس باقي الديون- .١٠٦٤املادة 

ت الدفعات املقابلة هلا يف أبواب على أشياء غري مثلية يف جمموعها جيوز للفريقني إدخاهلا يف احلساب اجلاري بشرطني، األول إثبا أو

مستقلة ال تدرج ا سوى األموال املثلية وجوبا والثاين النص على أن احلساب اجلاري حيتفظ بوحدته بالرغم من تقسيمه ماديا إىل                     

س واحـد  ويف هذه احلالة جيب أن تكون مجيع الفواصل الناجتة عن هذه األبواب املختلفة من املمكن قلبها إىل جـن  .عدة أبواب

على األكثر عند قفل احلساب اجلاري حىت ال يربز يف اخلامتة سوى  أو إلدماجها يف بعضها بعضا يف كل وقت يقع تعيينه من الفريقني

 .فاضل واحد

جتاريا باعتبار صفة الطرفني وكل دفعة من دفعات القرض تتكيف بـصيغة   أو  يكون احلساب اجلاري عقدا مدنيا- .١٠٦٥املادة 

 .ملقيدة فيهاحلساب ا

 .قبله مبقتضى اتفاق الطرفني أو  إذا كان احلساب اجلاري حمددا يف مدة معينة فإن قفله حيصل حبلول األجل- .١٠٦٦املادة 

وإذا كان احلساب اجلاري غري حمدد مبدة معينة فإن قفله يتم يف كل وقت حبسب إرادة أحد الفريقني مع مراعاة التنبيه بإائه 

 . عليها وإن مل يتفق على أجل، فينتهي العقد بعد التنبيه يف اآلجال اليت يقتضيها العرفيف اآلجال املتفق

قبولـه   أو تقليـصه  أو إعـساره  أو احلجر عليه أو ويف مجيع احلاالت فإن احلساب اجلاري حيصل قفله بوفاة أحد الفريقني

 .لالنتفاع بالصلح االحتياطي



  ٤١٩

اب الثابتة يف يوم القفل فاضال مستحق األداء يف احلال إال إذا اتفق الفريقان              إن قفل احلساب اجلاري يؤلف من نتيجة احلس       

 .كانت بعض العمليات اليت متت يف مقابلها دفعات ومل تستوف ايتها من شأا أن تدخل تغيريات على الفاضل أو على خالفه

   يف نتائج احلساب اجلاري:الفرع الثاين

ل وقت يف أن يتصرف حسب مشيئته فيما توفر له من نتيجة احلساب ما مل يـرد شـرط                    لكل فريق احلق يف ك     - .١٠٦٧املادة  

 .خبالفه

احنط منه شيء بسبب حادث طارئ عليه بعد تقييده يف  أو  إذا ادخل دين ألحد الفريقني يف احلساب مث انقرض- .١٠٦٨املادة 

 . املناسب كما سيجب إصالح احلساب مبا ينتج عن ذلكاحلط منه بالقدر أو احلساب وجب إما إبطال العمل بالفضل احملتوى عليه

 فإن مفعول الضمان ١٠٦٣ إذا مل يرد شرط خمالف باالتفاق اخلاص الصريح املشار إليه يف الفقرة الثانية من املادة - .١٠٦٩املادة 

ل احلساب على فرض وجـوده      املتعلق يف األصل بدين ألحد الفريقني مدرج باحلساب اجلاري ينتقل بقدر الدين املضمون إىل فاض              

 .بدون اعتبار يف التغيريات اليت قد تطرأ على نتيجة احلساب املذكور وقت قفله

وعلى أن انتقال هذا الضمان ال جيوز االحتجاج به على غري املتعاقدين إال إذا مت إشهاره على الطـرق املقـررة بالقـانون           

 .للمحافظة على الضمان املعترب

 .ز طرح فضل احتوى عليه احلساب اجلاري من فضل آخر مقابل له ال جيو- .١٠٧٠املادة 

 . إذا أدخلت الديون يف احلساب اجلاري يتوقف خضوعها للقواعد اخلاصة ا املتعلقة مبرور الزمن- .١٠٧١املادة 

 .تطبق قواعد القانون يف خصوص سقوط احلق مبرور الزمن على الفاضل بعد قفل احلساب

 .اق األطراف إلكمال مقتضيات هذا الفرعيرجع إىل األعراف واتف

مقـررا حبكـم    أو التصفية القضائية ألحد الفريقني فإن كل رهن عقاري سواء أكان اتفاقيا أو  يف حالة التسوية- .١٠٧٢املادة 

 إحداثه حاصال يف فترة الريبة لضمان فاضل احلساب اجلاري الذي قـد يـستقر يف   كل حق توثقه على مكاسب يكون أو قضائي

الغيا يف حالة ما إذا كانت وضعية احلساب اجلاري قد أسفرت، وقت تكوين هذه الضمانات، عن دين يف ذمة هـذا   الذمة، يكون

 .الفريق

 ميكن يف كل وقت إجراء حجز توقيفي على ما ترتب ألحد الفريقني باحلساب اجلاري حسب اإلجراءات الـيت                   - .١٠٧٣املادة  

 .قررها القانون



  ٤٢٠

  ار التسوية القضائية للدافع يف صورة عملية خصم على سندات جتارية دخلت يف احلساب اجلاريآث:الفرع الثالث

 إذا قيدت يف احلساب اجلاري بعنوان الدائنية مبالغ ناجتة عن خصم سندات جتارية وإذا مل تدفع قيمة الـسندات                    - .١٠٧٤املادة  

ها أن يثبتها بالعنوان املقابل بأن يدرج يف عنوان املديونيـة مبلغـا             عند العرض فيجوز ملن تسلمها ولو بعد التسوية القضائية ملسلم         

 . من هذه املدونة٨٥٤مساويا لقيمتها االمسية مضافا إليه املصاريف املقررة باملادة 

 .مل تسدد عند حلول أجل األداء وال يقبل القيد العكسي إال بالنسبة للسندات اليت

 سي أن كان رصيد احلساب اجلاري مثبتا لدين يف ذمة من سلم السندات يف حالة تسوية إذا حدث بعد القيد العك- .١٠٧٥املادة 

تصفية قضائية فيجوز ملستلمها أن حيتفظ ا مهما كان تاريخ حلول أجلها وميكن له مع ذلك أن جيمع بني املبالغ اليت يقبض فيما  أو

ق والضمانات املتصلة بالسندات املقيدة عكسا مع احلصة الـيت          بعد من املشتركني يف االلتزام مبقتضاها عن طريق استعمال احلقو         

تنوبه من أموال التفليسة الستيفاء دينه الذي أسفر عنه رصيد حسابه احملصور بعد القيد العكسي، كل ذلك مع االحتفاظ بتطبيـق      

 . اآلتية١٠٧٦املادة 

بض مبوجب طريقة اجلمع املنصوص عليه باملادة السابقة         ال جيوز يف أية حال من األحوال ملستلم السندات أن يق           - .١٠٧٦املادة  

فينتج عن ذلك أن حقه يف احلصة احلاصلة من  مبلغا إمجاليا يتجاوز مبلغ رصيد املدين يف احلساب اجلاري بعد إجراء القيد العكسي

 .تفليسه ينقص بقوة القانون أو تصفية مسلميها

التفليس قد أسفرت عن رصيد حساب مـدين   أو يخ التصفية القضائيةإذا كانت ميزانية احلساب يف تار وزيادة على ذلك

سابقا بالنسبة ملسلم السندات قبل القيد العكسي للسندات ال جيوز ملستلمها أن يقبض مبوجب طريقة اجلمع املقررة يف نفس املادة                    

على الرصيد املدين من احلساب قبل القيد العكسي مبلغا إمجاليا يفوق املبلغ املقيد عكسا بزيادة احلصة اليت تنوبه يف التوزيع حمسوبة 

  .تفليسه ينقص بقوة القانون أو وينتج عن ذلك أن حقه يف احلصة احلاصلة من تصفية مسلميها

   يف اخلصم:الفصل السابع

غريها من  أو رية اخلصم اتفاق تلتزم مبقتضاه املؤسسة املصرفية بأن تدفع للحامل قبل األوان مقابل مبلغ أوراق جتا- .١٠٧٧املادة 

 .السندات القابلة للتداول عند حلول أجل دفعها على أن يلزم برد مبلغها إذا مل يف ا امللتزم األصلي

 .ميكن باتفاق خاص النص على خصم جزايف

 .تكمل مقتضيات هذا الفصل باألعراف املهنية



  ٤٢١

ستفيد من اخلصم واملشتركني يف االلتزام مجيع احلقـوق          للمؤسسة املصرفية جتاه املدينني األصليني بالسندات وامل       - .١٠٧٨املادة  

 .املتعلقة بالسندات املخصومة

 أعاله حق منفصل يف استيفاء ١٠٧٨إليها يف املادة   للمؤسسة املصرفية اجتاه املستفيد، زيادة على احلقوق املشار- .١٠٧٩املادة 

 .ذه احلالةاملبالغ املطلوبة وتضاف إليه املبالغ املستحقة عرفا يف مثل ه

حدود مبلغ السندات غري املدفوعة مهما كان السبب يف غياب التسديد، ويف حالة حساب جار، بـني   يف ميارس هذا احلق

 .١٠٧٦ إىل ١٠٧٤األطراف وفقا للمقتضيات املنصوص عليها يف املواد من 

   حوالة الديون املهنية :الفصل الثامن

القـانون   أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون اخلاص أو مزاولة نشاطه املهين ميكن لكل شخص طبيعي أثناء - .١٠٨٠املادة 

شخصا معنويا خاضـعا للقـانون    أو العام حتويل كل دين مستحق على الغري سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه املهين

 .القانون العام وذلك عن طريق جمرد تسليم قائمة ملؤسسة مصرفية أو اخلاص

ضمان لكل ائتمان سلمته  أو جزئ ملبلغه أو هلا ملكية الدين احملال سواء مقابل تسبيق كلي ازل للمؤسسة املتنازلينقل التن

 .ستسلمه للمحيل أو املؤسسة

 استثناء من أحكام مدونة االلتزامات والعقود يكون كل دين قابل للتحويل حىت وإن نتج عن تـصرف متوقـع                    -.١٠٨١املادة  

 .تاريخ حلوله غري حمدديناحلدوث وكان مبلغه و

 . توقع القائمة من طرف احمليل-.١٠٨٢املادة 

 .تؤرخ من طرف احملال له

 : تتضمن البيانات التالية

 ؛"سند حوالة ديون مهنية" التسمية .١

 اإلشارة إىل أن احملرر خاضع ملقتضيات هذا الفصل؛ .٢

 تسمية املؤسسة املصرفية املستفيدة؛ أو اسم .٣

ع اإلشارة بالنسبة لكل واحد منها للعناصر اليت متكن من تشخيصها وخصوصا ذكر اسم املدين               الئحة الديون احملالة م    .٤

 ومكان األداء ومبلغها وقيمتها وتاريخ استحقاقها واحتماال رقم الفاتورة؛



  ٤٢٢

رة إىل علـى اإلشـا   غري أنه حني يتم نقل الديون احملالة بطريق معلومايت، يسمح بالتعريف ا فإن الالئحة ميكن أن ختتصر

 من  ٥ واحتماال   ٣ و   ٢ و   ١الوسيلة اليت مت النقل بواسطتها وإىل عدد الديون ومبلغها اإلمجايل إضافة إىل البيانات موضوع البنود                

 .هذه املادة

بنقل أحد هذه الديون حيق للمحال له أن يثبت جبميع الوسائل أن دينه موضوع املنازعة  أو يف حالة املنازعة املتعلقة بوجود

 .ل يف املبلغ اإلمجايل يف القائمةيدخ

 .كل البيانات اليت تسمح بالتحقق من االئتمان املضمون إذا تعلق األمر بإحالة على وجه الضمان .٥

إذا كان السند غري موقع من طرف احمليل وغري مؤرخ من طرف احملال له فال يعتد به حلوالة ديون مهنية مىت كان ينقـصه                        

 .عالهإليها أ أحد البيانات املشار

 . تنقل احلوالة للمحال له الضمانات اليت تضمن الدين- .١٠٨٣املادة 

 .يضمن احمليل بالتضامن أداء الدين احملال

 . ميكن أن تنجز القائمة ألمر، وآنذاك ال تنقل إال ملؤسسة مصرفية أخرى- .١٠٨٤املادة 

 .ر، من التاريخ املدون على القائمة يسرى مفعول احلوالة ما ينب األطراف ويواجه به األغيا- .١٠٨٥املادة 

 .ابتداء من هذا التاريخ ال ميكن للمحيل أن يغري مدى احلقوق املرتبطة بالديون املعددة بالقائمة دون موافقة احملال له

 عند ذلـك  ال يتحلل املدين . ميكن للمحال له يف أي وقت أن مينع املدين بالدين احملال من األداء بني يدي احمليل- .١٠٨٦املادة 

 .بصورة صحيحة إال باألداء للمحال له

يثبت هذا االلتزام حتت طائلة الـبطالن،       .  بناء على طلب احملال له ميكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة             - .١٠٨٧املادة  

 ".سند قبول حوالة دين مهين: "معنون ب مبكتوب

ة على عالقاته الشخصية باحمليل، إال إذا تعمد احملال له بقبوله الدين اإلضرار             يف هذه احلالة ال ميكن مواجهة احملال له بالدفوع املبني         

 .باملدين

   رهن السندات:الفصل التاسع

 ميكن رهن القيم املنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات املتعلقة برهن حيـازي مـع مراعـاة                   - .١٠٨٨املادة  

 .املقتضيات التالية



  ٤٢٣

رهن القيم املنقولة لضمان الوفاء بكل االلتزامات، حىت ولو كان املبلغ املستحق غري حمدد إن تعلق األمـر                   جيوز   - .١٠٨٩املادة  

 .مببلغ النقود

 .كما جيوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات حمتملة احلصول عند إنشاء الرهن

 .زا هلا كدائن مرن من وقت إبرام العقد إذا سبق للدائن املرن أن حاز سندات القيم على اعتبار آخر عد حائ- .١٠٩٠املادة 

إذ كانت القيم املرهونة بيد الغري العتبار آخر فال يعد الدائن املرن حائزا هلا إال ابتداء من تاريخ تقييدها من طرف هـذا                       

 . الغري يف حساب خاص يتعني عليه فتحه عند أول طلب

الشركة املصدرة فال يعد الدائن املرن حائزا هلا إال من تـاريخ            إذا كانت القيم حمل شهادة امسية تثبت تقييدا يف سجالت           

 .حتويل الضمان

 إذا كان مقدم الرهن غري مسؤول شخصيا عن االلتزام املضمون، فإنه ال يكون ملزما إال على وجـه الـضمانة                     - .١٠٩١املادة  

 .العينية

ون قد تنازل جتاه الدائن املرن عن حق حبس الشيء لصاحله،            يعترب الغري الذي عينه الطرفان حليازة الشيء املره        -.١٠٩٢املادة  

 .ألسباب سابقة عن الرهن، ما مل يكن قد احتفظ صراحة ذا احلق عند قبوله تسلم املرهون

 من الدينجتاه الغري على الناتج واملبالغ املستوفاة  أو  يبقى امتياز املرن قائما من تاريخ إنشائه سواء بني األطراف- .١٠٩٣املادة 

 .السندات املسلمة عوضا عن السندات اليت كانت أعطيت على وجه الرهن أو

 يترتب عن كل إخالل مقدم الرهن بالتزاماته االستحقاق الفوري للدين املضمون، ما مل يقدم بديال عن ذلك يف                   - .١٠٩٤املادة  

 .الضائعة أو أقصر اآلجال ضمانات عينية جديدة مساوية على األقل للضمانة املفقودة

 أو  أوقية مقدم الـرهن ١٠,٠٠٠ إىل ٢٠٠٠سنتني وبغرامة من   يعاقب باحلبس ملدة تتراوح بني ستة أشهر إىل- .١٠٩٥املادة 

الذي يعارض بأية وسيلة كانت وبسوء  أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة املالك برهن سندات سبق رهنها مع العلم أا ملك للغري

 .حقوق الدائن املرن أو ألغيار احلائزين للرهننية يف ممارسة حقوق ا

   كراء الصناديق احلديدية:الفصل العاشر

جزءا منه  أو  أن عقد كراء الصناديق احلديدية هو العقد الذي مبقتضاه يضع البنك حتت تصرف املكتري صندوقا- .١٠٩٦املادة 

 .مدة معينة بعوض



  ٤٢٤

 .ئل اليت يقتضيها احلال للمحافظة على سالمة الصناديق والقيام على مراقبتها على املصرف أن يتخذ مجيع الوسا- .١٠٩٧املادة 

وإذا أمل خطر بسالمة الصناديق فيجب على املصرف اختاذ مجيع ما يلزم من أسباب احليطة ليتمكن املكترون من تفريغ صـناديقهم                     

            ا وال يكون البنك ملزما بتوجيه إخطارات فرديـة       قبل حلول اخلطر ولو كان ذلك يف غري األيام والساعات املخصصة عادة لزيار

 .ملكتريي الصناديق

وجيب عليه أن ال حيتفظ لديه بأي مفـاتيح  . وكيله أو  ال جيوز للمصرف أن يسمح بزيارة الصندوق إال ملكتريه- .١٠٩٨املادة 

 .عها إليه عند انتهاء أمد الكراءمماثلة لليت جيب تسليمها للمكتري على أن تبقى هذه املفاتيح ملكا للبنك الذي جيب ترجي

 أو بكيان الصناديق أو مادة من شأا اإلضرار بسالمة البنك أو  جيب على املكتري أن ال يضع بصندوقه أي شيء- .١٠٩٩املادة 

 رئيس احملكمـة  وإذا أمهل املكتري الوفاء ذا االلتزام فإنه ميكن فسخ العقد بقرار استعجايل من .جزء منها اليت لغريه من املكترين

 .املختصة

 من قانون العقود وااللتزامات يتضمن تفويض اكتـراء        ٩٣٧ إن التوكيل الذي صيغ بعبارات عامة وفقا للمادة          - .١١٠٠املادة  

 .صندوق باسم املوكل والتمكني من زيارته

قد الكراء بعد شهر من تـاريخ        إذا ختلف املكتري عن أداء قسط واحد من مثن الكراء يف األجل املعني فسخ ع               - .١١٠١املادة  

ويسترجع البنك حيازته للصندوق بقرار استعجايل قابل للتنفيذ  .توجيه املصرف جمرد رسالة مضمونة الوصول بقيت بدون جدوى

 .على مسودة احلكم

وة حبـضور  حيصل فتح الصندوق عن وبعد تبليغ التنبيه للمكتري على يد عدل منفذ بأن حيضر يف اليوم والساعة املعينني له،

 .ذلك العدل املنفذ الذي حيرر حمضرا يصف فيه حمتويات الصندوق ميكن االحتجاج ا على كل من يهمه األمر

وفـق الـشروط    ويودعها باسم املكتـري  وحيتفظ املصرف باملبالغ والسندات والقيم وغريها من األشياء اليت مشلها اجلرد

 وق الودائع واألمانات وبعدة انقضاء عام واحد من تاريخ حترير حمضر الوصفوميكن للبنك يف كل وقت إيداعها بصند. املعتادة

 .جيوز للبنك استصدار اإلذن ببيعها على يد نائب قضائي يعني بأمر على عريضة

عنـد   أو حيصل توجيه الرسائل وتسليم الوثائق على الوجه الصحيح يف آخر مقر حقيقي للمكتري معروف من املـصرف 

 . املختار الذي يعينه املكتري عند كراء الصندوقاالقتضاء يف املقر

 أو أمر على عريضة بإجراء حجز حتفظي جيوز له أن يعمد إىل توقيف الصندوق أو  كل شخص بيده سند تنفيذي- .١١٠٢املادة 



  ٤٢٥

 .املكتري املعني يف السند جزء من الصندوق املؤجر بأحد املصارف من طرف

ملصرف بناء على جمرد تقدمي السند الذي يتصرف مبوجبه أن يؤيد وجود الـصندوق     وهلذا الغرض يطلب العدل املنفذ من ا      

فإنه مينع على البنك الترخيص بالوصول إىل الصندوق وحيرر حمضرا يذكر به السند الذي أجريـت   لديه ويف حالة الرد باإلجياب

إخطار املكتري بتوقيف صندوقه بواسطة رسـالة       مبقتضاه املتابعات ويسلم منه نسخة للبنك و يف ظرف مثان وأربعني ساعة يقوم ب             

 .مضمونة الوصول مع اإلخطار باالستالم

 أو بإجراء حجز حتفيظي فيمكن للمكري احلصول استعجاليا علـى الرجـوع يف القـرار    إذا كان العدل املنفذ بيده أمر

 .الترخيص له بأن يأخذ أشياء من اليت حيتوى عليها الصندوق

بيده سند تنفيذي فيمكن له بعد إنذار املكتري أن يقوم مبباشرة فتح الصندوق بعد تأمني املصاريف                وإذا كان العدل املنفذ     

 .اليت تستوجبها عملية الفتح واإلصالح

إذا كان احملجوز عليه  لكن، .وعند فتح الصندوق جيري التنفيذ طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية

 . فإا ترتب يف حزم حتت ختم العدل املنفذ والبنك معا ويبقيها البنك حتت تصرف مكتري الصندوقغائبا ووجدت أوراق

 .وعلى القائم باملتابعة أن يدفع للبنك تسبيقا كافيا لتمكينه من استيفاء مثن كراء الصندوق مدة توقيفه

   يف رسالة الضمان:الفصل احلادي عشر

ل عندما تكون الصفقة األصلية اليت من أجلها مت اكتتاب الضمان وضـمان الـضد                تطبق مقتضيات هذا الفص    - .١١٠٣املادة  

عندما تشري القواعد القانونية إىل أن التشريع املوريتاين هو التشريع املنطبق على أصل  أو حمصورة يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

 .الرتاع

بتـسديد   بناء على تعليمات من اآلمر، أو ن مبوجبه، وبناء على طلب، إن رسالة الضمان هي اتفاق يلتزم الضام- .١١٠٤املادة 

 .بناء على أول طلب من طرف هذا األخري مبلغ حمدد للمستفيد،

   صياغة رسالة الضمان:الفرع األول

 ضمان الضد إال من طرف أشخاص معنويني هلم نشاط جتاري حتـت  أو  ال ميكن أن يتم اكتتاب رسائل الضمان- .١١٠٥املادة 

 .طائلة البطالن

 .وتنشئ التزامات مستقلة ومتميزة عن االتفاقيات والعقود والوقائع اليت من شأا أن تقوم على أساسها أصال



  ٤٢٦

 :  ال تفترض اتفاقيات الضمان وضمان الضد، بل جيب إثباا بواسطة مكتوب يبني حتت طائلة البطالن- .١١٠٦املادة 

  الطلب األول؛ضمان الضد عند أو تسمية رسالة الضمان -

 اسم اآلمر؛ -

 اسم الضامن و ضامن الضد؛ -

 اسم املستفيد؛ -

 الواقعة اليت هي سبب الضمان؛ أو الدعوى أو االتفاقية األصلية -

 املبلغ األقصى للمقدار املضمون؛ -

 تاريخ االنتهاء والفعل الذي يؤدي إىل انتهاء الضمان؛ -

 شروط طلب التسديد؛ -

 .د من دفوع الكفيلضامن الض أو استحالة استفادة الضامن -

   آثار رسالة الضمان:الفرع الثاين

غري أن عدم إمكانية التنازل عن      .  حق املستفيد يف الضمان ليس قابال للتحويل ما مل يشترط خالف ذلك صراحة             - .١١٠٧املادة  

 .يةحق الضمان ال تؤثر يف حق املستفيد يف التنازل عن أي مبلغ قد يكون له فيه حق مبقتضى الرابطة األصل

 يسري نفاذ الضمان وضمان الضد ابتداء من التاريخ الذي مت إصدارمها فيه، إال ما أشترط من سـريان النفـاذ           - .١١٠٨املادة  

 .ابتداء من تاريخ الحق

 .ال رجوع يف تعليمات اآلمر والضامن وضامن الضد إال بشرط باشتراط خمالف صريح

يف حدود املقدار املنصوص عليه يف الرسالة على أن ختصم منـه التـسديدات    ال يلزم الضامن وضامن الضد إال    - .١١٠٩املادة  

 .اآلمر دون منازعة من طرف املستفيد أو السابقة املقام ا من طرف الضامن

 أو غري قابل للتحديد يف تواريخ مبينـة  أو جيوز أن تنص رسالة الضمان على أن املقدار املضمون سينخفض إىل مبلغ حمدد

 .ضامن الضد بوثائق معينة هلذا الغرض أو هار أمام الضامنمقابل االستظ

 جيب أن يأيت طلب التسديد نتيجة ملكتوب من املستفيد مرفق بالوثائق املذكورة يف رسالة الضمان وأن تـبني أن                    - .١١١٠املادة  

 .اآلمر قد أخل بالتزاماته جتاه املستفيد ويف ما ذا كان يتمثل هذا اإلخالل



  ٤٢٧

طلب ضمان ضد صريح مكتوب من الضامن يفيد بأن هذا األخري قد توصل بطلب تسديد مقدم مـن                  جيب أن يرفق بكل     

 .املستفيد ومطابق لشروط الضمان وضمان الضد

ضمان ضد ابتداء من تاريخ انقضاء أجلها على األكثـر مرفقـة    أو جيب القيام بأي طلب للتسديد مبوجب رسالة ضمان

  .ضمان الضد أو انبالوثائق املبينة يف حمل إصدار الضم

ضامن الضد على أجل مالئم لدراسة مدى مطابقة الوثائق املقدمة مـع اشـتراطات    أو  جيب أن يتوفر الضامن- .١١١١املادة 

 .ضمان الضد أو الضمان

 عجيب على الضامن قبل القيام بأي تسديد، أن حييل دون تأخري، طلب املستفيد مع كل الوثائق املرفقة به إىل اآلمر لالطال

 .عند االقتضاء إىل ضامن الضد إلحالته إىل اآلمر لنفس الغرض أو

إذا قرر الضامن رفض طلب التسديد، وجب عليه أن يشعر اآلمر واملستفيد يف أقرب اآلجال وأن يضع حتت تصرف هذا                     

 .األخري كل الوثائق املقدمة

أن  أو حادث جيعل له حدا أو مان وبكل عقدكما جيب على الضامن، دون تأخري أن يشعر اآلمر بكل اقتطاع من مبلغ الض

 .يشعر، عند االقتضاء، ضامن الضد الذي يقوم بإشعار اآلمر يف نفس الظروف

ضامن الضد إال إذا كان طلب املستفيد للتسديد يتصف علنا  أو  ال ميكن لآلمر أن يقوم حبجز الدفع على الضامن- .١١١٢املادة 

 .بالتعسف والغش

 .الضد نفس احلق بالشروط ذاايكون للضامن وضامن  

 .ضامن الضد الذي قام بتسديد مفيد إىل املستفيد من نفس الرجوع الذي للكفيل ضد األمر أو  يتمتع الضامن- .١١١٣املادة 

  :ضمان الضد أو  ينتهي الضمان- .١١١٤املادة 

 عند انقضاء األجل املنصوص عليه؛ أو إما يف اليوم املعني -

 ضمان الضد؛ أو ضامن الضد يف رسالة الضمان أو لوثائق االبرائية املعينة إىل الضامنإما عند تقدمي ا -

 .إما بناء على تصريح مكتوب من طرف املستفيد حيرر الضامن وضامن الضد من التزاماما -

   يف الرهن :الباب الرابع

 .ال يفترض فيه ذلك الرهن نوعان، رهن يفترض معه ختلي املدين عند احليازة ورهن -. ١١١٥املادة 



  ٤٢٨

ببعض املواد حسب الشروط املنصوص عليها يف الفصلني الثـاين   أو يسوغ أن يتعلق األخري باألدوات واملعدات التجهيزية

 .والثالث من هذا الباب

   الرهن احليازي التجاري :الفصل األول

عمل جتاري، للمقتضيات العامة الواردة يف املواد غريه مبناسبة  أو  خيضع الرهن احليازي للمنقول املنشئ من تاجر- .١١١٦املادة 

 .املدونة  من هذه١١١٩ إىل ١١١٧ وما بعدها من قانون االلتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الواردة يف املواد من ١٢٠٤

 األعمـال  غري تاجر من اجل ضمان عمـل مـن   أو  يثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين والغري، سواء قام به تاجر،- .١١١٧املادة 

 . وما بعدها من قانون االلتزامات والعقود بقدر ما تتالءم مع املقتضيات الواردة يف هذا الفصل١١١٨التجارية طبقا ألحكام املادة 

 .يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهري صحيح يشري إىل أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان

املدنية اليت يتم انتقاهلا بتحويل يف سـجالت   أو التجارية دات االمسية للشركاتكما أن األسهم وحصص االستفادة والسن

 .الشركة ميكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة حتويل على وجه الضمان يقيد يف السجالت املذكورة

 .ميكن للدائن املرن أن يستويف قيمة األوراق التجارية املسلمة له على وجه الرهن

 أو يع احلاالت، ال يستمر االمتياز قائما على الشيء املرهون إال إذا وضع هذا الشيء وبقى يف حيازة الدائن يف مج- .١١١٨املادة 

 .يف حيازة شخص آخر مت اتفاق املتعاقدين عليه

 كان بيده، قبل أو يف خمزن عمومي أو يف اجلمارك أو سفنه أو يعترب الدائن حائزا للبضائع، مىت كانت حتت تصرفه يف خمازنه

 .أي سند آخر للنقل أو وصوهلا، سند شحنها

 يف حالة عدم الوفاء يف تاريخ االستحقاق، ميكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد التبليغ للمدين وملالك الشيء                   - .١١١٩املادة  

 .املرهون، إن وجد، أن جيري بيع األشياء املرهونة باملزاد العلين

الشخص املتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون  أو ملوجودة مبقرها موطن الدائنيقوم بالبيع كاتب الضبط لدى احملكمة ا

 .اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية اخلاصة بالبيوع الناجتة عن احلجز التنفيذي

 .إليها أعاله بالتصرف فيه دون مراعاة املقتضيات املشار أو يعترب باطال كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء املرهون

   رهن األدوات واملعدات:الفصل الثاين 

جتاه املقرض الذي يقدم للبـائع   أو  إن أداء مثن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز املهنية ميكن أن يضمن جتاه البائع- .١١٢٠املادة 



  ٤٢٩

 .على املعدات املشتراة أو األموال الضرورية ألداء الثمن، وذلك برهن يقتصر على األدوات

 .عريف أو يتم الرهن مبوجب سند رمسي - .١١٢١املادة 

 .يضمن الرهن يف سند البيع إذا مت لفائدة البائع

 .يضمن يف سند القرض إذا مت لفائدة املقرض الذي يقدم األموال الالزمة ألداء الثمن للبائع

داء مثـن األدوات  جيب أن يشار يف هذا السند، حتت طائلة البطالن، إىل أن املبالغ اليت دفعها املقرض كـان موضـوعها أ            

 .املشتراة

جيب جرد األدوات املشتراة يف السند وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن األدوات األخرى اانسة هلا، واليت هي                   

يشار، إىل قابليتها، لالنتقال يف  أو ملك للمشتري، ويشار يف السند كذلك إىل املكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك األدوات،

 .لة املعاكسةاحلا

مظهرين عند منح قروض  أو ماحنني لضمان احتياطي أو يعترب مبثابة مقرضي األموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة وكالء

يقبل األوراق  أو يضمن احتياطيا أو خيصم أو وجيري نفس احلكم على كل من يظهر. وحيلون حمل الدائنني بقوة القانون. التجهيز

 . املذكورةاملؤسسة مقابل الديون

جيب حتت طائلة البطالن، أن يربم الرهن يف أجل أقصاه ثالثون يوما حتسب من يوم تسليم معدات التجهيز باألماكن اليت جيب أن                      

 .تنصب ا

ويثبت االمتيـاز   .  جيب ، حتت طائلة البطالن، أن يقيد الرهن خالل أجل عشرين يوما من تاريخ السند املنشئ                - .١١٢٢املادة  

 .نه من جمرد التقييد يف سجل خاص متسكه كتابة ضبط احملكمة املختصة اليت تستغل األدوات املرهونة بدائراالناتج ع

جتاري، وجب أن يقيد كذلك هـذا الـرهن يف    أو إذا كان املشتري مقيدا يف سجل التجارة بصفته ممارسا لنشاط صناعي

 .ستهسجل التجارة الذي متسكه احملكمة املختصة املقيدة فيه مؤس

بعد تسجيله بكتابة ضبط احملكمة  بواسطة غريه أو  جيب على الدائن املرن إلجراء تقييد امتيازه أن يودع بنفسه- .١١٢٣املادة 

نسخة منه إذا  أو القرض املنشئ للرهن احليازي إذا كان عرفيا أو املختصة املستغلة بدائرا األدوات املرهونة، أحد نظائر سند البيع

 .كان رمسيا

 .نسخة السند أو ميكن تعويض أحدمها بإشارة على نسخة .يرفق الدائن املرن جدولني حمررين على ورق عادي



  ٤٣٠

 ينقل كاتب الضبط مضمون اجلدولني يف سجل ويسلم للطالب نسخة من السند مع أحد اجلداول حيث يشهد                  - .١١٢٤املادة  

 .يف أسفله على إجراءات التقييد

 : يشتمل اجلدوالن على

 سم الشخصي والعائلي واملوطن لكل من الدائن واملدين ومهنتهما؛اال .١

 تاريخ السند وطبيعته؛ .٢

 مبلغ الدين املصرح به يف السند والشروط املتعلقة باالستحقاق؛ .٣

 ؛)إخل ..العالمة، الصنف، رقم التسلسل(املميزات األساسية للمعدات  .٤

 قتضاء، بأن هذه املعدات قابلة لالنتقال؛اإلشارة، عند اال أو املكان الذي جيب أن تنصب به املعدات .٥

 .املوطن املختار من طرف الدائن املرن يف دائرة احملكمة املختصة املطلوب التقييد يف كتابة ضبطها .٦

قيد الرهن كذلك يف سجل التجارة وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد   إذا كان املشترى مقيدا يف سجل التجارة- .١١٢٥املادة 

 .صل التجاريرهون األ

غري أن اجلدولني املشار إليهما يف املادة السابقة جيب أن يبينا عالوة على ذلك، املكان الذي جيب أن تستغل فيه املعـدات                      

 .املثقلة، وعند االقتضاء، أن يشري إىل أا قابلة لالنتقال

التقييد إذا كان املشترى تـاجرا،   أو لتقييداتحلول اتفاقي باالنتفاع بالرهن جيب أن يذكر بطرة ا أو  كل تنازل- .١١٢٦املادة 

 نسخة منه إىل كتابـة  أو العريف املثبت لذلك عند تسليم نسخة من احملرر املذكور أو خالل العشرين يوما من تاريخ احملرر الرمسي

 .الضبط

بقوة القانون إىل احلملة املتتابعني      إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول يف مقابل الدين املضمون، انتقلت منافع الرهن              - .١١٢٧املادة  

 .شريطة أن يكون إنشاء هذه األوراق منصوصا عليه يف حمرر الرهن ومشارا إليه يف جداول التقييد

 .جيب على احلملة املتتابعني، إن تعذر ذلك، أن يقوموا باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة السابقة

 .س املتابع األول االمتياز املتعلق ذا الدين حلساب مجيع الدائنني وبالنسبة موع الدينإذا أنشئت عدة أوراق يف مقابل الدين ميار

  على املدين الذي يريد أن يبيع مجيع األدوات املثقلة١١٤١ جيب، حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة - .١١٢٨املادة 

 .إذن قاضي االستعجال، إن تعذر ذلك أو يطلب مقدما موافقة الدائن املرناسترداد املبالغ املضمونة أن  أو بعضها قبل الوفاء أو



  ٤٣١

 . يستمر امتياز الدائن املرن إذا صار املال املثقل عقارا بالتخصيص- .١١٢٩املادة 

 : ميارس امتياز الدائن املرن على األموال املثقلة باألسبقية على االمتيازات األخرى باستثناء- .١١٣٠املادة 

 تياز املصاريف القضائية؛ام .١

 امتياز مصاريف احملافظة على الشيء؛ .٢

 .االمتياز املمنوح للمأجورين مبقتضى قانون االلتزامات والعقود .٣

وميارس على اخلصوص جتاه كل دائن صاحب رهن رمسي وباألسبقية على امتياز اخلزينة وامتياز الصندوق الوطين للضمان                 

امتياز بائع األصل التجاري الذي يدخل املال املثقل يف استغالله، وكذا امتياز الدائن املرن              االجتماعي وصناديق القرض الزراعي و    

 .على جمموع األصل املذكور

 غري أنه جيب على املنتفع من الرهن ليتمكن من االحتجاج به جتاه كل من الدائن املرن رهنا رمسيا وبائع األصل التجاري

ل املذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ هلؤالء الدائنني وفق مقتضيات قانون اإلجراءات املدنيـة               والدائن املرن على جمموع األص    

وجيب إجناز هذا التبليغ، حتت طائلة البطالن، خالل الشهرين املواليني إلبرام . للرهن والتجارية واإلدارية نسخة من السند املنشئ

 .الرهن

 ١١٢١ون املقيدة إذا مت نقل املعدات املرهونة املشار إىل صفتها الثابتة مبقتضى املادة               حيل بقوة القانون اجل الدي     - .١١٣١املادة  

 يوما على األقل بعزمه على نقل املعدات وبالعنوان اجلديد الذي يعتزم اسـتغالهلا              ١٥ما مل يقم املدين بإعالم الدائنني املقيدين قبل         

خالل اخلمسة عشر يوما املوالية لليوم  أو  يوما من تاريخ اإلعالم املبلغ إليهم١٥وجيب على الدائنني املرنني أن يقوموا خالل . فيه

الذي انتهى فيه إىل علمهم هذا النقل بتقييد العنوان اجلديد على هامش التقييد املوجود، وإذا كانت املعدات تستغل يف دائرة حمكمة 

 .شارة إىل العنوان اجلديد يف سجل هذه احملكمةأخرى، يتعني عليهم أن يعيدوا التاريخ األول إىل تارخيه مع اإل

 . فيما خيص الدائنني املقيدين يف سجل التجارة١١٢١عالوة على ما سبق تطبق أحكام املادة 

وينتهي مفعوله إن مل يتم جتديده قبل انصرام   حيفظ التقييد االمتياز خالل مخس سنوات ابتداء من تسويته النهائية،- .١١٣٢املادة 

 .ملذكوراألجل ا

 .وجيوز جتديده خبمس سنوات أخرى

 التقييد املتخذة مبقتضى هذا الفصل، كما ١١٢٤يسلم طبقا للمادة   جيب أن يشمل كشف التقييد املوجود الذي- .١١٣٣املادة 



  ٤٣٢

 أو اينعدم وجود تقييد اختذت على املال املذكور مبقتضى الكتاب الث أو ميكن أن يسلم لكل طالب كشف يقتصر على إثبات وجود

 .مبقتضى هذا الفصل

وجيب أن يبلغ   .  يؤدي احلجز التنفيذي الواقع على املعدات املرهونة إىل حلول الديون اليت يضمنها هذا االمتياز              - .١١٣٤املادة  

 .عني للبيعهذا احلجز إىل الدائنني املنتفعني باالمتياز الناشئ مبقتضى هذا الفصل يف أجل مخسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ امل

للمقترض أن يتابع بيع املال  أو أدوات خمصصة الستعمال صناعي أمكن للبائع أو  إذا منح القرض لشراء معدات- .١١٣٥املادة 

 .عند حلول الدين ولو نصت العقود على خالف ذلك أو املرهون عند عدم األداء يف اية األجل

ال الذي يصدر أمرا يثبت فيه عدم تنفيذ املدين اللتزاماته ويأذن ببيـع             هلذه الغاية ميكنه أن يرفع دعوى إىل قاضي االستعج        

 .األموال املرهونة عن طريق املزاد العلين

 .يستويف الدائن املرن حقوقه مباشرة من حمصول البيع بعد خصم نفقات البيع

ويف حالة  . ة كل من له احلق يف ذلك      وإذا كان حمصول البيع يفوق املبالغ املستحقة، يودع الفرق بكتابة ضبط احملكمة لفائد            

 .العكس يبقى الراهن مدينا بالباقي

الضامنني االحتياطيني إال بعد  أو املظهرين أو ال ميكن لصاحب االمتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد املقترض

 .حبقوقه على مثن األموال املرهونة املطالبة

 أو املظهرين أو جل ثالثني يوما حتسب من تاريخ إجناز البيع ليقيم دعوى ضد املقترضإذا مل يكف الثمن لتسديد دينه منح أ

 . الضامنني االحتياطيني

املقرض يف حالة عـدم   أو أدوات خمصصة لالستعمال الزراعي، أمكن للبائع أو  إذا منح القرض لشراء معدات- .١١٣٦املادة 

ن يثبت بأمر استعجايل عدم تنفيذ املدين لاللتزامات ولو نصت العقـود علـى   عند حلول الدين، أ أو الوفاء يف تاريخ االستحقاق

 .خالف ذلك

 .عدة خرباء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها أو يأمر القاضي باسترجاع املعدات املرهونة ويعني خبريا

 .زاد العليناخلرباء يباشر بيع املعدات يف امل أو إذا مل يقبل أحد األطراف املبلغ الذي حدده اخلبري

مثن البيع يفوق املبالغ املستحقة، ينتفع املشتري بالفرق ما مل يعترض دائن آخر  أو إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان

 .على الدفع ويف حالة العكس يبقى املشترى مدينا بالباقي



  ٤٣٣

 املظهرين الضامنني االحتياطيني إال بعـد  أو إذا قام صاحب االمتياز بإجراء البيع فال ميكنه أن ميارس دعوى ضد املقترض

 .إثبات حقوقه على مثن األموال املرهونة

  إن األموال املثقلة مبوجب هذا الفصل واملطلوب بيعها مع عناصر أخرى من األصل التجاري يعني هلا مثن خاص- .١١٣٧املادة 

 .بأخذ تلك األموال بعد تقدير اخلبريتقدر بثمن خاص عند افتتاح املزايدة إذا ألزم دفتر الشروط املشتري  أو

 حيث  ١١٣٤جيب أن يبلغ البيع إىل صاحب االمتياز يف موطنه املعني يف التقييد خالل اخلمسة عشر يوما املنصوص عليها يف املادة                     

، وأما يف مجيع من حل حملهم أو صاحب االمتياز أو ميكنه أن يطلب إخراج تلك األموال إلقامة دعوى الفسخ إذا تعلق األمر بالبائع

 . ١١٣٦ و١١٣٥احلاالت فلصاحب االمتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا ألحكام املادتني 

قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييد يف حدود  احملصلة من بيع هذه املمتلكات إذا مل يطلب إخراج األموال ختصص املبالغ

 .مبلغ أصل الدين واملصاريف اليت تضمنتها التقييد

  . توصيل بذلك من طرف الدائن املنتفع من االمتيازيسلم

املستعجالت الذي يوجد يف دائرة اختصاصه احملـل الـذي     جيوز للدائن يف أي وقت أن يتقدم مبقال إىل قاضى- .١١٣٨املادة 

 أو عدات قد حلقها تلفإذا نتج عن هذه املعاينة أن امل. تستغل فيه املعدات قصد تعيني وكيل قضائي ملعاينة حالة املعدات املرهونة

 .بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا باالستحقاق الفوري للدين أو اختالسها كال وقع

 .١١٤١يصرح دائما ذا االستحقاق بصرف النظر عن العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

 .مبوجب حكم يكتسي قوة الشيء املقضي به أو عنيني يشطب على التقييد سواء برضى الطرفني امل- .١١٣٩املادة 

 .اجلزئي إال بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة أو ال ميكن لكاتب الضبط عند وجود احلكم أن يقوم بالتشطيب الكلي

مت يوافق الدائن على التشطيب املطلوب يف الدعوى، األصلية فإن هذه الدعوى ترفع أمام احملكمة املختـصة الـيت    وإذا مل

 .تسجيل الرهن يف دائرا

 .من طرف كاتب الضبط على هامش التقييد يتم التشطيب بالنص عليه

 .وتسلم شهادة التشطيب، ملن طلبها من األطراف

 .١٢٤٦ يقوم كتاب الضبط باإلجراءات وخيضعون للمسؤوليات املنصوص عليها يف املادة - .١١٤٠املادة 

 أو  كل مشتر١٠٠٠٠ إىل ٢٠٠٠اوح بني ستة أشهر وسنتني وبغرامة يتراوح قدرها بني  يعاقب باحلبس ملدة تتر- .١١٤١املادة 



  ٤٣٤

 أو بتغيريها أو حاول اختالسها أو باختالسها أو حاول إتالفها أو حائز لألموال املرهونة طبقا ألحكام هذا الفصل قام عمدا بإتالفها

 .التمتع حبقوقهحاول تغيريها بأي وجه من الوجوه، وقصد بذلك حرمان الدائن من 

كما جتري نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من االمتياز املخول له يف األشـياء                       

 .إلضعاف هذا االمتياز أو املرهونة

  رهن بعض املنتجات واملواد: القسم الثاين

ا اإلدارة أن يرهنها وفق الشروط احملددة يف هذا الفصل من غري    جيوز ملالك املنتجات واملواد املبينة يف قائمة تضعه        - .١١٤٢املادة  

 .أن تنتقل حيازا إىل الدائن

ميكن بقاء هذه املنتجات واملواد إما بني يدي املقترض الذي يصبح حارسا هلا وإما أن تسلم للغري قصد حراستها مبوجـب اتفـاق                       

 .صريح

 .ملنتجات األخرى املماثلة هلا واليت هي ملك للمقترضال يلزم احلارس بفصل املنتجات املرهونة ماديا عن ا

عريف يبني فيه اتفاق املتعاقدين على اتباع املقتضيات املنصوص عليها يف هذا  أو رمسي  جيب أن يثبت الرهن بسند- .١١٤٣املادة 

 .الفصل

القرض ونوعيـة ومواصـفة     يبني السند األمساء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من املقرض واملقترض ومبلغ ومدة              

 .ومقدار وقيمة املنتجات املرهونة والتحديد الدقيق ملكان إيداعها وكذا اسم وعنوان املؤمن يف حالة ما إذا كان املنتج مؤمنا عليه

 .يتعني على املقترض أن يبني يف السند ذاته الرهون السابقة اليت ترتبت على ذات املنتجات واملواد

 .تفوق سنة ز منح القرض املثبت واملضمون على الشكل املذكور ملدة ال جيو- .١١٤٤املادة 

 .وجيوز جتديده بنفس الشكليات يف أجل ثالثة أشهر ابتداء من حلول أجله

يف هذا الفصل يف سجل خاص ميسك بكتابة ضبط احملكمة اليت توجـد    يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط املبينة- .١١٤٥املادة 

 .ملواد املرهونةبدائرا املنتجات وا

شـهادة   أو  يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون املقيدة منذ أقل من سنة وثالثة أشهر باسم املقتـرض - .١١٤٦املادة 

 .تثبت عدم وجود أي تقييد

 .مبقتضى رفع اليد أو  يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين املضمون- .١١٤٧املادة 



  ٤٣٥

إىل رفع اليد يف السجل املذكور يف املادة  أو تب ضبط احملكمة على تسديد الدين ويشار إىل تسديد الدينيطلع املقترض كا

١١٤٥. 

 .وتسلم إىل املقترض شهادة التشطيب على التقييد

يف حالة  و.  يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثالثة أشهر إذا مل يقع جتديده قبل انقضاء األجل املذكور                 - .١١٤٨املادة  

 .جتديد داخل هذا األجل حيتفظ الدائن بدرجة امتيازه األصلية

. بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل املقترض أو يف استعمال املنتجات املرهونة  حيتفظ املقترض باحلق- .١١٤٩املادة 

ا االستعمال يف حدود اتفاق األطراف، ما مل يكـن          ويف حالة استعمال املنتجات ينتقل الرهن بقوة القانون للمنتج املترتب عن هذ           

 .هنالك شرط خبالف ذلك، وال يتم التسليم إىل املشترى، إن مل يوافق الدائن على البيع إال بعد استيفاء هذا األخري

  . جيوز للمقترض أن يرد الدين املضمون باملنتجات املرهونة ولو قبل اجل استحقاقه

 حالة عدم الوفاء بالدين داخل اجل عشرة أيام من تاريخ االستحقاق، أن يرفع بذلك مقـاال                  جيوز للمقرض يف   - .١١٥٠املادة  

لرئيس احملكمة ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء اجل مخسة عشر يوما من يوم رفعه حيدد فيه اليوم واملكان والساعة اليت ستباع فيها                      

 .ذا البيع يف احلالة اليت ال يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذيويأذن األمر عالوة على ذلك يف ه. عموميا السلع املرهونة

حياط املدين علما بأمر رئيس احملكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع خبمسة عشر يوما على األقل، كما حياط العموم ذا                    

ويعـاين اإلشـهار    .  األمر يف اجلرائد   وجيوز له أيضا أن يأمر بنشر     . األمر عن طريق ملصقات تعلق يف األماكن اليت يعينها الرئيس         

 .باإلشارة إليه يف حمضر البيع

 .غيابه أو يشار يف هذا احملضر أيضا إىل حضور املدين

 .تطبق مقتضيات قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية املتعلقة بالبيع باملزاد العلين

 . املصاريف مبجرد أمر من رئيس احملكمة يستويف املقرض دينه من مثن البيع بعد طرح- .١١٥١املادة 

الضامنني االحتيـاطيني   أو ، فال يبقى للمقرض الرجوع على املقترض واملظهرين١١٥٠ إذا مت البيع طبقا للمادة - .١١٥٢املادة 

 .إال بعد إثبات حقوقه يف مثن السلع املرهونة

يوما حيسب من يوم بيع السلعة قـصد الرجـوع علـى    مينح املقرض، يف حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين، أجل ثالثني           

 .الضامنني االحتياطيني أو املقترض واملظهرين



  ٤٣٦

 مقتـرض أدىل بتـصريح      ١٠٠٠٠ إىل   ٢٠٠٠ يعاقب باحلبس ملدة تتراوح بني ستة اشهر وسنتني وبغرامة من            - .١١٥٣املادة  

أتلف الرهن عمدا  أو بدد أو اختلس أو ديد بذلكرهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض اجل أو كاذب

 .إضرارا بالدائن

 جيوز للدائن يف كل وقت أن يطلب مبقال إىل رئيس احملكمة املختصة مبكان حفظ األشياء املرهونة، تعيني وكيـل        - .١١٥٤املادة  

 .قضائي من أجل معاينة حالة املخزون حمل الرهن

 تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاتـه بـصفته قاضـي                إذا نتج عن هذه املعاينة أن املخزون قد       

 .االستعجال قصد األمر باالستحقاق الفوري للدين

 .يصرح دائما ذا االستحقاق بصرف النظر عن العقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة

بعضه ويشار يف حمرر القرض إىل هـذه األوراق   أو لهكمبياالت باملبلغ املقترض ك أو  جيوز سحب سندات ألمر- .١١٥٥املادة 

 .تاريخ استحقاق هذه األوراق أبعد من التاريخ احملدد يف العقد وجيب أن ال يكون. كما يشار أيضا يف األوراق إىل حمرر القرض

تعلقـة بالكمبيالـة    وختضع هذه األوراق جلميع األحكام امل     . ينقل تظهري األوراق إىل املظهر له االنتفاع من ضمانات الدين         

 .والسند ألمر

 . وخيضعون للمسؤوليات املنصوص عليها فيها١٢٤٦ يقوم كتاب الضبط فورا باإلجراءات موضوع املادة - .١١٥٦املادة 

  االئتمان االجياري  :الباب اخلامس

 : يعد عقد ائتمان إجياري- .١١٥٧املادة 

آلالت مهما كان تكييفها متكن املكتري من أن يتملك بتـاريخ  ا أو املعدات أو كل عملية إكراء املمتلكات التجهيزية .١

  ). االئتمان اإلجياري العقاري(بعض املمتلكات املكتراة عند انصرام أجل الكراء على ابعد تقدير  أو حيدده مع املالك كل

ن هذه العملية بناؤها حلسابه حيث متك أو كل عملية اكراء للعقارات املعدة لغرض مهين مت شراؤها من طرف املالك .٢

بعض األموال املكراة عند انصرام أجل الكراء على أبعـد تقـدير    أو كيفما كان تكييفها املكتري من أن يصري مالكا لكل

 ؛)االئتمان اإلجياري العقاري(

دة العمليـة   يف حالة التنازل عن ممتلكات تشملها عملية ائتمان إجياري، يكون على املتنازل له أن يتحمل طيلة م               - .١١٥٨املادة  

 .نفس التزامات املتنازل الذي يبقى ضامنا



  ٤٣٧

 تنص عقود االئتمان االجياري، حتت طائلة البطالن، على الشروط اليت ميكن فيها فسخها وجتديدها بطلب مـن                  - .١١٥٩املادة  

 .املكتري كما تتضمن تلك العقود طرق التصفية الودية للرتاعات املمكن حدوثها بني املتعاقدين

 يف حالة عدم تنفيذ املكتري اللتزاماته التعاقدية املتعلقة بأداء املستحقات النامجة عن االئتمان االجياري الواجبـة                 - .١٦٠١املادة  

 .األداء، يكون رئيس احملكمة املختصة بصفته قاضيا لالستعجال خمتصا لألمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم األداء

 إلاء ١١٥٩إليها يف املادة  فقرة األوىل من هذه املادة إال بعد استنفاد كل الوسائل الودية املشارال يلتجأ إىل املسطرة موضوع ال

 .الرتاع

 ختضع عمليات االئتمان االجياري إلشهار ميكن من التعرف على األطراف وعلـى األمـوال موضـوع تلـك                   - .١١٦١املادة  

 .العمليات

الجياري املنقول بناء على طلب من مؤسسة االئتمان االجياري يف سجل مفتـوح             يتم هذا اإلشهار إن تعلق األمر باالئتمان ا       

 .هلذه الغاية يف كتابة الضبط اليت متسك سجل التجارة

تكون كتابة الضبط املختصة هي تلك اليت يكون املكتري مسجال بصفة رئيسية بسجل التجارة املمسوك من طرفها وإذا مل                   

 .ختصة اليت يستغل يف دائرا مؤسسته اليت تعاقد حلاجياايكن مسجال فكتابة ضبط احملكمة امل

 . تشهر التعديالت املدخلة على املعلومات املذكورة يف طرة التقييد املوجود- .١١٦٢املادة 

إذا كان التغيري يقتضي تغيريا يف اختصاص كتابة الضبط فإنه باإلضافة إىل ذلك جيب على مؤسسة االئتمان االجياري أن تقوم 

 .نقل القيد املعدل إىل سجل كتابة الضبط املختصةب

 . يسري أثر التقييد اليت متت بصفة قانونية تطبيقا للمواد السابقة ابتداء من تارخيها- .١١٦٣املادة 

 .يشطب على التقييد إما بناء على إثبات اتفاق بني األطراف وإما تنفيذا لقرار قضائي اكتسى قوة الشيء املقضي به

 .قييد خبمس سنوات ما مل جتددتتقادم الت

 .مستخرجا من حالة التقييد أو  يسلم كاتب الضبط لكل طالب نسخة- .١١٦٤املادة 

 إذا مل تنجز إجراءات اإلشهار املنصوص عليها يف املادة السابقة، فإنه ال ميكن ملؤسسة االئتمان االجياري مواجهة                  - .١١٦٥املادة  

سبة بعوض، باحلقوق اليت احتفظت مبلكيتها، إال إذا أثبتت أن املعنيني كانوا على علم بتلك ذوي حقوق املكتري املكت أو الدائنني

 .احلقوق



  ٤٣٨

 يف موضوع االئتمان االجياري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل يطرأ عليه يف احملافظة العقارية طبقا                  - .١١٦٦املادة  

 .للقواعد املطبقة بشأن التحفيظ العقاري

 .  ال يواجه األغيار بالعقد أن مل يتم اشهاره- .١٦٧١املادة 

  عقد النقل : الباب السادس

  أحكام عامة : الفصل األول

 مع مراعاة مقتضيات، االتفاقيات الدولية اليت تكون اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية طرفا فيها، فإن عقد النقل هو - .١١٦٨املادة 

 .شيئا إىل مكان معني أو مثن بأن ينقل شخصااتفاق يتعهد مبقتضاه الناقل مقابل 

  .تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة املتعلقة بعقد إجياره الصنعة واملقتضيات التالية

أشياء وإن مل يكـن   أو  تطبق قواعد عقد النقل على احلالة اليت يتكلف فيها التاجر عرضا ومبقابل بنقل أشخاص- .١١٦٩املادة 

 .صفة اعتياديةميارس النقل ب

  نقل األشياء: الفصل الثاين

 يتعني على املرسل أن يسلم إىل الناقل سند النقل إذا طلبه منه، غري أن العقد يتم بتراضي الطرفني وبتسليم الشيء - .١١٧٠املادة 

 .للناقل ولو مل يوجد سند للنقل

لتزامات الناشئة عن عقد النقل إال إذا صدر منه قبـول            ال يتحمل املرسل إليه، إن مل يكن هو املرسل نفسه، اال           - .١١٧١املادة  

 .ضمين لذلك جتاه الناقل أو صريح

 : جيب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف املرسل و أن يتضمن- .١١٧٢املادة 

 عند االقتضاء؛" للحامل" أو "لألمر"عنوان املرسل إليه واملكان املوجه إليه الشيء مع اإلشارة إىل عبارة  .١

يـذكر شـكل التغليـف     عددها، وإذا كانت يف طرود، أو سعتها أو حجمها أو وزا أو نوعية األشياء املعدة للنقل .٢

 واألرقام والعالمات املرسومة عليها؛

 اسم وعنوان كل من املرسل والناقل؛ .٣

 اإلرساليات املفروض   مثن النقل، وإذا كان قد مت دفعه فيجب اإلشارة إىل ذلك، وكذا املبالغ املستحقة للناقل مبوجب                .٤

 أداء املصاريف عنها مسبقا؛



  ٤٣٩

 األجل الذي جيب أن ينفذ النقل داخله؛ .٥

 .االتفاقات األخرى اليت حيددها األطراف .٦

إذا كانت األشياء املعدة للنقل من املواد الشديدة اخلطورة، فإن املرسل الذي أغفل اإلشارة إىل نوعهـا ملـزم بتعـويض                     

 .عد املسؤولية التقصرييةاألضرار اليت حتدثها، حسب قوا

للحامـل   أو وإذا كان السند حمررا لألمر. يرجع للمرسل نسخة من سند النقل بعد إمضائه  جيب على الناقل أن- .١١٧٣املادة 

وخيضع شكل التظهري وآثاره للقواعـد  . تسليمه ينقل حيازة األشياء القابلة للنقل أو فإن تظهري النسخة الذي حيمل إمضاء الناقل

 .نصوص عليها يف مادة الكمبيالةامل

 أو ال حيتج باالتفاقات اليت مل تذكر يف سند النقل املوقع من طرف الناقل جتاه املرسل إليه، وال جتاه حامل السند احملرر لألمر

 .للحامل

. الوقت الذي يتسلمها فيهبوثيقة منفصلة عنه حالة األشياء املعدة للنقل يف  أو  حيق للناقل أن يبني على سند النقل- .١١٧٤املادة 

أما العيوب اليت ال ميكن التعرف عليها يف . فإذا قبلها بدون حتفظ، اعتربت هذه األشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف

 .حتفظ أو اخلارج فال يسقط حق الناقل يف إثباا ولو قبل األشياء املعدة للنقل دون إبداء أية مالحظة

ب على الناقل أن يقوم بإرسال األشياء املعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما مل يدفعه إىل عدم هذا                     جي - .١١٧٥املادة  

 .قوة قاهرة أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو أي سبب آخر أو املكان املرسلة إليه أو الترتيب نوع األشياء

قوة قاهرة غري منـسوب ألحـد    أو ري يف نقلها بسبب حادث فجائيحصل تأخري كب أو  إذا تعذر نقل األشياء- .١١٧٦املادة 

وجيوز للمرسل يف هذه احلالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نسخة . األطراف، وجب على الناقل أن خيرب املرسل بذلك فورا      

  .١١٧٩سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام املادة 

 أن يأمر بتسليمها لغري املرسل إليه املعني يف سند النقل أو  النقل ويسترجع األشياء املنقولة حيق للمرسل أن يوقف- .١١٧٧املادة 

 . حسب احلاالت١١٧٩ و١١٧٨أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا ألحكام املادتني  أو

ر من يقدم له سند النقل احلامل إلمضائه ومقابل تسليم لألمر فال يلزم الناقل إال بتنفيذ أوام أو إذا كان سند النقل للحامل

 .هذا السند

  : يصبح الناقل غري ملزم بتنفيذ أوامر املرسل



  ٤٤٠

يف الوقت الذي كان جيب أن تصل فيه إىل املكان املرسلة إليه وأن يكون املرسل إليه طلب  أو مبجرد وصول األشياء .١

 تسليمها؛

 .بإشعار من طرف الناقل أو عند توصل املرسل إليه إما بسند النقل .٢

بسبب تعليمات جديدة  أو الوقت الالزم لتنفيذه بسبب أوامر خمالفة لألوامر األوىل أو  إذا ازدادت مسافة النقل- .١١٧٨املادة 

ه يف يف الوقت، وذلك فضال عن حق أو املرسل إليه، فللناقل احلق يف مثن إضايف يقدر بنسبة الزيادة يف املسافة أو صادرة عن املرسل

 .استيفاء املصاريف والتسبيقات اليت قدمها

قوة قاهرة ال تنسب إىل أحد األطراف، ال يستحق الناقـل الـثمن إال    أو  إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي- .١١٧٩املادة 

 .بالنسبة للمسافة املقطوعة إضافة ملا قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية

 .الشروع يف تنفيذه، فال يستحق الناقل أي مثنوإذا توقف النقل لألسباب نفسها قبل 

 : إذا توقف النقل بإرادة املرسل طبقت القواعد اآلتية- .١١٨٠املادة 

إذا توقف النقل قبل انطالقه وجب على املرسل أن يؤدي نصف الثمن املتفق عليه وكذا مصاريف الشحن واإلفراغ                   .١

 واملصاريف األخرى الضرورية اليت دفعها الناقل؛

توقف النقل بعد انطالقه وجب على املرسل أن يؤدي مثنه كامال وكذا مصاريف الشحن واإلفراغ واملـصاريف                 إذا   .٢

 .األخرى اليت قدمها الناقل إىل حني إرجاع البضائع املنقولة إىل املرسل

تم داخل األجل الـذي  وإال في طبقا للعرف التجاري أو  جيب أن يتم النقل داخل األجل احملدد من قبل األطراف- .١١٨١املادة 

 .يعترب معقوال

 إذا تأخر الوصول إىل ما بعد اآلجال احملددة طبقا للمادة السابقة، حتمل الناقل اقتطاعا من مثن النقل يتناسب مع                    - .١١٨٢املادة  

عن تعويض ما وإذا استغرق التأخري ضعف األجل املقرر بالوصول سقط حق الناقل يف مثن النقل كله، كل ذلك فضال  . مدة التأخري 

 .زاد من األضرار وال أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان

حادث فجائي ال ينسب إىل  أو نتج عن قوة قاهرة أو املرسل إليه أو ال يسأل الناقل عن التأخري إذا أثبت أن املتسبب فيه هو املرسل

 .خطئه

 .عدم كفاية وسائل النقل لتربير التأخري أو ال يكفي عدم وجود



  ٤٤١

 يسأل الناقل عن ضياع األشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إىل حني تسليمها للمرسل إليه، وال أثر لكـل شـرط   - .٣١١٨املادة  

 .يرمي إىل إعفائه من هذه املسؤولية

 :العوار راجع إىل أو  يعفي الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع- .١١٨٤املادة 

 ؛قوة قاهرة ال ينسب إىل خطئه أو حادث فجائي .١

 يف طبيعتها؛ أو عيب ذايت يف األشياء .٢

 .املرسل إليه أو أوامر املرسل أو فعل .٣

 .إليها يف البند الثالث أعاله ال يستحق الناقل مثن النقل إال يف احلالة املشار

 .إذا هلك جزء فقط من األشياء املنقولة استحق الناقل مثن النقل عن اجلزء الباقي

ما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب، بل كذلك عما سلم إليه يف األمكنـة املعـدة                 ال يسأل الناقل ع    - .١١٨٥املادة  

 .لتلقي البضائع قصد نقلها

احلجم مبجرد نقلها، فال يسأل الناقل إال بقـدر   أو  إذا كانت األشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص يف الوزن- .١١٨٦املادة 

 .امح فيهالنقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتس

ال جيوز التمسك بتحديد املسؤولية على الوجه املذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب ظروف الوقائع أن النقص احلاصل مل 

 .ينشأ عن األسباب اليت تربر التسامح فيه

التسامح طرود، حسب القدر الذي جيوز فيه  أو إذا كانت األشياء املنقولة مبوجب سند نقل واحد موزعة على عدة أمحال

  .كان من املمكن إثباته بطريقة أخرى أو طرد إذا كان وزنه عند اإلرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو بالنسبة لكل محل

 يسأل الناقل عن األفعال واألخطاء اليت تصدر عن كل الناقلني الذين حيلون حمله وكذا عن مجيع األشخاص الذين - .١١٨٧املادة 

بإجناز النقل وذلك إىل غاية تسليم األشياء املنقولة للمرسل إليه، ويعترب كل اتفاق على خالف ذلك بـاطال  يكلفهم  أو يستعني م

 .وال أثر له

 حيدد الضرر الناتج عن الضياع مبقتضى مضمون سند النقل، فإن مل يوجد حدد حسب مثن األشياء اليت هي من                    - .١١٨٨املادة  

 .  مكان اإلقالعنفس اجلنس والصفة اجلاري ا العمل يف

 . الشيء، يف احلالة اليت يوجد عليها وقيمته سليما يقدر الضرر الناتج عن العوار مببلغ الفرق بني قيمة



  ٤٤٢

 .خطأ جسيم، طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد املسؤولية التقصريية أو إذا صدر عن الناقل تدليس

 و لوازمهم املسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حـسب            حيدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة املسافرين       - .١١٨٩املادة  

 .الظروف اخلاصة بكل واقعة

الوثـائق   أو غري أن الناقل ال يسأل عن األشياء الثمينة و األشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغريها من القيم واألوراق

 .تلفها إال بالقيمة املصرح ا و املقبولة من طرفه أو لة ضياع األشياءاليت مل تقع معاينتها عند تسليمها إليه، وال يكون ملزما يف حا

 .تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد املسؤولية التقصريية أو إذا صدر عن الناقل وأعوانه خطأ

لنقل وذلك مبجرد    يسأل الناقلون املتابعون عن طريق احللول، عن مجيع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند ا                - .١١٩٠املادة  

تسلمهم األشياء املعدة للنقل وسند النقل، وحيق هلم أن يثبتوا يف سند النقل أويف وثيقة أخرى حالة األشياء املسلمة هلم وإذا مل يبدوا 

 .١١٧٤أي حتفظ طبقت بشأم أحكام املادة 

 . على الناقل أن يشعر املرسل إليه فورا بوصول األشياء املنقولة- .١١٩١املادة 

 جيب على الناقل، قبل وصول األشياء املنقولة، أن ينفذ مجيع التعليمات اليت قد يوجهها له املرسل إليه املتعلقـة                    - .١١٩٢املادة  

 .باحملافظة على تلك األشياء

جتة بعد اليوم الذي كان جيب أن تصل فيه، أن ميارس مجيع احلقوق النا أو وميكن للمرسل إليه، بعد وصول األشياء املنقولة

لفائدة الغري مبا يف ذلك دعوى التعويض، وميكنه منذ ذلك احلني أن يطالب بتسديد األشياء املنقولة وسند  أو عن عقد النقل لفائدته

 .النقل

 .للحامل مبثابة املرسل إليه أو يعترب حامل سند النقل احملرر لألمر

 .تنقل إليه األشياء وبعد وصوهلا ال يستحق مثن النقل إال يف املكان الذي جيب أن -. ١١٩٣املادة 

يلزم املرسل إليه عند تسلمه األشياء املنقولة بأداء مثن النقل واخلزن واملصاريف املترتبة على تلك األشـياء والتـسبيقات                   

 .نقلالعادية اليت قدمها الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء جبميع االلتزامات األخرى اليت ميكن أن يتحملها من جراء عقد ال

 . ال يلزم الناقل بتسليم األشياء املنقولة إذا مل يف الشخص الذي يتقدم الستالمها بالتزاماته- .١١٩٤املادة 

يف حالة قيام نزاع جيب على الناقل أن يسلم األشياء املنقولة إىل املرسل إليه إذا ويف هذا األخري املبلغ الذي يعتربه مستحقا،  

 .بشأنهوقام بإيداع الفرق املتنازع 



  ٤٤٣

 .للحامل أو ألمر أو ال يلزم الناقل بتسليم األشياء املنقولة إذا مل يقدم له نسخة سند النقل املوقع من طرفه، سواء كان امسيا

ويف حالة تعدد الناقلني ميارس آخرهم .  حيق للناقل حبس األشياء املنقولة ضمانا جلميع ديونه الناجتة عن عقد النقل- .١١٩٥املادة 

 .ابقنيحقوق الس

 .حتل املبالغ املودعة طبقا ألحكام املادة السابقة حمل السلع فيما يرجع حلق احلبس املخول للناقل

  يفقد آخر ناقل حقه يف الرجوع على املرسل والناقلني السابقني - .١١٩٦املادة 

 .يطالب بإيداعها ملن أو للمرسل أو قنيالواجبة للناقلني الساب أو إذا سلم األشياء املنقولة دون أن يستويف املبالغ الواجبة له

ويبقى مسؤوال جتاه املرسل والناقلني السابقني عن املبالغ املودعة وغريها من املبالغ املستحقة هلم مع احتفاظه حبق الرجـوع                  

 .على املرسل إليه

 األشياء املنقولة وصفتها ولو مل       حيق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص حبضور الناقل إلثبات حالة             - .١١٩٧املادة  

 كما ميكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خرباء منتدبني هلذا الغرض. تظهر أية عالمة خارجية تدل على إصابتها بعوار

ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالـب بـه،   . وخيول هذا احلق للناقل أيضا. عن طريق السلطة القضائية بعني املكان أو

 .ضرر ينسب إىل هذا األخري أو لمرسل إليه حق الرجوع على الناقل الستيفاء هذه املصاريف فيما إذا تبني وجود ضياعول

آخر ناقل وجيوز أن متارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل  أو  متارس دعوى التعويض ضد أول- .١١٩٨املادة 

 .أثناء النقل الذي قام به

 أو عوى تعويض من أجل أفعال ال تنسب إليه، كان له اخليار يف أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرةإذا توبع ناقل بد

 .على الناقل الوسيط مىت كان هذا األخري هو املسؤول عن الضرر

قل ما  إذا تعذر تعيني املسؤول عن الضرر وزعت املسؤولية بني مجيع الناقلني يف حدود ما يرجع لكل واحد منهم من مثن الن                    

 .مل يثبت أحدهم أن الضرر مل حيدث أثناء النقل الذي قام به

أي مانع آخر حيول دون تـسليم األشـياء    أو حدوث نزاع أو يف حالة الرفض أو  إذا مل جيد الناقل املرسل إليه- .١١٩٩املادة 

 .املنقولة وجب على الناقل إشعار املرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته

أعطى أوامر غري قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الشيء  أو تأخر املرسل يف اجلواب أو إلشعار للمرسلإذا تعذر توجيه ا

 .أن يودعه حتت مسؤولية املرسل أو يف مكان آمن



  ٤٤٤

إذا كانت األشياء عرضة للهالك وكان هنالك خطر يف بقاء احلال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعني                    

سلطات أخرى منتدبة هلذا الغرض واستيفاء ما  أو  حالتها، وميكنه كذلك أن يستأذن ببيعها حبضور السلطة القضائيةاملكان فحص

يستحقه من مثن النقل واملصاريف وجيب على الناقل أن يشعر املرسل واملرسل إليه مىت كان ذلك ممكنا ويف أقرب أجـل بوقـوع                       

 .اإليداع والبيع حتت طائلة التعويض

 . الناقل أن يعتين مبصاحل مالك األشياء املنقولة ويسأل عن كل األضرار املترتبة عن خطئهجيب على

 تسقط مجيع الدعاوى ضد الناقل مبجرد دفع مثن النقل وتسليم األشياء املنقولة بدون حتفظ إن دفع مثن النقـل                    - .١٢٠٠املادة  

 .مسبقا

فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حىت بعد تلقى  ا عند التسليم،والعوار تتعذر معرفتهم ومع ذلك إذا كان الضياع اجلزئي

 :الشيء ووفاء مثن النقل على شرط

 التلف قد وقع أثناء الوقت احلاصل بني التسليم إىل الناقل واالستالم من طرف املرسل إليه؛ أو أن يثبت أن الضياع.1 .١

 .ضرر وداخل األيام السبعة املوالية لالستالموأن يكون طلب الفحص بواسطة اخلرباء قد مت مبجرد اكتشاف ال.٢ .٢

 .خطئه اجلسيم أو العوار ناجتا عن تدليسه أو ال جيوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة يف هذه املادة مىت كان الضرر

   يف نقل األشخاص:الفصل الثالث

 .احلكومية املختصة جيب على املسافر أن حيترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة - .١٢٠١املادة 

 : إذا تعذر السفر قبل االنطالق طبقت القواعد اآلتية- .١٢٠٢املادة 

إذا مل يوجد املسافر يف مكان االنطالق يف الوقت املناسب حق له الركوب يف الرحلة املوالية، ويف كل األحوال جيـب    .١

 عليه دفع الثمن كامال؛

أي عائق  أو املرض أو من كامال، أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاةإذا تعذر السفر بإرادة املسافر وجب عليه دفع الث .٢

 قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض؛

 خطإ الناقل فللمسافر احلق يف استرداد مثن النقل وكذا التعويض عن الضرر؛ أو إذا تعذر السفر بسبب فعل .٣

 أو بب آخر من شأنه أن مينع السفرأي س أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي .٤

جيعله خطريا وذلك دون أن يصدر اخلطأ عن أي طرف فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف والتزم الناقل بإرجاع مثـن   



  ٤٤٥

 .كان قد قبضه مسبقا النقل إذا

 :هناك اتفاق طبقت القواعد اآلتية  إذا توقف السفر بعيد االنطالق ومل يكن- .١٢٠٣املادة 

  ملسافر بإرادته يف الطريق، وجب عليه دفع مثن النقل كامال؛إذا توقف ا .١

أرغم خبطئه املسافر على التوقف يف الطريق فال يلزم املسافر بدفع مثن النقل وحيق  أو إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر .٢

 له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا، فضال عن حقه يف املطالبة بالتعويض عن الضرر؛

بشخص املسافر، فال يستحق مثن النقل إال  أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو لسفر بسبب حادث فجائيإذا توقف ا .٣

 .مبقدار املسافة املقطوعة ودون تعويض من أي طرف

 . إذا تأخر السفر فللمسافر احلق يف التعويض عن الضرر- .١٢٠٤املادة 

ب هذا التأخري فائدة يف القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر إذا مل تبق للمسافر بسب أو إذا كان التأخري غري معتاد

 .أن يسترجع مثن النقل الذي دفعه أو أن يفسخ العقد

 .قوة قاهرة أو ال تعويض للمسافر إذا كان التأخري ناجتا عن حادث فجائي

 أو إذا سلك طريقا غري الطريق احملـددة  أو ة إذا توقف الناقل أثناء السفر يف أماكن مل تكن معينة يف خط الرحل- .١٢٠٥املادة 

 .بفعله يف تأخري الوصول، فللمسافر احلق يف فسخ العقد والتعويض أو تسبب بأي وسيلة أخرى

جيوز للناقل الذي ينقل زيادة عن املسافر سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت الالزم يف األماكن اليت جيب عليه تفريغ هذه    

 .األشياء فيها

 .ك ما مل يتفق األطراف على خالفهكل ذل

خطر غري متوقع جيعل  أو إجراء إصالحات ضرورية على وسيلة النقل، أو  إذا تسبب يف تأخري السفر فعل األمري- .١٢٠٦املادة 

 :مواصلة السفر أمرا خطريا ومل يكن هناك اتفاق بني األطراف، طبقت القواعد اآلتية

إمتام اإلصالحات، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع مثن النقـل يف   أو انعإذا مل ميكن للمسافر انتظار زوال امل .١

 حدود املسافة املقطوعة،

وجيب على الناقل أن يضمن له اإليواء  إذا فضل انتظار استئناف السفر فال يلزم بدفع أي مبلغ إضايف على مثن النقل، .٢

 .والطعام طيلة مدة التوقف



  ٤٤٦

 .إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخري يف السفر إذا وقعيلزم الناقل بتسليم املسافر، 

البحرية، وعند خالف ذلك جيب على ربان السفينة أن يقدم   يعترب طعام املسافر داخال يف الثمن أثناء الرحالت- .١٢٠٧املادة 

 .الطعام للمسافرين بالثمن التجاري املتداول

عن األمتعة واللوازم الشخصية ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك، ويـسأل   ال يلزم املسافر بدفع أي مثن إضايف    - .١٢٠٨املادة  

، غري أنه ال ١١٨٩ و١١٨٥ إىل ١١٨٣هالكها حسب القواعد املنصوص عليها يف املواد من  أو الناقل عن ضياع أمتعة املسافر

 .يسأل عن األمتعة اليت حيتفظ ا املسافر

 . املسافر ولوازمه الستيفاء مثن النقل واخلدمات املقدمة أثناء السفر للناقل حق احلبس على أمتعة- .١٢٠٩املادة 

 يسأل الناقل عن األضرار الالحقة بشخص املسافر خالل النقل وال ميكن إعفاؤه من هذه املسئولية إال بإثبـات                   - .١٢١٠املادة  

 .خطإ املتضرر أو حالة القوة القاهرة

قل وجب على الناقل أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة حلماية مصلحة الورثة مـن أجـل                 إذا تويف املسافر أثناء الن     - .١٢١١املادة  

 .احملافظة على األمتعة واللوازم إىل حني تسليمها ملن له احلق فيها

إذا كان أحد ذوي حقوق اهلالك حاضرا جاز له أن يتدخل يف هذه العمليات ملراقبتها وله احلق يف أن يطالب الناقل بتسليمه 

 .ا يثبت فيه أن األمتعة واللوازم توجد بني يديهتصرحي

   يف حرية األسعار واملنافسة:الكتاب اخلامس

   أحكام عامة:الباب األول

 حرية املنافسة مكمل طبيعي حلرية التجارة والصناعة وميكن جلميع املؤسسات املزاولة لنشاط اقتصادي أن تتنافس - .١٢١٢املادة 

 .جرة عن تنظيم التجارة ومتطلبات النظام العام االقتصادي وأعراف التنافس املشروعمع احملافظة على القواعد املن

 . جيب أن يكون كل تقييد للمنافسة مربرا بأسباب من الصاحل العام ومتناسبا مع الغرض املقصود-.١٢١٣املادة 

 .لة نشاط مطابق لتكوينه املهينيكون باطال اشتراط عدم املنافسة الذي يكون املدين من جرائه يف استحالة مطلقة ملزاو

 االلزام باالمانة الذي يتحمل به كل تاجر يؤدي إىل واجب الكف عن استعمال أي طريقة غري مشروعة                  - .١٢١٤املادة  

 .للمنافسة



  ٤٤٧

   يف حرية األسعار:الباب الثاين

من انتاج وتصنيع  أو ء كانت مستوردة حتدد اسعار البضائع واملنتوجات والسلع واألدوات واملواد الغذائية، سوا- .١٢١٥املادة 

 .حمليني وكذا اخلدمات، بواسطة املنافسة باستثناء املنتوجات واخلدمات اخلاصة اليت حتدد قائمتها مبرسوم

كـذلك مقتـضيات    أو صعوبات دائمة يف التموين أو  غري أنه ويف حالة ما إذا أخذت حاالت احتكار استثنائية-. ١٢١٦املادة 

ظـروف   أو الترفيع املفرط هلا، نتيجة لوضـعية متأزمـة   أو ية يف احلد من املنافسة عن طريق االسعار عند وضعهاتشريعية وتنظيم

وضعية تبدو جليا غري اعتيادية يف السوق يف قطاع معني، فإن الوزير املكلف بالتجارة ميكنه أن يتخـذ   أو كارثة عامة أو استثنائية

 . على رأي جلنة مراقبة السوق، وذلك قصد تنظيم االسعاراجراءات مؤقتة بواسطة مقرر يتخذ بناء 

   يف شفافية السوق وسريها حبرية:الباب الثالث

   يف الشفافية:الفصل األول

 إذا مورست النشاطات التجارية حبرية يف جمال األسعار فإن قانون املنافسة سيمكن من االحتفاظ بأسعار الـسلع               - .١٢١٧املادة  

 .ول مع ضمان متوين منتظم وكاف وجيد بالنسبة لكل املواد وعلى كامل التراب الوطينواخلدمات يف مستوى مقب

 جيب على كل بائع للمواد وكل صاحب خدمات أن يشعر املستهلك عن طريق الترقيم والتصنيف واإلعـالن                  - .١٢١٨املادة  

الشروط اخلاصة للبيع حسب الطرق احملددة مبقرر أية طريقة أخرى باألسعار واحلدود احملتملة للمسؤولية التعاقدية و أو بامللصقات

 .من الوزير املكلف بالتجارة

كما مينع اشتراط بيع مادة بشراء . تقدمي خدمة للمستهلك إال بسبب مشروع أو  ال جيوز االمتناع عن بيع مادة- .١٢١٩املادة 

  .شراء مادة أو دمة مقابل خدمة أخرىخدمة و كذلك اشتراط أداء خ أو شراء مادة أخرى يف نفس الوقت أو كمية مفروضة

أداء خدمة من أجل نشاط مهين موضوع فاتورة ويلزم البائع بتسليم الفاتورة  أو  جيب أن يكون كل شراء ملواد- .١٢٢٠املادة 

لبـائع  أداء اخلدمة وعلى املشتري أن يطلبها كما جيب أن حترر الفاتورة يف نسختني حيتفظ كل مـن ا  أو عند اكتمال عملية البيع

 .واملشترى بنسخة منها

أداء اخلدمة والكمية والتسمية املعتمدة وسعر الوحدة  أو وجيب أن توضح الفاتورة أمساء األطراف وعناوينهم وتاريخ البيع

ملبلغ خصوم ممنوحة، باإلضافة إىل حتديد ا أو انقاصات أو اخلدمات املقدمة وأي ختفيضات أو خاليا من الرسوم بالنسبة للمواد املبيعة

 .عند البيع وتأدية اخلدمة مهما كان تاريخ التسديد



  ٤٤٨

مستورد أن يبلغ إىل املشترى لغرض البيع، إذا طلب ذلك، الئحة أسعاره  أو بائع باجلملة أو  جيب على كل منتج- .١٢٢١املادة 

 .وشروط بيعه وتشتمل شروط البيع على كيفية التسديد وعند االقتضاء، التخفيضات واخلصوم

ذا اإلبالغ بأية وسيلة متعارف عليها يف املهنة كما جيب أن يتم اإلبالغ كتابيا عن كيفية مكافأة املوزعني من طـرف  ويتم ه 

 .ممونيهم مقابل خدمات خاصة

مشتر لغرض  أو مستورد أو بائع باجلملة أو  أوقية كل منتج١٠٠,٠٠٠ و١٠,٠٠٠ يعاقب بغرامة تتراوح بني - .١٢٢٢املادة 

 .  بيع منتجات منتهية الصالحية للمستهلكنيالبيع يثبت عليه

 .إليها يف الفصل احلايل بواسطة حماضر  تتم مالحظة املخالفات املشار- .١٢٢٣املادة 

 .وكالء الدولة املعينون من طرف الوزير املكلف بالتجارة أو  حيرر احملاضر موظفو- .١٢٢٤املادة 

 . مرسوم حتدد كيفية حترير احملاضر بواسطة- .١٢٢٥املادة 

 يؤهل الوزير املكلف بالتجارة و من يفوضهم من املوظفني والوكالء املعينني مبوجب مرسـوم ملـنح املخـالف                   - .١٢٢٦املادة  

 . أوقية١٠٠,٠٠٠ أوقية وال يتجاوز ٥٠٠٠االستفادة من مصاحلة نقدية ال يقل مبلغها عن 

 :ع مصاحلة ال ميكن للمخالفات التالية حصرا أن تكون موضو- .١٢٢٧املادة 

 مزورة؛ أو إذا أدى البيع إىل تسليم فاتورات غري صحيحة .١

  أعاله؛١٢١٩يف حالة االمتناع عن البيع كما هو حمدد يف املادة  .٢

 . أعاله١٢٢٢يف حالة خمالفة ترتيبات املادة  .٣

 املختصة يف الوزارة املكلفة تكرار املخالفة يف غضون سنة بعد آخر خمالفة تقوم املصاحل أو  يف حالة رفض املصاحلة- .١٢٢٨املادة 

 .بالتجارة برفع القضية إىل احملكمة املختصة

 ٢٠٠,٠٠٠ و١٠٠,٠٠٠ يعاقب على ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها باملواد السابقة بغرامة مالية تتراوح بني         - .١٢٢٩املادة  

  .أوقية

  يف املمارسات املقيدة للمنافسة: الفصل الثاين

غري مباشر، على  أو  أوقية كل تاجر يعمل بشكل مباشر٢٠٠,٠٠٠ و ١٠٠,٠٠٠غرامة تتراوح بني  يعاقب ب- .١٢٣٠املادة 

 .هلامش رحبي أو ألجل تقدمي خدمة أو سلعة أو محل تاجر موزع على االلتزامات مبستوى أدىن ألسعار بيع مادة



  ٤٤٩

 : وتلزمه بالتعويض  املسؤوليةاحلريف أو الصناعي أو التاجر أو  حتمل املمارسات التالية املنتج- .١٢٣١املادة 

شراء متييزية  أو طرق بيع أو شروط للبيع أو آجال للدفع أو حيصل منه على أسعار أو أن ميارس جتاه شريك اقتصادي .١

 امتيازا فيها؛ أو وغري مربرة مبقابل حقيقي مكونا بذلك هلذا الشريك عائقا عن املنافسة

طلبات تقدمي خدمات، عندما ال تكتسي هذه الطلبات أي طابع غـري  ل أو أن يرفض االستجابة لطلبات مشترى مواد .٢

 عادي وكانت صادرة عن ذوي نوايا حسنة؛

 .بتقدمي خدمة أخرى أو خدمة سواء بشراء مواد أخرى يف الوقت نفسه أو أن يربط بيع مادة .٣

 .التجارةمن طرف الوزير املكلف ب أو وترفع الدعوى لدى احملكمة املختصة من طرف أي شخص له مصلحة

   يف املمارسات املنافية للمنافسة:الفصل الثالث

  : حريف أو صناعي أو  يكون مسؤوال ويلزم بالتعويض عن الضرر احلاصل كل منتج جتاري- .١٢٣٢املادة 

شرط سابق على تقدمي طلبه بدون أن يشفعه بالتزام مكتوب بشراء حجم  أو حاول احلصول على امتياز أو إذا حصل .١

 االقتضاء خبدمة مطلوبة من طرف املوزع ومت االتفاق عليها كتابيا؛متناسب وعند 

 طرق البيع أو آجال الدفع أو األسعار أو حاول أن حيصل حتت طائلة التهديد بقطيعة للعالقات التجارية أو إذا حصل .٢

 شروط للشراكة التجارية خارجة جبالء عن القواعد العامة للبيع؛ أو

 جزئيا عالقة جتارية قائمة وذلك بدون إعالم مكتوب يأخذ بعني االعتبار العالقـات              إذا قطع بصفة مفاجئة ولو كان      .٣

 .األعراف املنصوص عليها باالتفاقيات ما بني املهن أو التجارية السابقة

يف صـورة   أو ال حتول األحكام السابقة دون إمكانية الفسخ بدون إعالم يف حالة عدم تنفيذ االلتزامات من الطرف اآلخر

 .ة القاهرةالقو

  املمارسات املضادة حلرية املنافسة: الفصل الثالث

 حتظر كل املمارسات التشاورية واملعاهدات واملفامهات الصرحية وكل أنواع التحالفات األخرى إذا كان القصد               - .١٢٣٣املادة  

 :ا وخاصة عند ما ترمي إىلإفساد سري املنافسة احلرة خبصوص صفة م أو تضييق أو كان من شأا أن تسبب يف منع أو منها

 من حرية ممارسة املنافسة من طرف منشآت أخرى؛  أو احلد من ولوج السوق .١

 خفضها؛ أو إقامة عقبة أمام حتديد األسعار بفعل حرية السوق وذلك بواسطة التشجيع االصطناعي لرفع األسعار .٢



  ٤٥٠

 رقابتها؛ أو احلد من اإلنتاج واملنافذ واالستثمارات .٣

 .مصادر التموين أو توزيع الصفقات .٤

 :جمموعة منشآت أو  حيظر حسب الشروط ذاا االستغالل املفرط من طرف مؤسسة- .١٢٣٤املادة 

 جزء أساسي منها؛ أو ملوقع مهيمن على السوق الداخلية .١

 .ممونة ال متلك موقعا معادال أو حلالة التبعية االقتصادية اليت توجد فيها جتاهها شركة زبونة .٢

يف ظروف بيع متييزية وإما يف قطـع   أو يف البيع املشروط أو ط على اخلصوص إما يف االمتناع عن البيعويتمثل هذا اإلفرا

 .عالقات جتارية غري مربرة

 ١٢٣٤ و١٢٣٣تعاقدي يتعلق مبمارسة نشاط حمظور يف املادتني  بند أو اتفاق أو  يعترب ال غيا وال أثر له أي تعهد- .١٢٣٥املادة 

  .أعاله

 .من طرف كل طرف مهتم وفقا ملقتضيات القانون العام ا البطالنمتكن إثارة هذ

 :  املمارسات التالية١٢٣٤ و١٢٣٣ ال ختضع ألحكام املادتني - .١٢٣٦املادة 

 تنظيمي؛ أو املمارسات الناجتة عن نص تشريعي .١

 ستجلب للمستخدمني   املمارسات اليت يستطيع مرتكبوها أن يثبتوا أنه من شأا ضمان تقدم اقتصادي واجتماعي وأا              .٢

جزءا عادال من املنفعة اليت ستنتج عنها دون إعطاء املؤسسات املعنية إمكانية القضاء على املنافسة بالنسبة جلزء أساسي       

 .من املواد املعنية

 .وجيب أن ال تفرض هذه املمارسات قيودا على املنافسة إال يف حالة ما إذا كان ال غىن عنها لغرض حتقيق هدف التقدم

ويف هذه احلالة تلزم املؤسسات بطلب االستفادة من هذا االستثناء مبينة مسامهة العملية يف التقدم االقتصادي واالجتماعي                 

 .وسيحدد مرسوم صادر عن جملس الوزراء شروط هذا االستثناء. واآلجال الضرورية لتحقيق هذه املسامهة

بإحدى هاتني العقوبتني  أو  أوقية٨٠٠,٠٠٠ إىل ٥٠,٠٠٠ة مالية من إىل سنة وبغرام  يعاقب باحلبس من شهرين- .١٢٣٧املادة 

 و ١٢٣٣إليها يف املادتني  تنفيذ املمارسات املشار أو تنظيم أو فقط، كل شخص طبيعي يشارك شخصيا وبشكل حاسم يف تصميم

١٢٣٤. 



  ٤٥١

   يف مراقبة السوق ومحاية سريها:الباب الرابع 

   يف مراقبة السوق:الفصل األول

 تتم مراقبة النشاط التجاري الداخلي حتت سلطة الوزير املكلف بالتجارة من طرف املصاحل املكلفـة بـالتموين                  - .١٢٣٨ املادة

 .واالستهالك واملنافسة وقمع التحايل

دين مـستور  أو  أعاله بالتأكد من أن الوكالء االقتصاديني من منتجني١٢٣٨إليها يف املادة  املشار  تقوم املصاحل- .١٢٣٩املادة 

التجهيز يضمنون متوينا منتظما ومرضيا من حيث الكم واجلودة من خمتلف املواد والبضائع على كافة التراب  أو لسلع االستهالك

 .الوطين

 .وهي متارس هلذا الغرض رقابة منتظمة ومتابعة دائمة للمخزونات

لتصريح باملخزونات، وكذلك الظروف اليت جتري فيها        يتم مبرسوم حتديد قائمة املواد و البضائع اخلاضعة لنظام ا          - .١٢٤٠املادة  

 .هذه التصاريح واملخالفات اليت تتم معاقبتها

 متارس مصاحل الوزارة املكلفة بالتجارة أيضا رقابة دائمة على أسعار السلع واخلدمات ويف حالة زيادات مفرطـة      - .١٢٤١املادة  

 .تقوم بالتحقيقات الضرورية للكشف عن أسباا

 تسهر مصاحل الوزارة املكلفة بالتجارة من جهة أخرى على ضمان حرية املنافسة بصورة كاملة وسيكون                - .١٢٤٢املادة  

 .عدة وكالء اقتصاديني موضوع حتقيق فوري أو كل تصرف مناف صادر من واحد

 يتطلبها تطبيق األحكـام   خيول الوكالء املؤهلون من قبل الوزارة املكلفة بالتجارة للقيام بالتحقيقات اليت         - .١٢٤٣املادة  

 :  أعاله ما يلي١٢٤٢ إىل ١٢٤٠ و١٢١٧املنصوص عليها يف املواد 

من أية شركة وتعاونية ومن أية مزرعة ومن أية هيئة مهنيـة   أو حرفية أو صناعية أو من أية مؤسسة جتارية أن يطلبوا .١

 ملختلفة؛إبالغهم الوثائق املربرة لألسعار املطبقة لديها وحتليلها إىل عناصرها ا

وال ميكن القيام مبثل هـذه الزيـارة إال   . التعاونية أو احلرفية أو الزراعية أو أن يزوروا للمعاينة املؤسسات التجارية .٢

 من ينوب عنه؛ أو حبضور صاحب املؤسسة

 أن يطلبوا نسخة من املستندات وأن حيجزوا عند االقتضاء املستندات الضرورية للقيام مبهامهم؛ .٣

 .كافة الوثائق يف اإلدارات العمومية وما شاها ويف املصاحل املعينةأن يطلعوا على  .٤



  ٤٥٢

 ١٢٤٣ ميكن للوزير املكلف بالتجارة أن يكلف خرباء بالقيام بفحص مجيع الوثائق املنصوص عليهـا يف املـادة          - .١٢٤٤املادة  

 .ق املنصوص عليها يف املادة السابقةوجيب على هؤالء اخلرباء أن يقدموا تقارير وهلم احلق يف االطالع على الوثائ. أعاله

بإحدى العقوبتني فقط  أو أوقية ٨٠٠,٠٠٠إىل  ٥٠,٠٠٠  يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر و غرامة من- .١٢٤٥املادة 

 .سابق أعاله تطبيقا للنص ال١٢٤٣بآخر على ممارسة املهام اليت كلف ا الوكالء املشار إليهم يف املادة  أو كل من يعترض بشكل

 تقوم مصاحل الوزارة املكلفة بالتجارة برقابة اجلودة واحترام النظم املتعلقة باملواد الغذائية وفقا لـشروط حتـدد                  -.١٢٤٦املادة  

 .مبرسوم

 . تقوم مصاحل الوزارة املكلفة بالتجارة بفحص املوازين وأدوات القياس حسب شروط حتدد مبرسوم- .١٢٤٧املادة 

   مراقبة السوقيف جلنة: الفصل الثاين

.  يتم إنشاء جلنة ملراقبة السوق يرأسها موظف سام يعني مبرسوم بناء على اقتراح من الوزير املكلـف بالتجـارة               - .١٢٤٨املادة  

 .وحيدد مرسوم تشكيلة جلنة مراقبة السوق وقواعد سريها

 .اول يف قضية هلم فيها مصلحة ال ميكن ألعضاء جلنة مراقبة السوق املمثلني للمجتمع املدين التد- .١٢٤٩املادة 

التنظيمية اليت قـد تكـون ملقتـضياا     أو  تستشار هذه اللجنة من قبل احلكومة عند إعداد النصوص التشريعية- .١٢٥٠املادة 

 :غري مباشرة على تطور السوق وعلى اخلصوص أو انعكاسات مباشرة

 ولوج سوق لقيود كمية؛ أو عند إخضاع مزاولة مهنة �

 وق مانعة يف بعض املناطق؛عند اقامة حق �

 .بشروط البيع أو عند فرض ممارسات متماثلة تتعلق باألسعار �

 تقدم جلنة مراقبة السوق آراءها يف نفس الظروف بناء على طلب من اموعات اإلقليمية واملنظمـات املهنيـة                   - .١٢٥١املادة  

 .ال اختصاصهوالنقابية ومنظمات املستهلكني املعتمدة والغرفة التجارية كل يف جم

 يف حالة تعرض السوق الضطرابات خطرية تؤدي إىل ارتفاع مفرط يف األسعار غري ناجم عن حالة أزمة استثنائية، - .١٢٥٢املادة 

 .تقوم جلنة مراقبة السوق بوضع قائمة بالسلع واخلدمات اليت عانت االرتفاع وتقترح اإلجراءات املناسبة

 .دخل املقرر من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف بيان يقدم أمام جملس الوزراءوتتم صياغة املقترحات النهائية للت

 . تبلغ جلنة مراقبة السوق بكل اجلرائم اخلطرية لقواعد التجارة من طرف الوزير املكلف بالتجارة-. ١٢٥٣املادة 



  ٤٥٣

 أو نة تستطيع أن تتعهد من تلقاء نفسها،كما أن اللج.  و بإمكان الوزير املكلف بالتجارة أن يطلب تعهد اللجنة-. ١٢٥٤املادة 

 فيما خيص كل قضية تتعلق باملسارات املقيدة ١٢٥١إليها يف املادة  بناء على طلب املؤسسات والشركات التجارية واهليئات املشار

 .للشفافية وحرية سري السوق

 إذا اعتربت أن الوقائع اليت قدمت ال تدخل . بإمكان اللجنة إذا رأت يف ذلك فائدة االستماع إىل صاحب الطلب-. ١٢٥٥املادة 

أا ال تستند على عناصر كافية فيمكنها أن ختلص إىل قرار مسبب يف هذه احلالة بعدم  أو ١٢٣٤ و ١٢٣٣يف جمال تطبيق املادتني 

 .التحقيق يف القضية

 .يبلغ هذا القرار من طرف اللجنة إىل صاحب الطلب

 : الرأي ويف حدوده يستطيع الوزير املكلف بالتجارة بواسطة مقرر معلل استــنادا إىل هذا - .١٢٥٦املادة 

أي شخص اعتباري جتاهل احدى القضايا احملظورة املنصوص عليها يف املـادتني   أو أن يلحق عقوبة نقدية بأية مؤسسة. ١

للعقوبة القابلـة   غ األقصىويساوي املبل. ١٢٣٦ إذا مل تكن املمارسات املسجلة ضده مربرة مبقتضيات املادة ١٢٣٤ و ١٢٣٣

 .من رقم األعمال احملقق دون الرسوم يف موريتانيا خالل السنة املالية املنصرمة% ٥على مؤسسة ما نسبته  للتطبيق

 أوقية؛) ٣,٠٠٠,٠٠٠(وإذا مل يكن املخالف مؤسسة فإن احلد األقصى للغرامة هو ثالثة ماليني 

 . املتورطة باختاذ كافة اإلجراءات الحترام املنافسة احلرةاملؤسسة أو أن يلزم األشخاص االعتباريني .٢

 بإمكان الوزير املكلف بالتجارة زيادة على ذلك أن يتخذ مبوجب مقرر معلل وبناء على اقتراح مـن اللجنـة                    - .١٢٥٧املادة  

 أو مبصلحة املـستهلك  أو  املعينبالقطاع أو إجراءات حتفظية إذا كانت املمارسة املدانة تلحق ضررا بالغا فوريا باالقتصاد الوطين

 .املؤسسة صاحبة الدعوى

وجيـب أن   . وميكن أن تشمل هذه اإلجراءات تعليق املمارسة املعنية وكذلك إلزام األطراف بالرجوع إىل احلالة الـسابقة               

 .تقتصر على ما هو ضروري ملواجهة االستعجال

 إىل النيابة إذا كانت املمارسة املذكورة تـشكل أساسـا للجرميـة            ميكن للوزير املكلف بالتجارة أن حييل امللف       - .١٢٥٨املادة  

 .١٢٣٧املنصوص عليها يف املادة 

   يف اللجان احمللية لألسعار واالستهالك:الفصل الثالث

 تنشأ على مستوى كل مقاطعة جلنة حملية لألسعار واالستهالك تتألف من ستة أعضاء وتعني من طـرف الـوالة                  -. ١٢٥٩املادة  



  ٤٥٤

 . حكام املقاطعاتويرأسها

وحترر اللجنة تقريـرا    .  تنظر اللجان احمللية يف كافة املشاكل املتعلقة بتموين الدوائر وتطور األسعار واالستهالك            -. ١٢٦٠املادة  

 .نسخة منه مباشرة إىل الوزير املكلف بالتجارة شهريا يوجه احلاكم

   يف مجعيات الدفاع عن املستهلكني:الفصل الرابع

حيدد .  بإمكان املستهلكني أن ينتظموا داخل مجعيات تنشأ للدفاع عن مصاحلهم اجلماعية بكل الوسائل املشروعة              -. ١٢٦١املادة  

 .مرسوم بناء على اقتراح من الوزير املكلف بالتجارة الشروط اليت جتب تلبيتها على هذه اجلمعيات ليتم اعتمادها

ملستهلكني الدعوى املتعلقة بالدفاع عن مصاحلهم اجلماعية حسب الشروط          تقام أمام العدالة من طرف مجعيات ا       -. ١٢٦٢املادة  

 .احملددة يف القواعد العامة

   ترتيبات خمتلفة:الفصل اخلامس

 تطبق القواعد احملددة يف هذه املدونة على كافة نشاطات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات مبا يف ذلك تلك اليت يقوم                   -. ١٢٦٣املادة  

 .ميونا األشخاص العمو

 وما يليها أعاله، بعدم إفشاء السر املهين إال يف ١٢٢٦ يلزم موظفو ووكالء الدولة واخلرباء املذكورون يف املادة          - .١٢٦٤املادة  

 .مواجهة الوزير املكلف بالتجارة

 . حيدد مبرسوم توزيع حمصول العقوبات واملصادرات احملصلة طبقا ألحكام هذا الكتاب-. ١٢٦٥املادة 

 يوزع جزء من حمصول الغرامات واملصادرات احملققة مبقتضى هذا الكتاب على موظفي ووكالء الدولة حـسب              - .١٢٦٦املادة  

 .إجراءات حتدد مبقرر وزاري يتخذ تطبيقا للمرسوم املذكور يف املادة أعاله

ل من الباب الرابع بواسطة حمضر       متكن معاينة اجلرائم الواردة ضمن الفصل الثاين من الباب الثالث والفصل األو            -.١٢٦٧املادة  

 .بواسطة حتقيق قضائي أو حمرر من طرف وكالء الوزارة املكلفة بالتجارة املختصني بذلك

   يف صعوبات املؤسسات:الكتاب السادس

   أحكام عامة:الباب األول

حريف وكـذلك كـل    وأ صناعي أو  تعين املؤسسة يف مفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي ممارس لنشاط جتاري:١٢٦٨املادة 

 .شخص اعتباري من القانون اخلاص ذي نشاط اقتصادي



  ٤٥٥

 .املمثل القانوين للشخص االعتباري أو ويقصد برئيس املؤسسة املدين الشخص الطبيعي

 . جيب على املؤسسة أن تسهر على تنظيم االحتياط الداخلي لصعوباا-. ١٢٦٩املادة 

 .١٢٧٤ إىل ١٢٧١وفق الشروط املنصوص عليها يف املواد من تكون هذه األخرية كذلك موضع احتياط خارجي 

ترمي . اتفاق بني املدين ودائنيه األساسيني  دف التسوية الودية لتجنب توقف املؤسسة عن الدفع و ذلك بإقامة- .١٢٧٠املادة 

 .التسوية عن طريق التراضي إىل محاية املؤسسة وتطهري ديوا

 .يق أصول املؤسسة اليت تكون وضعيتها غري قابلة للعالج من أجل تطهري الديوندف التصفية القضائية إىل حتق

   الصعوبات السابقة للتوقف عن الدفع:الباب الثاين

   االحتياط:الفصل األول

تتوىل جتميع املعطيات عـن نـشاط       " جلنة متابعة املؤسسات االقتصادية   " تتكون لدى وزارة الصناعة جلنة تسمى        -. ١٢٧١املادة  

. ؤسسات ومتد رئيس احملكمة اليت يوجد بدائرا املقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلـك                    امل

وتبدي رأيها وجوبا يف برامج التسوية املعروضـة علـى          . وخترب اللجنة رئيس احملكمة بكل مؤسسة تبلغ خسارا ثلث رأس ماهلا          

 .احملكمة

 .ق عملها بواسطة مرسوموحتدد تشكيلة اللجنة وطر

 تتوىل مفتشية الشغل والصندوق الوطين للضمان االجتماعي ومصاحل احملاسبة العمومية إعـالم جلنـة متابعـة                 -. ١٢٧٢املادة  

املؤسسات االقتصادية مبا تالحظه من أعمال دد استمرار نشاط أية مؤسسة خاضعة ألحكام هذه املدونة، وخاصة عند عدم تسديد 

 .متها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ حلول الدينما تعلق بذ

 يتوىل مفوض احلسابات يف املؤسسات اليت هو موجود ا استفسار مسريها كتابيا عن كل ما يالحظه مبناسبة قيامه -. ١٢٧٣املادة 

كان رده غري  أو  مل جيبفإن. وعلى هذا األخري الرد كتابيا يف أجل مخسة عشر يوما. مبهامه من أعمال دد استمرار نشاط املؤسسة

الشركاء  أو مقنع يعرض مفوض احلسابات األمر على جملس إدارة املؤسسة وعند االستعجال يدعو إىل عقد مجعية عامة للمسامهني

 .انقضاء أجل الرد أو حسب احلاجة، كل ذلك يف أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد

ة تقريرا إىل جلنة متابعة املؤسسات االقتصادية يف أجل شهر من إمتام اإلجـراءات               يرفع مفوض حسابات املؤسس    - .١٢٧٤املادة  

 .املنصوص عليها باملادة السابقة إذا الحظ استمرار نفس املخاطر



  ٤٥٦

 من هذه املدونة، باستدعاء مـسري املؤسـسة         ١٢٧١ يبادر رئيس احملكمة عند تلقي اإلشعار املشار إليه باملادة           - .١٢٧٥املادة  

ه ببيان التدابري اليت يعتزم اختاذها لتفادي ما يعترض املؤسسة من صعوبات وحيدد أجال لذلك ويأذن بفتح إجراءات التسوية                   ملطالبت

 .القضائية إن رأى ضرورة يف ذلك

   التسوية عن طريق التراضي:الفصل الثاين

مة الكائن بدائرا املقر الرئيسي للمؤسسة  ميكن لكل مسري مؤسسة قبل التوقف عن الدفع، أن يقدم لرئيس احملك   - .١٢٧٦املادة  

مطلبا كتابيا للحصول على التسوية عن طريق التراضي مرفقا بكشف للوضع املايل وقائمة بالديون وآجال حلوهلا مـع برنـامج                    

 .لتدارك الصعوبات يكون مصحوبا باملؤيدات عند االقتضاء

ريق التراضي مبجرد اتصاله بالطلب، إذا رأى لذلك موجبا، ويعـني   يفتح رئيس احملكمة إجراءات التسوية عن ط  -. ١٢٧٧املادة  

 .ليتوىل التوفيق بني املدين ودائنيه خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، وله أن يتوىل ذلك بنفسه مصاحلا

ن جلنـة  مالية وخاصة م أو مؤسسة إدارية أو وميكن لرئيس احملكمة أن يطلب أية معلومات عن حالة املؤسسة من أية إدارة

 .وميكنه أيضا أن يكلف خبريا للتحقيق يف وضعيتها. متابعة املؤسسات االقتصادية

 . حيدد رئيس احملكمة مهمة املصاحل املنتدب و أجرته اليت حتمل على املدين- .١٢٧٨املادة 

دين سابق عن تاريخ فـتح       ميكن لرئيس احملكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الستخالص             - .١٢٧٩املادة  

 .التسوية وذلك حىت يف اية مهمة املصاحل

ويترتب عن اتفاق التسوية توقف إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية لالستخالص بالنسبة لكافة الديون السابقة لالتفـاق                

 .حىت اية مدته

وده وميكن أن يشمل هذا االتفاق جدولة الـديون          ال خيضع األطراف يف حتديد شروط اتفاق التسوية إىل أية قي           -. ١٢٨٠املادة  

 .واحلط منها وتوقف سريان الفوائد وغريها من اإلجراءات

وميكن أن يصادق على االتفاق الذي أمضاه       . ويصادق رئيس احملكمة املختصة على االتفاق احلاصل بني املدين ومجيع دائنيه          

 ويأمر جبدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة ال تتجاوز سنتني وذلـك  الدائنون الذين ميثل دينهم ثلثي مبلغ الديون اإلمجايل      

 . بصرف النظر عن كل مقتضيات قانونية خاصة خمالفة

 .ويودع االتفاق بكتابة احملكمة املختصة ويقيد بسجل التجارة



  ٤٥٧

 . السابقة٨٠١٢تغيريها مع احترام أحكام املادة  أو  ميكن تعديل شروط اتفاق التسوية-. ١٢٨١املادة 

 إذا أخل املدين بتعهداته املترتبة عن التسوية عن طريق التراضي أمكن لكل من له مصلحة طلب فسخ االتفاق من - .١٢٨٢املادة 

 .احملكمة، وإسقاط اآلجال املمنوحة للمدين وإرجاع كافة األطراف للحالة اليت كانت عليها فيما مل يقع دفعه من الديون

 .أصدر ضد املدين خالل فترة التسوية عن طريق التراضي حكم بالتوقف عن الدفع، تفسخ التسوية وجوبا إذا - .١٢٨٣املادة 

 .ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به مبقتضى التسوية عن طريق التراضي

حملكمة، يقدم املصاحل تقريرا إىل رئيس احملكمة  إذا تعذر التوصل إىل اتفاق بالتراضي يف األجل الذي حدده رئيس ا-. ١٢٨٤املادة 

 .الذي يتوىل عندئذ رفض طلب التسوية عن طريق التراضي

   إجراءات معاجلة صعوبات املؤسسة املرتبطة بالتوقف عن الدفع:الباب الثالث

   شروط الفتح:الباب الفرعي األول

 واليت تكـون يف     ١٢٦٨ مجيع املؤسسات يف مفهوم املادة        تطبق اإلجراءات املنصوص عليها ذه األحكام على       - .١٢٨٥املادة  

استحالة مواجهة ديوا الواجبة األداء بأصوهلا املتوفرة مبا يف ذلك الديون اليت نشأت عن التزامات أمضيت يف إطار التسوية عـن                     

 . وما بعدها١٢٧٦طريق التراضي املنصوص عليها باملادة 

طلب فتح إجراءات املعاجلة يف مخسة عشر يوما على األكثر الالحقة للتوقـف عـن                جيب على رئيس املؤسسة      - .١٢٨٦املادة  

 .الدفع

 يودع رئيس املؤسسة طلبه بكتابة ضبط احملكمة، تعلن تصرحياته أسباب توقف الدفع وجيب أن تكون مـصحوبة       -. ١٢٨٧املادة  

 : بالوثائق التالية

 مستخرج من التقييد بسجل التجارة؛ .١

لخيصية اليت تشتمل على اخلصوص احلصيلة وحساب النتائج وجدول مايل للمـوارد ومـواطن              الكشوف املالية الت   .٢

 الشغل؛

 حالة اخلزينة؛ .٣

 كشف رقمي بالديون واألصول مع بيان االسم ومقر الدائنني واملدينني؛ .٤

 كشف مفصل لألصول والديون والضمانات الشخصية؛ .٥



  ٤٥٨

ة لطلب االستحقاق من طرف مالكيها وتلك املصحوبة بشرط         جرد أموال املدين مع اإلشارة لألموال املنقولة اخلاضع        .٦

 احتياطي للملكية؛

 عدد املؤجرين وقيمة األجور غري املدفوعة؛ .٧

 قيمة رقم األعمال واألرباح اخلاضعة للضريبة للسنوات الثالث األخرية؛ .٨

 اسم وعنوان ممثلي العمال؛ .٩

وجه التضامن عن ديونه مـع اإلشـارة ألمسـائهم          إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، قائمة األعضاء املسؤولني على           .١٠

  .ومقارهم وكذلك أمساء وعناوين مسرييه

 .جيب أن حتمل كل هذه الوثائق التاريخ والتوقيع و أن تكون مطابقة لألصل ومصدقا عليها من طرف املصرح

 حيوى التصريح إشارة لبواعث ال ميكن أن تكون إال ناقصة جيب أن أو يف حالة ما إذا كانت إحدى الوثائق غري ممكن توفرها

 .هذا املانع

 .يؤكد كاتب ضبط احملكمة، تسلم هذه الوثائق

 ميكن فتح املسطرة مبقال افتتاحي للدعوى ألحد الدائنني مهما كانت طبيعة دينه مىت كان الدين حمققـا ومعـني           -. ١٢٨٨املادة  

ميكن للمحكمة أيضا أن .  دينه و يشري إىل السند الذي يقوم عليهجيب أن حيدد املقال االفتتاحي للدائن مبلغ. املقدار وواجب األداء

بطلب من النيابة العامة ال سيما يف حالة عدم تنفيذ االلتزامات املالية املربمة يف إطار االتفاق الودي املنصوص  أو تبدأ املسطرة تلقائيا

 . ١٢٧٦عليه يف املادة 

أومن وفاته إذا كان  تويف وذلك خالل سنة اعتزاله أو ريف وضع حدا لنشاطهح أو  ميكن فتح املسطرة ضد تاجر-. ١٢٨٩املادة 

 .التوقف عن الدفع سابقا هلذه الوقائع

  يسري أثر احلكم القاضي بفتح التسوية املتعلقة بشخص اعتباري جتاه مجيع األشخاص األعضاء 

تفتح احملكمة جتاه كـل     . تضامن عن ديونه  أو الشركاء يف الشخص االعتباري املسؤولني بصورة غري حمدودة وعلى وجه ال           

 .واحد منهم مسطرة تسوية قضائية

ميكن فتح مسطرة ضد شريك متضامن يف شركة تضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا 

 .هلذا االعتزال



  ٤٥٩

الشخص االعتباري  أو مقر الشركة أو سية يكون االختصاص للمحكمة املوجودة يف مكان مؤسسة التاجر الرئي-. ١٢٩٠املادة 

 .املعين

 .تكون احملكمة اليت تفتح مسطرة املعاجلة أمامها، خمتصة كذلك للنظر يف مجيع الدعاوى املتصلة ا

اليت يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا  أو تدخل يف إطار اختصاص احملكمة بصفة خاصة، الدعاوى املتعلقة بتسيري املسطرة

 .الباب

 .استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة املشورة أو  تبت احملكمة يف فتح املسطرة بعد استماعها لرئيس املؤسسة- .١٢٩١دة املا

ميكنها أيضا االستماع لكل شخص يتبني هلا أن أقواله مفيدة دون أن يكون بإمكانه التمسك بالسر املهين، كما ميكنـها أن                 

 .رأيه يف األمرتطلب من كل شخص من ذوي اخلربة إبداء 

 .١٢٧١تتلقى رأى اللجنة املنصوص عليها يف املادة 

 .وتبت خالل اخلمسة عشر يوما على األكثر من تعهدها

 يقضى بالتسوية القضائية إذا تبني أن وضعية املؤسسة ليست خمتلة بشكل ال رجعة فيه وإال فيقـضي بالتـصفية                    -. ١٢٩٢املادة  

 .القضائية

 .تدب وأمني التفليسةتعني احملكمة القاضي املن

 .تزاول مهام أمني التفليسة من طرف شخص مشهود له باالعتبار والكفاءة

 . يسرى أثر احلكم القاضي بفتح املسطرة من تاريخ صدوره-. ١٢٩٣املادة 

 .ويشار إليه يف سجل التجارة فورا

ويدعو الدائنني إىل التـصريح     . مثانية أيام ويتم نشر إشعار باحلكم يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية داخل أجل              

 .ويعلق كاتب الضبط هذا اإلشعار على اللوحة املعدة هلذا الغرض باحملكمة. بديوم أمام أمني التفليسة املعني

 .يبلغ كاتب الضبط احلكم إىل املؤسسة داخل نفس أجل الثمانية أيام

عدة منشآت أخرى بسبب تداخل ذمتها املالية بقيت احملكمـة،   أو مؤسسة إذا تبني أن املسطرة جيب متديدها إىل -. ١٢٩٤املادة 

 .اليت رفعت الدعوى خمتصة يف املوضوع



  ٤٦٠

   التسوية القضائية:الباب الفرعي الثاين

   تسيري املؤسسة:الفصل األول

 .  يتابع نشاط املؤسسة بعد إصدار حكم التسوية القضائية- .١٢٩٥املادة 

 .وط األجلال يترتب عن إصدار احلكم سق

كليا والنطق بتـصفيتها القـضائية    أو  ميكن، للمحكمة يف أي وقت أن تأمر بتوقيف املؤسسة عن نشاطها جزئيا-. ١٢٩٦املادة 

تلقائيا بناء على تقرير للقاضـي   أو من رئيس املؤسسة أو من مفوض احلسابات أو وذلك بناء على طلب معلل من أمني التفليسة

 .املنتدب

 بإمكان أمني التفليسة وحده أن يطالب بتنفيذ العقود اجلارية بتقدمي اخلدمة املتعاقد بشأا للطرف املتعاقد مـع                  - .١٢٩٧املادة  

 .ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إىل أمني التفليسة يظل دون جواب ملدة تفوق شهرا. املؤسسة

وال يترتب عن عدم تنفيذ هذه . سة بالتزاماا السابقة لفتح املسطرةجيب على املتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء املؤس

 .االلتزامات سوى منح الدائنني حق التصريح ا يف قائمة اخلصوم

عندما ال خيتار أمني التفليسة متابعة تنفيذ العقد، ميكن أن يؤدي ذلك إىل دعوى التعويض عن األضرار يـدرج مبلغهـا يف     

دعوى  يف كن للطرف اآلخر تأجيل إرجاع املبالغ الزائدة اليت تدفعها املؤسسة تنفيذا للعقد حىت يتم البتغري أنه مي. قائمة اخلصوم

 .التعويض عن األضرار

شـرط   أو فسخ العقد بالرغم من أي مقتضى قـانوين  أو إلغاء أو ال ميكن أن يترتب عن جمرد فتح التسوية القضائية جتزئة

 .تعاقدي

تفويت حق الكراء، ال ميكن االعتداد بأي شرط يفرض على املتنازل التزامات تضامنية مع املتنازل إليه                 يف حالة    -. ١٢٩٨املادة  

 .جتاه أمني التفليسة

 يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، باألسبقية على كل ديون أخرى سـواء                   -. ١٢٩٩املادة  

 .بضمانات أو أكانت مقرونة أم ال بامتيازات

 :  يكلف احلكم أمني التفليسة-. ١٣٠٠املادة 

 إما مبراقبة عمليات التسيري؛ .١



  ٤٦١

 يف بعضها؛ أو إما مبساعدة رئيس املؤسسة يف مجيع األعمال اليت ختص التسيري .٢

 .اجلزئي للمؤسسة أو إما بأن يقوم لوحده، بالتسيري الكلي .٣

 .تلقائيا أو تفليسة بطلب منهميكن للمحكمة املختصة أن تغري، يف أي وقت مهمة أمني ال

 .الربيدية ملا فيه مصلحة املؤسسة أو  ميكن يف مجيع األحوال ألمني التفليسة أن يستعمل حسابات املؤسسة املصرفية-. ١٣٠١املادة 

 أو حبالتوصل إىل صل أو رهن، أو ألمني التفليسة بتقدمي رهن رمسي أو  يرخص القاضي املنتدب لرئيس املؤسسة-. ١٣٠٢املادة 

 .تراض

تتجاوز االختصاص النهائي للمحكمة، فإن ذلك يعرض علـى   أو التراضي غري حمددة أو إذا كانت قيمة موضوع الصلح

 .مصادقتها

   إعداد احلل:الفصل الثاين

ذلك مبشاركة   جيب على أمني التفليسة أن يبني يف تقرير يعده، امليزانية املالية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسة و               -. ١٣٠٣املادة  

وعلى ضوء هذه امليزانية، يقترح أمني املؤسسة إما خمططا للتسوية يضمن استمرارية . عدة خرباء أو رئيسها وباملساعدة احملتملة خلبري

 .التصفية القضائية أو التنازل عنها إىل أحد األغيار أو املؤسسة

 أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح املسطرة، وميكن جيب أن تعرض هذه االقتراحات على القاضي املنتدب داخل أجل أقصاه

 .أن جيدد مرة واحدة من طلب أمني التفليسة

يف املؤسسات اليت تستخدم أقل من مخسة عمال يستدعى القاضي املنتدب مباشرة رئيس املؤسسة الذي يلزم بأن يتقدم إليه                   

ية من طرف احملكمة بناء على تقرير من مفوض احلسابات          وإال يتم التصريح بالتصف   . باقتراحات معقولة للتسوية داخل عشرة أيام     

 .بعد مساع رئيس املؤسسة بصورة قانونية

 . حيدد مشروع خمطط التسوية طرق تسديد اخلصوم والضمانات اليت يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه- .١٣٠٤املادة 

 .ويبلغ دون أجل للجنة متابعة املؤسسة

ة احلصول على املعلومات اليت من شأا أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية االقتـصادية                ميكن ألمني التفليس   -. ١٣٠٥املادة  

عن طريق أي شخص آخر،  أو واملالية للمؤسسة عن طريق جلنة متابعة املؤسسات ومفوضي احلسابات واإلدارات واهليآت العمومية

 .على الرغم من أي مقتضيات تشريعية خمالفة



  ٤٦٢

 . املنتدب على ذلكيطلع أمني التفليسة القاضي

 مبجرد فتح املسطرة، يقبل من األغيار عن املؤسسة تقدمي عروض إىل أمني التفليسة دف إىل احلفاظ عليها وفق                   -. ١٣٠٦املادة  

 .الكيفية احملددة يف الفصل الثالث من هذا الباب الفرعي

يسة ويقيد العرض صاحبه إىل حني صدور حكم احملكمة         ال ميكن تغيري العرض املذكور وال سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير أمني التفل            

وال يبقى صاحب العرض مقيدا به ال       . القاضي حبصر املخطط، شريطة أن يصدر هذا احلكم خالل الشهر الذي يلي إيداع التقرير             

 .سيما يف حالة االستئناف إال إذا وافق على ذلك

 .تلحق العروض بتقرير أمني التفليسة الذي يقوم بتحليلها

عـن طريـق    أو أصهارهم إىل الدرجة الثانية، سواء تقدموا به مباشرة أو أقارم أو ال يقبل العرض الذي يقدمه مسريو املؤسسة

 .شخص وسيط

 حينما يعتزم أمني التفليسة اقتراح خمطط الستمرارية املؤسسة على احملكمة يهدف إىل تغيري يف رأس املال، يطلب                  -. ١٣٠٧املادة  

مجعية الشركاء وميكن ألمني التفليسة أن  أو من املسري، حسب األحوال، استدعاء اجلمعية العامة غري العادية أو ةمن جملس اإلدار

 .يستدعي بنفسه اجلمعية حسب األشكال اليت ينص عليها النظام األساسي، عند االقتضاء

املبلغ الذي يقترحه أمني التفليسة الواجب      إن اجلمعية مدعوة يف البداية إىل العمل على إعادة تأسيس رأس املال إىل حدود               

بفعل اخلـسارات املثبتـة يف    أن ال يقل عن ربع رأمسال الشركة إذا كانت رؤوس األموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة

 .نفيذ املخططعدة أشخاص يلتزمون بت أو كما ميكن أن يطلب منها ختفيض رأس املال والزيادة فيه لفائدة شخص. الوثائق احملاسبية

املكتتبني اجلدد على قبول احملكمة للمخطط، وإال اعتربت بنود االتفاق كأن  أو الشركاء أو يتوقف تنفيذ التزامات املسامهني

 .مل تكن

 ميكن للمحكمة إن كانت استمرارية املؤسسة تستدعى ذلك، أن تعلق اعتماد خمطط تـسوية املؤسـسة علـى                   - .١٣٠٨املادة  

 .تلقائيا أو عدة مسريين وذلك بناء على طلب أمني التفليسة أو استبدال مسري

هلذا الغرض، ميكن أن تقضي احملكمة بعدم قابلية التنازل عن األسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت اليت حيوزها 

ضائي تعينه ملدة حتـددها  عدة مسريين قانونيني كانوا أم فعليني، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم ال، وأن تقرر جعل وكيل ق أو مسري

 .احلصص بثمن حتدده على أساس اخلربة أو كما ميكنها أن تأمر بالتنازل عن هذه األسهم. ميارس حق التصويت الناشئ عنها



  ٤٦٣

 .استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه املادة أو يتم االستماع للمسريين

 يتم التقدم ا من أجل تسديد الديون، وذلك تبعا إلعدادها وحتت             يبلغ أمني التفليسة للمراقبني املقترحات اليت      - .١٣٠٩املادة  

 .مراقبة القاضي املنتدب

مجاعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن اآلجال والتخفيضات اليت يطلبـها منـهم    أو حيصل أمني التفليسة فرديا

ته هلم فرديا، يكون عدم اجلواب داخل اجل ثالثـني  ويف حالة استشار  . لضمان تنفيذ خمطط استمرارية املؤسسة يف أحسن األحوال       

 .يوما ابتداء من تلقي رسالة أمني التفليسة مبثابة موافقة

 :مجاعية أو  يلحق ما يلي برسالة أمني التفليسة سواء تعلق األمر باستشارة فردية- .١٣١٠املادة 

 واخلصوم العادية؛كشف بوضعية أصول وخصوم املؤسسة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات االمتياز  .١

 اقتراحات أمني التفليسة ورئيس املؤسسة مع اإلشارة إىل الضمانات املمنوحة؛ .٢

 .رأي املراقبني .٣

كما ميكن  .  حينما يقرر أمني التفليسة استشارة الدائنني مجاعيا، جيتمع هؤالء حتت رئاسته بناء على استدعاء منه               -. ١٣١١املادة  

 .هلا نشر اإلعالنات القانونية وإعالنه يف لوحة خمصصة هلذا الغرض يف احملكمةنشر إشعار االستدعاء يف صحيفة خمول 

يقدم أمني التفليسة إىل    . جيب أن يعقد االجتماع ما بني اليوم اخلامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال االستدعاء              

  .ملسطرةالدائنني تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سري نشاط املؤسسة منذ فتح ا

يكـون عـدم املـشاركة يف    . ممثل بشأن اقتراحات تسديد اخلـصوم  أو يتم احلصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر

 . االستشارة اجلماعية مبثابة موافقة على االقتراحات املقدمة من أمني التفليسة

 .اجلماعية أو ية استشارم الفردية يعد أمني التفليسة قائمة باألجوبة اليت قدمها الدائنون عند ا-. ١٣١٢املادة 

 تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس املؤسسة واملراقبني بشأن التقرير الذي يبلغه هلم أمـني                  -. ١٣١٣املادة  

 .التفليسة

  .يبلغ رئيس املؤسسة أمني التفليسة مبالحظته داخل أجل مثانية أيام

   اختيار احلل:الفصل الثالث

تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير أمني  أو التنازل عنها أو  تقرر احملكمة إما استمرار قيام املؤسسة بنشاطها-. ٣١٤١املادة 



  ٤٦٤

 .التفليسة بعد االستماع ألقوال رئيس املؤسسة واملراقبني ومندويب العمال

ريك، تكاليف أخرى غري االلتزامات اليت       ال ميكن أن تفرض على األشخاص الذين ينفذون املخطط ولو بصفة ش            -. ١٣١٥املادة  

 .١٣٤٠ و ١٣٣٣ و ١٣٣٠ و ١٣٠٧تعاقدوا بشأا عند إعداد هذا املخطط مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد 

   استمرارية املؤسسة:القسم األول

 .عها وسداد خصومها تقرر احملكمة استمرارية املؤسسة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وض- .١٣١٦املادة  

يشري خمطط االستمرارية الذي تقرره احملكمة، إن اقتضى احلال، إىل التغيريات الواجب إدخاهلا على تسيري املؤسسة وفقـا                  

 .١٣٢٦ إىل ١٣٢٢لألحكام املوالية ومبقتضى طرق تصفية اخلصوم احملددة تطبيقا للمواد من 

 إىل  ١٤١٨مل تنته عملية حتقيق الديون اليت متت حسب مقتضيات املواد من            ميكن للمحكمة أن تقرر خمطط االستمرارية حىت ولو         

١٤٢٨. 

التنازل عن بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى احلال، خيضع التنازل الـذي   أو إالضافة أو ترفق هذه االستمرارية بالتوقيف

 .يتم وفق هذه املادة ملقتضيات الباب الفرعي الثالث من هذا الكتاب

رات املصاحبة لالستمرارية املذكورة أعاله، إذا كانت ستؤدي إىل فسخ عقود العمل، فإنه جيب تطبيق القواعد إن هذه القرا

 .املنصوص عليها يف قانون الشغل

 حينما تكون املؤسسة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة حبكم فتح التسوية، ميكن للمحكمة أن تأمر                  -. ١٣١٧املادة  

 .الل فترة تنفيذ املخطط وسداد خصوم هذه املؤسسةبوقف آثار املنع خ

 .يضع فسخ املخطط حدا لوقف املنع بقوة القانون

 .يعترب احترام االستحقاقات والكيفيات الواردة يف خمطط االستمرارية تقوميا لالخالالت

م إمكانية التنازل عن األمـوال  بغريه، عد أو  ميكن للمحكمة أن تقرر، يف احلكم الذي يصدر خمطط االستمرارية-. ١٣١٨املادة 

 .اليت تعتربها ضرورية الستمرارية املؤسسة دون ترخيص منها وذلك ملدة حتددها احملكمة

يبطل كل عقد ابرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التنازل املذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثالث سـنوات                     

 .نشره أو ابتداء من تاريخ إبرام العقد

 . عدم إمكانية التنازل عن األموال بسجل التجارة للمؤسسةيتم تقييد



  ٤٦٥

 . يشري خمطط االستمرارية إىل تغيريات النظام األساسي الضرورية لبقاء املؤسسة-. ١٣١٩املادة 

يستدعى أمني التفليسة، وفق األشكال الواردة يف النظام األساسي، اجلمعية املختصة لتنفيذ التغيريات اليت يـنص عليهـا خمطـط                    

 .االستمرارية

 . حتدد مدة خمطط االستمرارية على أن ال تتجاوز ست سنوات- .١٣٢٠املادة 

 ال ميكن أن تغري أهداف ووسائل خمطط االستمرارية، إال حبكم من احملكمة بطلب من رئيس املؤسسة وبناء على                   -. ١٣٢١املادة  

 .تقرير أمني التفليسة

كما ميكن للمحكمة . بعد استدعائهم بشكل قانوين أو  شخص يعنيه األمر،تبت احملكمة بعد االستماع إىل األطراف وألي

 .١٣٢٦أن تقضي بفسخ خمطط االستمرارية وفقا للشكليات واآلثار املنصوص عليها يف املادة 

جال  تشهد احملكمة على اآلجال والتخفيضات املمنوحة من الدائنني خالل االستشارة وميكنها أن ختفض هذه اآل               -. ١٣٢٢املادة  

 .والتخفيضات، إن اقتضى احلال

تفرض احملكمة بالنسبة إىل باقي الدائنني آجاال موحدة لألداء، مع مراعاة اآلجال األبعد اليت اتفق عليها األطراف قبل فتح                   

 السداد وجيب أن يتم. املسطرة، وذلك فيما خيص الديون املؤجلة، وال ميكن أن تزيد هذه اآلجال عن مدة تنفيذ خمطط االستمرارية        

 .األول داخل سنة

من جممـوع مبلغهـا    %٥ميكن ملبالغ االستحقاق أن تكون تصاعدية و يف هذه احلالة، ال ميكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 

 .املعتمد يف املخطط

ـ    أو  ال يترتب عن قيد دين يف املخطط ومنح آجال-. ١٣٢٣املادة  اب ختفيضات من طرف الدائن، قبوله بـشكل ـائي يف ب

 .اخلصوم

 .ال يتم دفع املبالغ املخصصة ألداء الديون اليت مل تقبل بعد يف باب اخلصوم إال بعد قبوهلا بشكل ائي يف هذا الباب

أصحاب االمتياز  أو برهن رمسي، يتم أداء مستحقات الدائنني من هذه الضمانات أو يف حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص

 .داء للدائنني ذوي األسبقيةالعام، من مثن البيع بعد األ

 .يقطع هذا األداء املسبق من أصل أول املبالغ املستحقة وترجأ الفوائد املتعلقة ا بقوة القانون

رهن رمسي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر، إذا كان للضمان الثـاين   أو  إذا كان امللك مثقال بامتياز- .١٣٢٥املادة 



  ٤٦٦

 .لمحكمة يف حال غياب اتفاق أن تأمر ذا االستبدالنفس االمتيازات و ميكن ل

بطلب من أحد الدائنني وبعد  أو  إذا مل تنفذ املؤسسة التزاماا احملددة يف املخطط ميكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا-. ١٣٢٦املادة 

 .االستماع إىل أمني التفليسة بفسخ خمطط االستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمؤسسة

 . الدائنون اخلاضعون للمخطط بكامل ديوم وضمانام، بعد خصم املبالغ اليت مت استيفاؤهايصرح

 . يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد احلكم بفتح خمطط االستمرارية مبا هلم من ديون

 .تنطق احملكمة بقفل املسطرة إذا قامت املؤسسة بتنفيذ خمطط االستمرارية

   التنازل:القسم الثاين

بعـض   أو  يهدف التنازل إىل اإلبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل واحملافظة على كـل -. ١٣٢٧ادة امل

ويف احلالة األخرية جيب . جزئيا أو مناصب الشغل اخلاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة املؤسسة من اخلصوم ويكون التنازل إما كليا

عدة قطاعات  أو غري املتنازل عنها، وجيب أن يتعلق مبجموع عناصر اإلنتاج اليت تكون قطاعاأن ال يؤدي إىل إنقاص قيمة األموال 

 . مستقلة أو بأوجه النشاط، كاملة

يف غياب خمطط الستمرارية املؤسسة تباع األمالك غري املضمنة يف خمطط التنازل وميارس أمني التفليسة كل احلقوق ويقـيم             

 . الكيفية والطرق املنصوص عليها بشأن التصفية القضائيةكل الدعاوى اخلاصة باملؤسسة وفق

كمـا جيـب أن     .  جيب إبالغ أمني التفليسة بكل عرض داخل األجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به املراقبني                -. ١٣٢٨املادة  

ة عشر يوما، إال إذا حصل      يفصل بني تاريخ توصل أمني التفليسة بالعرض وبني اجللسة اليت تنظر فيه خالهلا احملكمة أجل مدته مخس                

 .اتفاق بني رئيس املؤسسة وأمني التفليسة واملراقبني

 :يتضمن كل عرض اإلشارة إىل

 التوقعات اخلاصة بالنشاط والتمويل؛ .١

 مثن التنازل وكيفية سداده؛ .٢

 تاريخ إجناز التنازل؛ .٣

 مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط املعين؛ .٤

 عرض؛الضمانات املقدمة ألجل ضمان تنفيذ ال .٥



  ٤٦٧

 .توقعات بيع األصول خالل السنتني التاليتني للتنازل .٦

 .ترفق بالعرض الوثائق اخلاصة بالسنوات املالية الثالث األخرية للمؤسسة حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها

 .ميكن للقاضي املنتدب أن يطلب شروحا تكميلية

 .عروضخيرب أمني التفليسة املراقبني و ممثلي العمال مبضمون ال

 .يعرض أمني التفليسة على احملكمة مجيع العناصر اليت تسمح بالتأكد من جدية العروض

 ختتار احملكمة العرض الذي ميكن يف أحسن الظروف من ضمان استمرار أطول للتشغيل املتعلق مبوضوع التنازل                 -. ١٣٢٩املادة  

 .وأداء مستحقات الدائنني

اخلدمات الضرورية للحفاظ علـى   أو التزويد بالسلع أو عقود الكراء أو ئتمان االجياري حتدد احملكمة عقود اال- .١٣٣٠املادة 

 .نشاط املؤسسة بناء على مالحظات األطراف املتعاقدة مع املؤسسة اليت يقوم أمني التفليسة باإلبالغ ا

 .يكون احلكم الذي حيصر املخطط مبثابة التنازل عن هذه العقود

فق الشروط املعمول ا عند فتح املسطرة، على الرغم من كل شرط خمالف مع مراعـاة آجـال                  جيب تنفيذ هذه العقود و    

 .استدعائه بشكل قانوين أو األداء اليت ميكن أن تفرضها احملكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد االستماع إىل املتعاقد

يف نقـل الـضمانات    أو إليها يف املادة السابقة، العقود املشار حينما يتعني على احملكمة أن تبت يف التنازل عن -. ١٣٣١املادة 

الضمانات إىل اجللسة  حاملي أو األطراف املتعاقدة، وحامل أو ، يستدعي كاتب الضبط الطرف١٣٤٠املنصوص عليها يف املادة 

 .برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

 . إلجناز التنازل تنفيذا للمخطط الذي حتضره احملكمة يربم أمني التفليسة كل األعمال الضرورية-. ١٣٣٢املادة 

 .يف انتظار إجناز هذه العقود، جيوز ألمني التفليسة أن يعهد، حتت مسؤوليته، إىل املتنازل له تسيري املؤسسة املتنازلة

 .تدوم مهمة أمني التفليسة إىل غاية قفل املسطرة

 .تنازل وتوزيعه على الدائننيتصدر احملكمة حكمها بقفل املسطرة بعد تسديد مثن ال

 .يتم حل شركة جتارية يف حالة تنازل كامل عن ممتلكاا

أن  أو املعنوية الـيت ميلكهـا   أو  ال ميكن للمتنازل له ما دام مل يدفع مثن التنازل كامال، أن يفوت األموال املادية- .١٣٣٣املادة 

 .وناتأن يكريها ألجل التسيري باستثناء املخز أو مينحها كضمان



  ٤٦٨

جزئيا، وبتخصيـصها   أو املعنوية كليا أو ميكن أن ترخص احملكمة بناء على تقرير أمني التفليسة بالتنازل عن األموال املادية

 .بإكرائها من أجل التسيري، وجيب أن تراعي احملكمة الضمانات اليت مينحها املتنازل له أو كضمانة

بعضا منها غري قابلة للتنازل ملدة  أو نازل بشرط جيعل كل األموال املتنازل عنها ميكن للمحكمة أن تقرن خمطط الت-. ١٣٣٤املادة 

 .حتددها احملكمة

 يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا ألحكام املادتني السابقتني بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخـل ثـالث     -. ١٣٣٥املادة  

 .نشره أو سنوات ابتداء من إبرام العقد

ط املتنازل إليه أمني التفليسة علما بتنفيذ املقتضيات املنصوص عليها يف خمطط التنازل عند اية كل سنة مالية                   حيي -. ١٣٣٦املادة  

بناء علـى طلـب أمـني     أو موالية للتفويت، وإن مل يف املتنازل إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ املخطط

 .أحد الدائنني أو التفليسة

 .لة، تباع األموال وفق أشكال التصفية القضائية وخيصص عائدها لدفع مستحقات الدائنني املقبولنييف هذه احلا

بناء على طلب مـن أمـني    أو  ميكن للمحكمة املختصة يف حالة عدم أداء مثن التنازل أن تعني من تلقاء نفسها-. ١٣٣٧املادة 

 .ا على أن ال تتجاوز ثالثة أشهرمن كل ذي مصلحة إداريا خاصا وحتدد مهمته ومد أو التفليسة

 .يستدعي كاتب الضبط املتنازل إليه لالستماع إليه يف غرفة املشورة

 .  يوزع أمني التفليسة مثن التنازل بني الدائنني حسب مرتبتهم-. ١٣٣٨املادة 

 .يترتب عن احلكم القاضي خبطط التنازل الكلي عن املؤسسة للمؤسسة استحقاق الديون غري احلالة

برهن رمسـي،   أو  ختصص احملكمة حصة من مثن البيع، عندما يكون التنازل عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص-. ١٣٣٩املادة 

 .لكل جزء من هذه األمالك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق األفضلية

ييد اليت تثقلها، ال ميكن للدائنني املستفيدين  إىل غاية األداء الكامل للثمن املطهر لألموال املضمنة بالتنازل عن التق-. ١٣٤٠املادة 

 .من حق تتبع ممارسته إال يف حالة تصرف املتنازل له يف املال املتنازل عنه

غري أنه ينتقل للمتنازل إليه حتمل الضمانات العقارية واملنقولة اخلاصة اليت تضمن تسديد قرض مت منحه للمؤسـسة حـىت                   

املتفق  عندئذ، يكون املتنازل إليه ملتزما بأن يربئ ذمته جتاه الدائن من االستحقاقات. الضماناتتتمكن من متويل مال تتعلق به هذه 

عليها معه واليت تظل مستحقة ابتداء من حتويل امللكية، مع مراعاة آجال الوفاء املمكن ختويلها وفق الشروط املنصوص عليهـا يف                     



  ٤٦٩

 . الفقرة يف حالة اتفاق بني املتنازل له والدائنني ذوي الضمانات وميكن خمالفة مقتضيات هذه١٣٣٠ من املادة ٣الفقرة 

 يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة السابقة، خيرب املتنازل له أمني التفليسة مسبقا بكل تصرف يف          - .١٣٤١املادة  

 .مال متنازل ويعلم أمني التفليسة بذلك الدائنني املستفيدين من حق التتبع

   التصفية القضائية:الباب الفرعي الثالث

   أحكام عامة:الفصل األول

 .  تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبني أن وضعية املؤسسة خمتلة بشكل ال رجعة فيه-. ١٣٤٢املادة 

 .١٢٩٤ إىل ١٢٨٥وتطبق قواعد املسطرة املنصوص عليها يف املواد من 

املدين بقوة القانون عن تسيري أمواله والتصرف فيها، وحىت تلك اليت امتلكها بأي             يؤدي احلكم القاضي بالتصفية إىل ختلي       

يقوم أمني التفليسة مبمارسة حقوق املدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته املالية . وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية مل تقفل بعد

 .طيلة فترة التصفية القضائية

جنحة قـد   أو دعاويه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدينا دف إثبات إدانة مقترف جنايةغري أنه ميكن للمدين أن ميارس 

 .يكون ضحيتها، غري أنه إذا منح تعويضا، فإنه يستخلص لفائدة املسطرة املفتوحة

ـ    أو  إذا اقتضت املصلحة العامة- .١٣٤٣املادة  از مصلحة الدائنني استمرار نشاط املؤسسة اخلاضعة للتـصفية القـضائية، ج

 .وكيل اجلمهورية أو بطلب من أمني التفليسة أو للمحكمة أن تأذن بذلك ملدة حتددها إما تلقائيا

 . على الديون الناشئة خالل هذه املدة١٢٩٩ خالل هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات املادة ١٢٩٧تطبق مقتضيات املادة 

 .١٣٣٠ة يقوم أمني التفليسة بتسيري املؤسسة مع مراعاة مقتضيات املاد

 . ال تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إىل فسخ عقد كراء العقارات املخصصة لنشاط املؤسسة- .١٣٤٤املادة 

تفويته حسب الشروط املنصوص عليها يف العقد املربم مع املكري مع مجيـع   أو ميكن ألمني التفليسة، االستمرار يف الكراء

 .كراءاحلقوق وااللتزامات املتصلة ذا ال

 .ويسري أثره من يوم الطلب. إذا قرر أمني التفليسة عدم استمرار الكراء، فسخ العقد مبجرد طلب منه

التأكد من حصوله ألسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع، إن مل  أو جيب على املكري الذي يعتزم طلب الفسخ

 .يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثالثة أشهر من صدور احلكم



  ٤٧٠

   حتقيق األصول:الفصل الثاين

غري أن الثمن االفتتاحي للمزايدة وكذا الشروط .  يتم بيع العقار وفق اإلجراءات املقررة للحجز العقاري-. ١٣٤٥املادة 

األساسية للبيع وحتديد شكليات اإلشهار حيدد من طرف القاضي املنتدب وذلك بعد تلقى مالحظات املراقبني واالستماع لرئيس 

 .استدعائه بصفة قانونية أو سسة وأمني التفليسةاملؤ

التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، ميكن ألمـني   أو حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية

لتفليسة الذي يقوم   التفليسة أن حيل حمل الدائن احلاجز يف حقوقه بالنسبة لإلجراءات اليت قام ا واليت تعترب منجزة حلساب أمني ا                  

وميكن آنذاك متابعة احلجز العقاري انطالقا من املرحلة اليت مت توقيفه فيها بفعل حكم فتح املسطرة الـيت أدت إىل                    . ببيع العقارات 

 .وقفه

بالثمن االفتتاحي الذي حيدده، وإما بالتراضي  أو كما ميكن للقاضي املنتدب أن يأذن حتت نفس الشروط، إما مبزايدة ودية

العروض املقدمة إتاحة التوصل إىل تنـازل   أو وفقا للثمن والشروط اليت حيددها إذا كان من شأن طبيعة حمتوى العقارات وموقعها

 .يف حال اللجوء إىل مزايدة ودية ميكن دائما القيام بتعلية املزاد. ودي بأفضل الشروط

 . للعقود من الرهون الرمسيةتكون املزايدات اليت تتم تطبيقا للفقرات السابقة مبثابة تطهري

 .يقوم أمني التفليسة بتوزيع ناتج البيع وحيدد ترتيب الدائنني، مع مراعاة املنازعات املعروضة على أنظار احملكمة

 .العقارية أن تكون موضوع تنازل شامل أو جمموع األصول املنقولة أو  ميكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء- .١٣٤٦املادة 

وميكن ألي  . فليسة إىل احلصول على عروض التملك وحيدد األجل الذي ميكنه خالله استالم هذه العروض             يسعى أمني الت  

 .شخص معىن أن يقدم عرضه ألمني التفليسة

 ويتم إيداع ١٣٢٨ من املادة ٥ إىل ١جيب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات املنصوص عليها يف البنود من 

 .ويبلغ القاضي املنتدب ذا العرض. ط احملكمة املختصة، حيث ميكن لكل معين االطالع عليهالعرض لدى كتابة ضب

 .ختصص حصة من مثن التنازل لكل واحد من األمالك اليت مت التنازل عنها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق األفضلية

 أو عين خالل التصفية القضائية وال ألي قريـب الفعليني للشخص امل أو غري أنه ال ميكن للمدين وال للمسريين القانونيني

 .أصهار حىت الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء

يقوم القاضي املنتدب، بعد مساع رئيس املؤسسة واملراقبني، وإن اقتضى احلال مالكي احملالت اليت تستغل ا وحدة اإلنتاج،                  



  ٤٧١

 .جدية وميكن يف أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائننيباختيار العرض الذي يبدو له أكثر 

 .يقدم أمني التفليسة تقريرا يف شأن عقود التنازل

 أو البيع بالتراضي ألموال املؤسسة األخرى بعد االستماع لرئيسها أو  يأمر القاضي املنتدب بالبيع باملزاد العلين،- .١٣٤٧املادة 

 .وبعد االطالع على مالحظات املراقبنياستدعائه قانونيا 

 .ميكن للقاضي املنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه قصد التأكد من احترام الشروط اليت حددها

 ميكن ألمني التفليسة، بترخيص من القاضي املنتدب ورئيس املؤسسة الذي يتم االستماع إليه بعـد اسـتدعائه                  - .١٣٤٨املادة  

 .وم مبصاحلة وبإبرام صفقة ختص مجيع الرتاعات اليت تعم الدائنني مجاعة مبا فيها احلقوق والدعاوى العقاريةقانونيا، أن يق

تتجاوز االختصاص النهائي للمحكمة، فإا ختضع للمـصادقة   أو الصفقة ذا قيمة غري حمددة أو إذا كان موضوع املصاحلة

 .عليها من طرف احملكمة

 التفليسة املأذون له من طرف القاضي املنتدب، عند أدائه للدين فك األموال املرهونة من طرف املدين ميكن ألمني - .١٣٤٩املادة 

 .األشياء احملسوبة أو

يف حالة تعذر هذه اإلمكانية يتعني على أمني التفليسة خالل أجل ستة أشهر تبدأ من تاريخ احلكم القاضي بفتح التـصفية                     

 .القضائية القيام بتحقيق الرهن

 .غ أمني التفليسة الدائن املرن باإلذن املشار إليه يف الفقرة األوىل داخل أجل مخسة عشر يوما قبل حتقيق الرهنيبل

 .ميكن للدائن املرن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل حتقيق الرهن املنح القضائي للرهن

 .مثنه إىل أمني التفليسة مع حفظ احلصة املقبولة من دينه أو جزئيا وجب عليه إرجاع املرهون أو إذا مل يتم قبول دينه كليا

 .يف حالة البيع من طرف أمني التفليسة ينقل حق احلبس وحبكم القانون إىل مثن البيع

 .يتم التشطيب على الرهن يف حالة قيده، بطلب من أمني التفليسة

 .آجال الديون اليت مل حتل بعد يترتب عن احلكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول - .١٣٥٠املادة 

رهن عقاري، وكذا للخزينة العامـة لـديوا    أو على رهن حيازي أو  ميكن للدائنني املتوفرين على امتياز خاص-.١٣٥١املادة 

من تـاريخ   املمتازة، ممارسة حق يف إجراء املتابعات الفردية إذا مل يقم أمني التفليسة بتصفية األموال املثقلة داخل أجل ثالثة أشهر                    

 .صدور احلكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديوم حىت وإن مل تقبل بعد



  ٤٧٢

 .١٣٤٥ من املادة ٥ و ٣ و ١يف حالة بيع عقارات املدين تطبق الفقرات 

أحد الدائنني، أن يأمر بأداء مسبق  أو بناء على طلب من أمني التفليسة أو  ميكن للقاضي املنتدب، من تلقاء نفسه- .١٣٥٢املادة 

 .لقسط من الديون مىت كان مقبوال

   وفاء الديون:الفصل الثالث

 يأمر القاضي املنتدب، إذا اقتضى احلال، بتوزيع األموال بني الدائنني ويضبط حصصهم يف هذا التوزيع ويـسهر            - .١٣٥٣املادة  

 .على إخطارهم مجيعا به

أمني التفليسة لكل واحد من الدائنني املقبولني الستيفاء حصته من القسمة شـيكا مـسحوبا               مبجرد األمر بالتوزيع، يوجه     

 .املؤسسة املصرفية أو لفائدته على احلساب اخلاص املفتوح هلذا الغرض يف اخلزينة العامة

قات تصفية املمتلكـات     يوزع مبلغ األصول بني الدائنني ذوي الديون احملققة واملقبولة بعد خصم مصاريف ونف             - .١٣٥٤املادة  

 .لعائلته أو واإلعانات املمنوحة للمدين

سيما عالوات مسريي األشـخاص   يوضع، احتياطيا، جزء من مبلغ األموال يوازي الديون اليت مل يتم البت ائيا يف قبوهلا،

 .املعنوية

النسبة ملا مل يتم دفعه من دينه  ب-إذا مل يكف مثن مال خمصص لضمان دين لسداد أصل الدين، يعامل الدائن على الضمان 

 . كدائن عاد–

 .تقتطع مصاريف ونفقات تصفية املمتلكات مبا فيها أتعاب أمني التفليسة من األصول على حسب قيمة كل منها بالنسبة للجميع

 : توزع األموال احلاصلة من بيع العقارات على النحو التايل- .١٣٥٥املادة 

  للوصول إىل بيع املال املتنازل عنه وإىل توزيع الثمن بالذات؛لدائين مصاريف الدعوى املتخذة.١ .١

 االنفصاليني املسجلني يف األجل القانوين كل حبسب ترتيبه يف التسجيل يف سجل العقارات؛ أو للدائنني العقاريني .٢

 لدائين األجور ذوي االمتياز اخلاص حسب قيمة العقار بالنسبة موع األصول؛ .٣

 ياز العام حبسب الترتيب املوضوع يف القانون؛للدائنني أصحاب االمت .٤

 .للدائنني العاديني .٥

 من هـذه املـادة   ٥ و ٤ و ٣ و ١إذا مل يكن مثن األموال كافيا متاما للوفاء مبطلوب إحدى فئات الدائنني املبينة يف البنود   



  ٤٧٣

 .واآلتية يف نفس الرتبة، يشترك هؤالء باحملاصة يف التوزيعات بالنسبة موع ديوم

 : توزع األموال احلاصلة من بيع املنقوالت كما يلي-. ١٣٥٦املادة 

 لدائين مصاريف الدعوى املقامة للوصول إىل بيع املمتلك املتنازل عنه وإىل توزيع الثمن بالذات؛ .١

لدائين املصروفات املستحقة من أجل احملافظة على مال املدين يف مصلحة الدائنني مبقتضى سند دين نشأ لتاريخ  .٢

 ق؛ساب

 لدائين األجور ذوي االمتياز اخلاص حسب قيمة املنقول بالنسبة موع األصول؛ .٣

 للدائنني احلائزين على ضمان برهن املنقول حسب تاريخ إنشاء الرهن؛ .٤

 بامتياز خاضع لالشهار كل حبسب رتبة تسجيله يف سجل التجارة؛ أو للدائنني احلائزين على ضمان برهن حيازي .٥

 لى امتياز خاص على املنقوالت، كل على املنقول الوارد عليه االمتياز؛للدائنني احلاصلني ع .٦

 للدائنني ذوي االمتياز العام حبسب الترتيب املوضوع يف القانون؛ .٧

 .للدائنني العاديني .٨

ادة واآلتني يف    من هذه امل   ٧ و ٦ و ٥ و ٢ و ١إذا مل يكن مثن األموال كافيا متاما للوفاء مبطالب إحدى فئات الدائنني املبينة يف البنود                

 .نفس الرتبة، يشترك هؤالء باحملاصة يف التوزيعات بالنسبة موع ديوم

 إذا كان مثن البيع أقل من مبلغ الدين املضمون، يرتب الدائن على أنه عاد بصدد األموال األخرى وفيما بقـى                     - .١٣٥٧املادة  

 .مستحقا

قريرا عن حالة تصفية املمتلكات ويودع هذا التقرير بكتابة الضبط ويبلغ  يضع أمني التفليسة خالل الستة أشهر ت-. ١٣٥٨املادة 

 .من مت تعيينه منهم وكذلك املدين ما مل يعفه القاضي املنتدب من هذا اإلبالغ أو نصه إىل مجيع الدائنني وإىل املراقبني

 .يطلع أمني التفليسة املدين على عمليات التصفية تدرجييا حبسب إجنازها

 ميكن للمحكمة أن تقضي يف أي وقت ولو تلقائيا خبتم التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس املؤسسة وبناء على                   - .٥٩١٣املادة  

 :تقرير القاضي املنتدب وذلك يف األحوال التالية

 توفر أمني التفليسة على املبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنني؛ أو إذا مل تعد مثة خصوم واجبة األداء -

 .حال االستمرار يف القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية األصولإذا است -



  ٤٧٤

  . يقدم أمني التفليسة تقريرا يف شأن احلسابات- .١٣٦٠املادة 

   القواعد املشتركة ملساطر املعاجلة والتصفية القضائية:الباب الفرعي الرابع

   أجهزة املسطرة:الفصل األول

 . حكم فتح املسطرة القاضي املنتدب وأمني التفليسة تعني احملكمة ضمن- .١٣٦١املادة 

مسرييها إىل غاية الدرجة الرابعة بإدخـال   أو أمني التفليسة إىل أقارب رئيس املؤسسة أو مينع إسناد مهمة القاضي املنتدب

 .الغاية

   القاضي املنتدب:الفرع األول

على السري السريع للمسطرة وعلى محاية مجيع املصاحل  يسهر القاضي املنتدب الواقع حتت سلطة احملكمة - .١٣٦٢املادة 

 .املتواجدة

مسريي الشخص املعنـوي وتـابعيهم    أو وميكنه على وجه اخلصوص مساع املدين. وجيمع كل املعلومات اليت يراها مفيدة

 .أي شخص آخر مبا فيه الزوج والورثة املعروفون للمدين املتويف يف حالة توقف عن الدفع أو والدائنني

ترتييب خمالف، أن يطلع من طرف مفوضي احلسابات واحملاسـبني وأعـضاء    أو ميكنه بغض النظر عن أي مقتضى تشريعي

وممثلي مصلحة العمال وجلنة متابعة املؤسسة واإلدارات واهليآت العمومية وهيآت االحتياط والضمان االجتمـاعي ومؤسـسات                

صرفية وإخالالت التسديد على مجيع املعلومات اليت من شأا أن تعطيه تصورا            القرض وكذلك املصاحل املكلفة مبركزة الطوارئ امل      

 .دقيقا عن الوضعية االقتصادية واملالية للمؤسسة

 .يرفع القاضي املنتدب إىل احملكمة تقريرا جبميع املنازعات الناشئة عن املسطرة اجلماعية

 .ميكن يف كل وقت للمحكمة استبدال القاضي املنتدب

 يبت القاضي املنتدب مبقتضى أوامر يف الطلبات واملنازعات واملطالب الداخلة يف اختصاصه خالل مثانية أيام من                 - .٣٦٣١املادة  

 .رفع الدعوى إليه وبانقضاء هذا األجل دون رد منه يعد قد اختذ قرارا بالرفض

برسالة مضمونة مع إعالم بالوصول إىل      تودع فورا قرارات القاضي املنتدب بكتابة احملكمة وتبلغ بعناية من كاتب الضبط و            

 .كل األشخاص الذين قد متس مبصاحلهم

حـسب األجـل    أو تبليغها أو وميكن الطعن فيها باملعارضة مبجرد تصريح لدى كتابة الضبط خالل مثانية أيام من إيداعها



  ٤٧٥

 .املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة

 .تلقائيا فتعدل وتلغى قرارات القاضي املنتدبميكن للمحكمة خالل نفس األجل أن تبت 

 .تبت احملكمة يف أول جلسة هلا

 .ال جيلس القاضي املنتدب للحكم عندما تبت احملكمة يف املعارضة املوجهة ضد قراره

   أمني التفليسة:الفرع الثاين

ء من تاريخ صدور حكـم فـتح         يكلف أمني التفليسة بتسيري عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتدا         - .١٣٦٤املادة  

 .املسطرة حىت ختمها

 .التنازل أو يسهر أمني التفليسة على تنفيذ خمطط االستمرارية

 .يقوم أمني التفليسة بتحقيق الديون حتت مراقبة القاضي املنتدب

 .خيتص أمني التفليسة وحده للتصرف باسم ويف مصلحة الدائنني مع االحتفاظ باحلقوق املمنوحة للمراقبني

 .يتعني على أمني التفليسة مبناسبة القيام مبأموريته أن حيترم االلتزامات القانونية والتعاقدية املفروضة على رئيس املؤسسة

عدة أمناء تفليسة، يرجع القاضي املنتدب يف ذلك إىل احملكمة الـيت   أو استبدال أمني التفليسة أو إذا اقتضى احلال إضافة

 .تقوم بالتعيني

 .للشخص ممارسة نشاط أمني التفليسة ويضبط بواسطته جدول حساب أجرته الشروط اليت ميكن احتدد مبرسوم 

 .جيب أن يتم يف هذا املرسوم بيان القواعد اليت متكن من الربط بني مبلغ األجرة وحسن سري املسطرة

بناء على الشكاوى املرفوعة مـن   أو  ميكن للمحكمة استبدال أمني التفليسة بطلب من القاضي املنتدب تلقائيا- .١٣٦٥املادة 

 .املراقبني أو أحد الدائنني أو طرف املدين

يعرض العزل  أو إذا كانت الشكوى ترمي إىل عزل أمني التفليسة جيب على القاضي املنتدب البت خالل الثمانية أيام لرفض الطلب

 .على احملكمة

 رفع الشكوى أمام احملكمة أما إذا بت فيمكن الطعن بالتعرض إذا مت انصرام هذا األجل دون أن يبت القاضي املنتدب ميكن 

 .١٤٥٨ضد القرار طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

  



  ٤٧٦

 .أمني التفليسة ويتم النطق باحلكم يف جلسة علنية تستمع احملكمة يف غرفة املشورة إىل تقرير القاضي املنتدب وشروح

فعليهم التصرف بصورة مجاعية غري أنه بإمكان القاضي املنتدب حسب الظروف أن            إذا مت استثناء تعيني عدة أمناء تفليسة،        

يف هذه احلالة يكون أمناء التفليسة املخولني هذه السلطة مسؤولني وحدهم عن . أكثر سلطة التصرف بانفراد أو مينح واحدا منهم

 .األخطاء املرتكبة من طرفهم

لتفليسة، ترفع الدعوى أمام القاضي املنتدب الـذي يبـت حـسب            إذا وقعت شكوى ضد أي عملية من عمليات أمني ا         

 .١٤٢٦الشروط املنصوص عليها يف املادة 

  .يتخذ أمني التفليسة كل التدابري من أجل إعالم الدائنني واستشارم

غياب ذلك، جيب عليه يلزم أمني التفليسة بتقدمي تقرير عن مهمته وسري املسطرة اجلماعية وفق دورية حيددها القاضي املنتدب، ويف     

 .أن يقدم تقريرا شهريا ويف مجيع احلاالت كلما طلب القاضي املنتدب منه ذلك

 جيب على أمني التفليسة عند ختليه عن وظائفه أن يقدم حساباته ألمني التفليسة اجلديد مبحضر القاضي املنتدب                  - .١٣٦٦املادة  

 .الوصولواستدعاء املدين بصورة قانونية بواسطة رسالة مضمونة 

 أو إىل   إذا أودعت أموال مستحقة للمدين يف حساب خاص من طرف الغري فإنه يتم حتويلها إىل حساب املؤسسة- .١٣٦٧املادة 

ال تسحب األموال   . حساب يفتحه أمني التفليسة باسم املسطرة اجلماعية على أن يتكلف باحلصول على فك االعتراضات احملتملة              

 . مبقتضى قرار من القاضي املنتدباملدفوعة ذه الطريقة إال

 أو اململوكة من طرف هذا األخري أو  يكون أمني التفليسة مسؤوال عن السجالت واألوراق املستلمة من املدين- .١٣٦٨املادة 

 .من أي مقدم حصة خالل مخس سنوات اعتبارا من يوم تقدمي احلسابات أو من الدائنني

   النيابة العامة:الفرع الثالث

يطلع وكيل اجلمهورية على سري املسطرة اجلماعية من طرف القاضي املنتدب، وميكنه يف كل فترة أن يطلب . ١ :١٣٦٩ة املاد

 .الوثائق املتعلقة باملسطرة اجلماعية أو االطالع على كل احلقائب والسجالت

 ؛ال ميكن االحتجاج بعدم اإلطالع على املعلومات أو الوثائق إال من طرف وكيل اجلمهورية

يطلع وكيل اجلمهورية القاضي املنتدب بطلب من هذا األخري إذا مل يكن تلقائيا على كل البيانـات املتأتيـة مـن أي                      . ٢

 .إجراءات جزائية تكون مفيدة إلدارة املسطرة اجلماعية مع مراعاة سرية التحقيق



  ٤٧٧

   املراقبون:الفرع الرابع

عدة مراقبني خيتارهم من بني الدائنني علـى أن ال   أو عني بقرار منه مراقبا ميكن يف كل زمن للقاضي املنتدب أن ي- .١٣٧٠املادة 

 .يزيد عددهم على ثالثة

إال أنه يكون إلزاميا تعيني مراقبني على طلب من الدائنني الذين ميثلون النصف على األقل من جمموع الديون مبا فيها الديون الغري                      

 .مراجعة

ثالثة مراقبني ويسهر على أن يتم اختيار األول من طرف الدائنني أصحاب الـضمانات  يف هذه احلالة يعني القاضي املنتدب  

 .والثاين من طرف ممثلي العمال وأن ميثل الثالث الدائنني العاديني

 أو مديري الشخص املعنوي إىل غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو ال ميكن تعيني أي من أقارب وأصهار املدين

 .شخص معنوي مت اختياره كمراقبكممثل ل

 .ميكن للمحكمة أن تعزل املراقبني بناء على اقتراح من القاضي املنتدب الذي يعني خلفهم بعد إجراء العزل

 .  يساعد املراقبون أمني التفليسة يف أعماله والقاضي املنتدب يف مهمة مراقبة املؤسسة- .١٣٧١املادة 

اسبة وكشف احلالة املالية املقدم من طرف املدين واملطالبة بتقرير عن وضعية املـسطرة              خيول دائما هلم حق التحقيق يف احمل      

 .وعن األعمال املنجزة من طرف أمني التفليسة واملبالغ احملصلة والدفعات اليت قيم ا

 .جتب استشارم بشأن مواصلة نشاط املؤسسة وخالل إجراء مراجعة الديون ومبناسبة بيع ممتلكات املدين 

 .ميكنهم رفع أي دعوى أمام القاضي املنتدب الذي يبت بأمر

 .يقوم املراقب بعمله باان وبصورة شخصية

 .ال يسأل املراقبون إال عن أخطائهم اجلسيمة

   أحكام عامة:الفرع اخلامس

  القضائية وتبليغه وتعليقهالتصفية أو  عندما ال تتسع أموال املدين أن تكفي فورا لتغطية مصاريف احلكم بالتسوية- .١٣٧٢املادة 

الدعوى للتصريح بعدم االحتجاج وتسديد العجز ومتديد املـساطر   أو إدراجه يف اجلرائد واالعتراض واحلراسة ورفع األختام أو

اجلماعية سقوط احلق الشخصي ملسريي األشخاص املعنوية، فإن تسبيق هذه املصاريف يتم على أساس أمر من القاضي املنتدب من                   

 .خلزانة العمومية على أن تويف هلا بامتياز من أول حتصيلطرف ا



  ٤٧٨

 .التصفية القضائية أو تطبق هذه القاعدة على إجراءات استئناف احلكم الناطق بالتسوية

 حيظر على أمني التفليسة وعلى كل الذين اشتركوا يف إدارة أي مسطرة مجاعية أن يشتروا بامسهم سواء مت ذلك                    - .١٣٧٣املادة  

تصفية قضائية للممتلكـات   أو عن طريق املزاد العلين أموال املدين الواقع يف حالة تسوية أو وديا غري مباشرة أو أو شرةبصفة مبا

 .عقارية أو بعضا منقولة أو كال

 .يكون الغيا كل اشتراط خمالف

   اإلجراءات التحفظية:الفصل الثاين

 مهمته وحسب احلالة، أن يطلب من رئيس املؤسسة القيام جبميـع             يتعني على أمني التفليسة مبجرد الشروع يف       - .١٣٧٤املادة  

 .أن يقوم أمني التفليسة ا بنفسه أو التصرفات الضرورية من أجل احلفاظ على قدراا اإلنتاجية ومحاية حقوقها من مدينها

االمتيازات اليت يكون  أو  احليازيةالرهون أو ألمني التفليسة الصفة الالزمة للقيام باسم املؤسسة بتقييد مجيع الرهون الرمسية

 .جتديدها أو رئيس املؤسسة قد أمهل اختاذها

 .من الغري احلائز للوثائق والدفاتر احملاسبية قصد دراستها أو حيصل أمني التفليسة من رئيس املؤسسة

 أمني التفليسة اعتمادا على كل يف حالة عدم وضعها رهن اإلشارة، يعد أو  يف حالة عدم إعداد احلسابات السنوية- .١٣٧٥املادة 

 .معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية أو وثيقة

 . ميكن للقاضي املنتدب أن يأمر أمني التفليسة بوضع األختام على أموال املؤسسة- .١٣٧٦املادة 

 . ميكن ألمني التفليسة إذا ما طلب رفع األختام، أن يقوم جبرد ألموال املؤسسة- .١٣٧٧املادة 

 .االسترجاع أو ول غياب اجلرد دون ممارسة دعاوى االستحقاقال حي

الفعليني، مأجورين كانوا أم ال، حتت طائلة  أو  ابتداء من صدور حكم فتح مسطرة، ال ميكن للمسريين القانونيني- .١٣٧٨املادة 

حقوقهم داخل الـشركة والـيت   شهادات االستثمار حق التصويت اليت متثل  أو األسهم أو البطالن، أن يفوتوا حصص االشتراك

 . كانت موضوع حكم فتح املسطرة، إال وفق الشروط اليت حتددها احملكمة

شهادات االستثمار حق التصويت إىل حساب خاص جممد، يفتحه أمني التفليسة باسم حاملـها ومتـسكه    أو حتول األسهم

 . هذا احلساب دون ترخيص من القاضي املنتدبالوسيط املايل حسب احلالة، وال ميكن القيام بأية عملية يف أو الشركة

 .يشري أمني التفليسة يف سجالت الشركة، عند االقتضاء، إىل عدم قابلية التنازل عن حصص املسريين



  ٤٧٩

يسلم أمني التفليسة ملسريي الشركة الذين مت حتويل حصصهم املمثلة حلقوقهم يف الشركة إىل احلساب اخلاص املنصوص عليه أعاله، 

 .مح هلم باملشاركة يف مجعيات الشركةشهادة تس

 .بقوة القانون فترة عدم قابلية التنازل عند قفل املسطرة تنتهي

 ميكن للقاضي املنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل املوجهة لرئيس املؤسسة إىل أمني التفليسة وميكن لرئيس املؤسسة                 - .١٣٧٩املادة  

 . تفليسة أن يعيد إليه فورا كل الرسائل اليت هلا طابع شخصيبعد إخباره، أن حيضر فتحها، وجيب على أمني ال

 .عند ختم التصفية القضائية أو التنازل أو خمطط االستمرارية ينتهي هذا اإلجراء عند صدور احلكم الذي حيصر

 .ص املعنويمسريو الشخ أو  حيدد القاضي املنتدب األجور املتعلقة باألعمال اليت ميارسها رئيس املؤسسة- .١٣٨٠املادة 

يف غياب األجر، ميكن لألشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة أن حيصلوا باالقتطاع من أصول الشركة، هلم ولعائلتـهم،                  

 .على إعانات حيددها القاضي املنتدب

   وقف املتابعات الفردية:الفصل الثالث

ون أصحاب ديون نشأت قبل احلكم املـذكور         يوقف حكم فتح املسطرة ويعلق كل دعوى قضائية يقيمها دائن          - .١٣٨١املادة  

 :ترمي إىل

 احلكم على املدين بأداء مبلغ من املال؛ -

 .فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من املال -

 .على العقارات أو كما يوقف احلكم ويعلق كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤالء على املنقوالت 

  .احلقوقفسخ  أو توقف تبعا لذلك اآلجال احملددة حتت طائلة سقوط

 توقف الدعاوى اجلارية إال أن يقوم الدائن املدعى بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد اسـتدعاء                  - .١٣٨٢املادة  

 .أمني التفليسة بصفة قانونية، لكنها يف هذه احلالة ترمي فقط إىل إثبات الديون وحصر مبلغها

 .من تصريح دينهجيب على الدائن املدعي اإلدالء للمحكمة بنسخة  

 تضمن القرارات املكتسبة لقوة الشيء املقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، يف قائمة الديون مـن طـرف                   - .١٣٨٣ملادة  ا

 .كاتب ضبط احملكمة بطلب من املعىن باألمر

إدخال أمني التفليسة يف     بعد   ١٣٨١ تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غري تلك املنصوص عليها يف املادة             - .١٣٨٤املادة  



  ٤٨٠

 .بعد مواصلتها مببادرة منه أو الدعوى

   منع أداء الديون السابقة:الفصل الرابع

 . يترتب عن حكم فتح املسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره- .١٣٨٥املادة 

استرجاع شيء حمبوس  أو  لفك الرهنميكن للقاضي املنتدب أن يأذن ألمني التفليسة بأداء الديون السابقة للحكم، وذلك

 .قانونيا، إذا كانت تستلزمه متابعة نشاط املؤسسة

تسديد مت خرقا ملقتضيات املادة السابقة، وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل  أو  يلغى كل عقد-.١٣٨٦املادة 

 . خيضع لإلشهار، يسري األجل ابتداء من ذلكو إذا كان العقد. أداء الدين أو ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد

   وقف سريان املبالغ املستحقة عرفا:الفصل اخلامس

 . يوقف حكم فتح املسطرة سريان املبالغ املستحقة عرفا-.١٣٨٧املادة 

 . يستأنف سريان املبالغ املستحقة عرفا ابتداء من تاريخ احلكم احملدد ملخطط االستمرارية- .١٣٨٨املادة 

   حقوق املكتري:لسادسالفصل ا

لثمن الكراء املستحق عن السنتني السابقتني مباشرة عن تاريخ صدور احلكم   ال يتمتع املكتري باالمتياز إال بنسبة- .١٣٨٩املادة 

  .القاضي بفتح املسطرة

  . وإذا مت فسخ العقد، يستفيد املكتري بامتياز إضايف عن مثن السنة اليت مت خالهلا الفسخ:١٣٩٠املادة 

أما إذا مل يتم فسخ عقد الكراء، فال ميكن للمكتري أن يطالب بالثمن الذي يستحق إال إذا كان االمتياز الذي أعطي عند إبرام عقد 

  .الكراء قد مت إلغاؤه

   الكفالء:الفصل السابع

كثر يف االلتزام، خاضعني أ أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكني أو  ميكن للدائن احلامل اللتزامات مكتتبة، مظهرة:١٣٩١املادة 

  .تصفية قضائية، أن يصرح بدينه بشأن القيمة االمسية لسنده إىل متام الوفاء أو إلجراء تسوية

  :ال ميكن للكفالء، متضامنني كانوا أم ال، أن يتمسكوا

  مبقتضيات خمطط االستمرارية؛ -

  .١٣٨٧بوقف سريان املبالغ املستحقة عرفا املنصوص عليه يف املادة  -



  ٤٨١

التصفية القضائية أن يستعملوا حق رجوع بعضهم ضد  أو  ال يسمح للشركاء يف االلتزام اخلاضعني إلجراء التسوية:١٣٩٢ة املاد

بعض بشأن األداءات اليت مت القيام ا إال إذا كان جمموع املبالغ املدفوعة مبقتضى كل إجراء يفوق جمموع مبـالغ الـدين أصـال         

  . الفائض وفق ترتيب االلتزامات لشركاء املدين يف االلتزام الذين يضمنهم البعض اآلخروتوابعه، يف هذه احلالة خيصص هذا

تصفية قضائية وبني ملتـزمني   أو  إذا توصل الدائن احلامل اللتزامات مكتتبة تضامنيا بني املؤسسة يف حالة تسوية- .١٣٩٣املادة 

كنه أن يصرح بدينه إال بعد خصم هذا التسبيق وحيتفظ حبقوقـه            آخرين بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح املسطرة، فإنه ال مي           

  .ضد الشركاء يف االلتزام والكافلني يف الباقي املستحق

  .الضامن الذي قام باألداء اجلزئي أن يصرح بدينه فيما خيص كل ما أداه يف إبراء ذمة املدين أو ميكن للشريك يف االلتزام

   امتيازات األجور:الفصل الثامن

تصفية قضائية، بامتياز لألجور يقوم على  أو  تضمن الديون املتأتية من عقد الشغل وعقد التلمذة يف حالة تسوية-. ١٣٩٤ة املاد

  .األسباب واملقادير احملددة يف قانون الشغل واألحكام املتعلقة بالضمانات

تح املسطرة وبناء على جمرد قـرار مـن          يسدد أمني التفليسة يف أجل أقصاه العشرة أيام املوالية حلكم ف           - .١٣٩٥املادة  

  .القاضي املنتدب كل ديون العمال ذات االمتياز اخلاص بعد خصم املبالغ اليت سبق هلم أن تقاضوها

يف حالة عدم وجود األموال الالزمة لديه، جيب الوفاء ذه الديون قبل أي من الديون األخرى ومـن أول حـصيلة مـن        

  .األموال

أي شخص آخر، حيل جراءها املقرض حمل العمـال يف   أو  املذكورة بفضل سلفة من أمني التفليسةيف حالة تسديد الديون

  .حقوقهم وجيب الوفاء له مبجرد حصول املبالغ الضرورية دون قيام أي دين آخر حاجزا دون ذلك

   منع التقييد :الفصل التاسع

  .المتيازات بعد احلكم بفتح املسطرة ال ميكن تقييد الرهون الرمسية وال الرهون وال ا- .١٣٩٦املادة 

   االسترداد:الفصل العاشر

التـصفية   أو  ال ميكن ممارسة استرداد املنقول إال يف أجل الثالثة أشهر التالية لنشر احلكم القاضي بفتح التسوية-. ١٣٩٧ملادة ا

  .القضائية

  .انتهائه أو بتداء من تاريخ فسخ هذا العقديسري األجل بالنسبة لألموال اليت هي موضوع عقد إجيار يوم فتح املسطرة ا



  ٤٨٢

  . يعفي صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق إشهار العقد موضوع هذا املال-. ١٣٩٨املادة 

جزئيا، إذا مت فسخ بيعها قبل حكم فتح املسطرة سواء بقـرار   أو  ميكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا-. ١٣٩٩املادة 

  .حتقق شرط فاسخإثر  أو قضائي،

الحق حلكم فتح املسطرة، إذا كانت دعوى  معاينته بقرار قضائي، أو كما جيب أن يقبل االسترداد حىت و إن مت احلكم بفسخ البيع

  .الفسخ قد أقيمت قبل هذا احلكم من لدن البائع لسبب غري أداء الثمن أو االسترداد

خمازن الوكيل بالعمولـة املكلـف    أو املؤسسة طاملا مل يتم تسليمها يف خمازا، ميكن استرداد البضائع املرسلة إىل - .١٤٠٠املادة 

  .ببيعها حلساب هذه املؤسسة

  .غري أنه ال يقبل االسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصوهلا دون تدليس، بناء على فواتري وسندات نقل صحيحة

  .لبيعها حلساب مالكها أو ئع املسلمة للمؤسسة سواء على وجه الوديعة ميكن استرداد املوجود بعينه من البضا- .١٤٠١املادة 

 ميكن أيضا استرداد البضائع املبيعة حتت شرط األداء الكامل للثمن، مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع                  -. ١٤٠٢املادة  

وعة من العمليات التجارية املتفق عليها بـني        هذا الشرط الذي ميكن أن يرد يف حمرر ينظم جمم         . موجودة بعينها وقت فتح املسطرة    

  .األطراف، جيب أن يكون متفقا عليه كتابة على األكثر حني التسليم

 ميكن أن ميارس االسترداد العيين وفق نفس الشروط اخلاصة باألموال املنقولة املدجمة يف مال منقول آخر إذا كان              -. ١٤٠٣املادة  

وال نفسها واملال املدمج فيه ودون أن يؤدي هذا االسترجاع إىل نقص بالغ يف قيمة األصول                استردادها ال يشكل ضررا ماديا لألم     

  . األخرى للمؤسسة

كما ميكن أن ميارس االسترداد العيين على األموال املثلية، إذا كانت بني يدي مشتر ألموال من نفس الصنف ومن نفـس                     

  .اجلودة

سترداد إذا كان مثن البيع قد أدى حاال، وميكن للقاضي املنتدب أن مينح برضى من                يف مجيع األحوال ال ميكن اال      -. ١٤٠٤املادة  

  .ويعترب أداء الثمن حينئذ مبثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد احلكم بفتح املسطرة اجلماعية. الدائن املطالب باالسترداد أجال للوفاء

  .افقة املدين ميكن ألمني التفليسة أن يقبل طلب االسترداد مبو- .١٤٠٥املادة 

  .يف حالة تعذر املوافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي املنتدب الذي يبت يف صحة االسترداد



  ٤٨٣

 أو اجلزء من الثمن الذي مل يؤد أو  إذا مت إعادة بيع مال كان البائع قد حتفظ بشأن ملكيته، أمكن استرداد الثمن-. ١٤٠٦املادة 

شيك، وال مت تقييده يف احلساب اجلاري بني املدين واملشتري عند تـاريخ احلكـم    أو ألمرسند  أو مل يكن موضوع تسليم كمبيالة

  .بفتح املسطرة اجلماعية

القاصـرون قـد    أبنـاؤه  أو  ميكن ألمني التفليسة، بعد إثباته بكل الوسائل أن األمالك اليت ميلكها زوج املدين- .١٤٠٧املادة 

  .ضم املمتلكات إىل باب األصولاكتسبت بقيم دفعها هذا األخري أن يطلب، 

   فترة الريبة:الفصل احلادي عشر

 تبدأ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية احلكم بفتح املسطرة، مع إضافة مدة سابقة علـى التوقـف          -. ١٤٠٨ملادة  ا

  .بالنسبة لبعض العقود

   حتديد تاريخ التوقف:الفرع األول

 املسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي جيب أن ال يتجاوز، يف مجيع األحوال، مثانية عشر شهرا             يبني احلكم بفتح   -. ١٤٠٩املادة  

  .قبل فتح املسطرة

  .إذا مل يبني احلكم هذا التاريخ، تعترب بداية التوقف عن الدفع من تاريخ احلكم

  .عدة مرات وذلك بطلب من أمني التفليسة أو ميكن تأجيل تاريخ التوقف عن الدفع مرة

جيب تقدمي طلب تغيري التاريخ إىل احملكمة املختصة قبل انتهاء أجل اخلمسة عشر يوما التالية للحكم الذي حيـدد خمطـط                     

  .التالية إليداع قائمة الديون إذا مت احلكم بالتصفية القضائية أو خمطط التنازل أو االستمرارية

   بطالن بعض العقود:الفرع الثاين

  . كل عقد بدون مقابل قام به املدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع يعترب باطال- .١٤١٠املادة 

  .ميكن كذلك للحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل املربمة يف األشهر الستة السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع

ه املدين بعد تاريخ كفالة إذا قام ب أو كل تأسيس لضمان أو كل أداء أو  ميكن للمحكمة أن تبطل كل عقد مبقابل-. ١٤١١املادة 

  .التوقف عن الدفع

 الضمانات مهما كانت طبيعتها واملؤسسة أو  غري أنه، واستثناء من أحكام املادة السابقة، ال ميكن إبطال الكفاالت-. ١٤١٢املادة 

  .بتزامن مع نشوء الدين املضمون أو قبل



  ٤٨٤

دين مت تفويته طبقـا للمقتـضيات    أو شيك أو د ألمرسن أو  بصحة أداء كمبيالة١٤١١ ال متس أحكام املادة -. ١٤١٣املادة 

  .بالتخلي عن الديون املهنية

يف حالة سحب حلساب الغري، ضد  أو غري أنه ميكن ألمني التفليسة أن يرفع دعوى السترداد املدفوع ضد ساحب الكمبيالة

 الدين املتنازل إذا ثبت أن هؤالء الساحبني        اآلمر بالسحب وكذا ضد املستفيد من الشيك واملظهر األول لسند األمر واملستفيد من            

  .حتويل الدين أو كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية

  . ميارس أمني التفليسة دعوى البطالن قصد إعادة مجع أصول املؤسسة- .١٤١٤املادة 

ملصلحة الدائنني إدانة األغيار دائنني أم ال الذين اسهموا          متكن على أساس دعوى من أمني التفليسة بصفته ممثال           -. ١٤١٥املادة  

  .زيادة عجزه للتعويض عن الضرر احلاصل جراء ذلك لكتلة الدائنني أو يف إنقاص أموال املدين أو رمسيا يف تأخري التوقف عن الدفع

   حتديد خصوم املؤسسة:الفصل الثاين عشر

   التصريح بالديون:الفرع األول  

يعود دينهم إىل ما قبل صدور فتح املسطرة، باستثناء املأجورين، تصرحيهم بديوم إىل   يوجه كل الدائنني الذين،- .١٤١٦املادة 

  . عقد ائتمان إجياري مت شهرمها، وإذا اقتضى احلال يف موطنهم املختار أو يشعر شخصيا الدائنون احلاملون ضمانات. أمني التفليسة

  . تكن مثبتة يف سند جيب التصريح بالديون حىت وإن مل

  .كيل من اختياره أو بواسطة عون أو ميكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه

وميدد . بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح املسطرة باجلريدة الرمسية  جيب تقدمي التصريح-. ١٤١٧املادة 

  .ني خارج اجلمهورية اإلسالمية املوريتانيةهذا األجل بشهرين بالنسبة إىل الدائنني القاطن

ينتهي أجل التصريح مخسة عشر يوما بعد تاريخ احلصول على التخلـي   ١٢٩٧فيما خيص املتعاقدين املشار إليهم يف املادة 

  .عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ الحقا لتاريخ األجل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل

لتصريح مبلغ الدين املستحق بتاريخ صدور حكم فتح املسطرة مع حتديد قسط الدين املؤجل يف مـسألة                  يضم ا  -. ١٤١٨املادة  

  .التسوية القضائية

  .الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به أو حيدد التصريح طبيعة االمتياز



  ٤٨٥

الصرف بتاريخ صدور حكم فـتح      عندما يتعلق األمر بديون بالعملة األجنبية، يتم التحويل إىل العملة الوطنية حسب سعر              

  .املسطرة

  : ويشمل التصريح أيضا

العناصر اليت من شأا أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا مل يكن نامجا عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا مل حيدد  .١

  مبلغه بعد؛

  تمرارية؛مع تنفيذ خمطط االس كيفية احتساب املبالغ املستحقة عرفا يف حالة استئناف سرياا .٢

  .إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع اإلشارة إىل احملكمة اليت رفعت .٣

وميكن تقدمي هذه الوثائق على شكل نسخ وميكن ألمني التفليسة أن يطلـب يف أي               . يرفق بالتصريح جدول وثائق اإلثبات    

  .وثائق تكميلية أو وقت تقدمي أصوهلا

سة قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه مثانية أيام على األكثر بعد صدور حكم فتح              يسلم املدين ألمني التفلي    -. ١٤١٩املادة  

  .املسطرة وذلك باستثناء احلالة اليت فتحت فيها املسطرة بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع

ة يف يوم صدور حكم فـتح  موطن كل دائن مع اإلشارة إىل املبالغ املستحق أو التسميات ومقر أو تضم هذه القائمة األمساء

  .املسطرة، وطبيعة الدين والضمانات واالمتيازات املقترنة بكل دين

 ال يقبل الدائنون يف التوزيعات واملبالغ اليت مل ١٤١٧ حينما ال يتم القيام بالتصريح داخل اآلجال احملددة يف املادة -. ١٤٢٠املادة 

ويف هـذه احلالـة، ال      . ط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح ال يعود إليهم         توزع إال إذا رفع القاضي املنتدب عنهم هذا السقو        

  .ميكنهم املشاركة إال يف تقسيم التوزيعات املوالية لتاريخ طلبهم

  . ١٤١٦ال يواجه بالسقوط الدائنون الذين مل يشعروا شخصيا خرقا ملقتضيات املادة 

  .تداء من تاريخ صدور قرار فتح املسطرةال ميكن ممارسة دعوى رفع السقوط إال داخل أجل سنة اب

  .تنقضي دعوى الديون اليت مل يصرح ا ومل تكن موضوع دعوى رامية إىل رفع السقوط



  ٤٨٦

   حتقيق الديون:الفرع الثاين

   اإلعفاء من التحقيق:القسم األول

 تبني أن ناتج بيع األصـول ستـستهلكه   التصفية القضائية، ال يتم حتقيق الديون العادية، إذا أو  يف حالة التنازل-. ١٤٢١املادة 

الفعليني،  أو الديون املثقلة بامتياز، إال إذا تعلق األمر بشخص معنوي ومت حتميل املسريين القانونيني أو بالكامل املصاريف القضائية

  . و ما بعدها١٤٣٤بعضا من اخلصوم طبقا للمادة  أو مأجورين أم ال، كال

التصفية القضائية، يسلم أمني التفليسة للقاضي املنتدب، داخل أجل شهر واحد مـن   أو  الكلي يف حالة التنازل-. ١٤٢٢املادة 

  .تقييما لألصول واخلصوم العادية منها واملمتازة أو توليه العمل، بيانا يتضمن مثن التنازل

  .عدمه أو م بتحقيق الديونيقرر القاضي املنتدب بناء على هذا البيان، وبعد تلقيه، مالحظات أمني التفليسة ضرورة القيا

   اقتراحات أمني التفليسة:القسم الثاين

بعد اسـتدعائه بـصفة    أو  يقوم أمني التفليسة بتحقيق الديون مبساعدة املراقبني وحبضور رئيس املؤسسة-. ١٤٢٣املادة 

  .١٣٦٤قانونية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

 أمني التفليسة الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتوصل، تبني سبب              إذا كان الدين موضوع نزاع، خيرب     

  .الرتاع، واحتماال مبلغ الدين الذي مت اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إىل تقدمي شروحه

  .إذا مل يقدم الرد داخل أجل ثالثني يوما ال تقبل أية منازعة الحقة القتراح أمني التفليسة

 يعد أمني التفليسة داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح املسطرة، بعد مطالبة رئيس املؤسسة                   -. ١٤٢٤ املادة

اإلحالة  أو الرفض أو بإبداء مالحظاته على التوايل مع استالم التصرحيات بالديون، قائمة بالديون املصرح ا مع اقتراحاته بالقبول

  .تفليسة القائمة إىل القاضي املنتدبويسلم أمني ال. على احملكمة

   قرارات القاضي املنتدب:القسم الثالث

 أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو رفضه أو  يقرر القاضي املنتدب بناء على اقتراحات أمني التفليسة قبول الدين- .١٤٢٥املادة 

  .أن املنازعة ال تدخل يف اختصاصه

يستدعيهما كاتـب   الدائن، أو دين منازع فيه من طرف املؤسسة أو نتدب يف االختصاص حينما يبت القاضي امل-. ١٤٢٦املادة 

  .الضبط برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل



  ٤٨٧

بالقرارات اليت تبت يف املنازعة يف الدين داخل أجل مثانية أيام  أو يشعر كاتب الضبط األطراف بقرارات عدم االختصاص

  .برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

وحيدد التبليغ املبلغ الذي قبل الدين من أجله من         . تبلغ القرارات بقبول الديون غري املنازع فيها إىل الدائنني برسالة عادية          

  .جهة، والضمانات واالمتيازات اليت قرن ا من جهة أخرى

امر القاضي املنتدب يعرض على      إذا كان املوضوع من اختصاص احملكمة اليت فتحت املسطرة، فإن الطعن ضد أو             -. ١٤٢٧املادة  

بالنـسبة   أنظار حمكمة االستئناف، وخيول الطعن للدائن واملدين و أمني التفليسة داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريخ اإلشـعار، 

  .بالنسبة ألمني التفليسة وتاريخ القرار للدائن واملدين،

لذي مل يرد على أمني التفليسة داخل األجل القـانوين، أن  بعضا وا أو غري أنه ال ميكن للدائن الذي وقع نزاع يف دينه كال

  .يطعن يف أمر القاضي املنتدب املؤيد القتراح ألمني التفليسة

حينما يكون املوضوع من اختصاص حمكمة أخرى، يؤدي تبليغ القرار القاضي بعدم االختصاص الصادر عـن القاضـي                   

  . املدعي أن يرفع الدعوى إىل احملكمة املختصة حتت طائلة السقوطاملنتدب إىل سريان أجل مدته شهران جيب خالهلما على

   إيداع قائمة الديون:الرابع القسم

قرارات عدم االختصاص اليت ينطق ا القاضي املنتدب يف قائمة تودع  أو رفضها أو  تدرج قرارات قبول الدين- .١٤٢٨املادة 

  .بكتابة ضبط احملكمة

إليها الدعاوي وفق الشروط املنصوص  ما خيص القرارات الصادرة عن احملاكم اليت رفعتيسري نفس احلكم على العملية في

  .١٤٢٧عليها يف الفقرتني األوىل والثالثة من املادة 

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان باجلريدة الرمسية يفيد أن قائمة الديون املذكورة يف الفقر ة األوىل مودعة بكتابة الضبط،     

  .املعنيني إمكانية التقدم بتشكيهم داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريخ هذا النشروأن لألغيار 

  . ميكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط-. ١٤٢٩املادة 

   مطالب األغيار:القسم اخلامس

  :  ميكن لألشخاص املعنيني-. ١٤٣٠املادة 



  ٤٨٨

 الصادرة عن احملاكم املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية أن يقدموا معارضة اخلارج عن اخلصومة على القرارات  �

   واملضمنة يف قائمة الديون؛١٤٢٧من املادة 

  . أن يقدموا معارضة ضد القرارات النهائية الصادرة عن القاضي املنتدب �

 النشر باجلريدة الرمسيـة     جيب أن تقدم معارضة اخلارج عن اخلصومة ومبعارض داخل أجل مخسة عشر يوما على األكثر من تاريخ                

  .١٤٢٨املشار إليه يف املادة 

بعد استدعائهم بصفة  أو  يبت القاضي املنتدب مبعارض بعد االستماع إىل أمني التفليسة واألطراف ذات املصلحة- .١٤٣١املادة 

  .قانونية

  .يقوم كاتب الضبط بتبليغ القرار بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

 ضد القرار على حمكمة االستئناف خالل مخسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء أمني التفليـسة الـذي            يعرض الطعن 

  .يسري األجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور القرار

   العقوبات املتخذة ضد مسريي املؤسسة:الباب الفرعي اخلامس

   العقوبات املالية:الفصل األول

الفعليني لشخص معنوي منتم إىل القانون اخلـاص وذي   أو تضيات هذا الفصل على املسريين القانونيني تطبق مق-. ١٤٣٢املادة 

  .نشاط اقتصادي تفتح يف مواجهته مسطرة للتسوية القضائية

  .وتعىن كذلك كل األشخاص الطبيعيني املمثلني الدائمني ملسريي األشخاص املعنوية

  .صدار العقوبات املالية املنصوص عليها يف هذا الفصل هي احملكمة اليت فتحت املسطرة تكون احملكمة املختصة بإ-. ١٤٣٣املادة 

 حينما يظهر من خالل سري املسطرة اجتاه شخص معنوي من القانون اخلاص ذي نشاط اقتصادي نقص يف بـاب           -. ١٤٣٤املادة  

تضامنيا أم ال،  جزئيا، أو ن تقرر حتميله، كلياساهم يف هذا النقص، أ األصول، ميكن للمحكمة، يف حالة حصول خطإ يف التسيري،

  .للبعض منهم فقط أو لكل املسريين

تتقادم الدعوى بعد مضي ثالث سنوات ابتداء من صدور احلكم الذي حيدد خمطط التسوية، و يف غياب ذلك، فمن تاريخ                    

  .احلكم القاضي بالتصفية القضائية

فقرة األوىل يف الذمة املالية للمؤسسة، وختصص يف حالة استمرارية املؤسـسة            تدخل املبالغ اليت يدفعها املسؤولون تطبيقا لل      



  ٤٨٩

  .تصفية، توزع هذه املبالغ بالتناسب فيما بني الدائنني أو وعند تفويت. وفق الكيفيات املنصوص عليها يف خمطط االستمرارية

بعضا منـها،   أو ميلهم خصوم شخص معنوي كال جيب على احملكمة أن تفتح املسطرة جتاه املسؤولني الذين مت حت-. ١٤٣٥املادة 

  .الذين مل يربئوا ذمتهم من هذا الدين

التصفية  أو التصفية القضائية لشركة ما، جيب على احملكمة املختصة أن تفتح مسطرة التسوية أو  يف حالة التسوية-. ١٤٣٦املادة 

  : ةالقضائية جتاه كل مسؤول ميكن أن تثبت يف حقه إحدى الوقائع التالي

  التصرف يف أموال املؤسسة كما لو كانت أمواله اخلاصة؛ .١

  إبرام عقود جتارية ألجل مصلحة شخصية حتت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛ .٢

لتفضيل مؤسسة أخرى له ا مصاحل  أو ائتماا بشكل يتناىف مع مصاحلها ألغراض شخصية أو استعمال أموال الشركة .٣

  غري مباشرة؛ أو مباشرة

   استغالل حيصل به عجز بصفة تعسفية ملصلحة شخصية ال ميكن إال أن يؤدي إىل توقف الشركة عن الدفع؛مواصلة .٤

االمتناع عن مسك كل حماسبة موافقة للقواعـد   أو العمل على إخفاء وثائق حماسبة الشركة، أو مسك حماسبة ومهية .٥

  القانونية؛

   خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛الزيادة يف أو جزء منها، أو إخفاء كل األصول، أو اختالس .٦

  .غري صحيحة أو املسك، بكيفية واضحة، حملاسبة غري كاملة .٧

 باإلضافة إىل اخلـصوم الشخـصية،    يف حالة املسطرة املفتوحة تطبيقا ملقتضيات املادة السابقة، تشمل اخلصوم،-. ١٤٣٧املادة 

  .خصوم الشركة

  . فتح املسطرة جتاه الشركةتاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ احملدد يف حكم

يف غياب  أو التنازل أو تتقادم الدعوى خالل اجل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور احلكم احملدد ملخطط االستمرارية

  .ذلك، تاريخ صدور حكم التصفية القضائية

بطلب  أو على الدعوى تلقائيا تضع احملكمة يدها ١٤٣٦ إىل ١٤٣٤ يف احلاالت املنصوص عليها يف املواد من -. ١٤٣٨املادة 

  .من أمني التفليسة



  ٤٩٠

الطرف يف اخلصومة، بصفة قانونية مثانية أيام  املسريين أو  ألجل تطبيق مقتضيات هذا الفصل يتم استدعاء املسري- .١٤٣٩املادة 

  .على األقل قبل االستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط احملكمة

  .ةيقوم كاتب الضبط باستدعاء أمني التفليس

  .تبت احملكمة يف جلسة علنية بعد االستماع إىل تقرير القاضي املنتدب

إليها يف سجل التجـارة وينـشر     يبلغ كاتب الضبط القرارات الصادرة تطبيقا هلذا الفصل إىل األطراف ويشار- .١٤٤٠املادة 

لق على اللوحة املخصصة هلـذا الغـرض يف         مستخرج منها يف صحيفة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية ويف اجلريدة الرمسية وتع            

  .احملكمة

   سقوط األهلية التجارية:الفصل الثاين

غري مباشرة،  أو املراقبة، بصفة مباشرة أو التسيري أو أو املديرية  يترتب على سقوط األهلية التجارية منع اإلدارة- .١٤٤١املادة 

  .اديحرفية ولكل شخص معنوي ذي نشاط اقتص أو لكل مؤسسة جتارية

 جيب على احملكمة أن تضع يدها يف مجيع مراحل املسطرة من أجل النطق باحلكم، عند االقتضاء، بسقوط األهلية                   - .١٤٤٢املادة  

  :يف حقه إحدى األفعال التالية عن كل حريف ثبتت أو التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر

  لتوقف عن الدفع؛مواصلة استغالل به عجز بصفة تعسفية ال ميكن إال أن يؤدي إىل ا .١

  البعض منها؛ أو العمل على إخفاء كل وثائق احملاسبة أو إغفال مسك حماسبة وفقا للمقتضيات القانونية .٢

  .الزيادة يف اخلصوم بكيفية تدليسية أو جزء منها أو إخفاء كل األصول أو اختالس .٣

عند االقتضاء بسقوط األهلية التجارية عن جيب على احملكمة أن تضع يدها يف مجيع مراحل املسطرة من أجل النطق باحلكم، 

واقعيا، مأجورا أم ال، اقترف أحـد   أو نشاط اقتصادي سواء كان قانونيا شخص معنوي منتم إىل القانون اخلاص وذي كل مسري،

  .١٤٣٦األفعال املنصوص عليها يف املادة 

اجل النطق باحلكم، عند االقتضاء، بسقوط األهلية        جيب على احملكمة أن تضع يدها يف مجيع مراحل املسطرة من             -. ١٤٤٣املادة  

  : التجارية عن كل مسؤول مبؤسسة ثبت يف حقه أحد األفعال التالية

  إدارة شركة جتارية خالفا ملنع نص عليه القانون؛ أو مهمة تسيري أو حريف أو ممارسة نشاط جتاري .١



  ٤٩١

سائل جمحفة ألجل احلصول على أموال، وذلك بغية استخدام و أو القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر اجلاري .٢

  تأخريها؛ أو اجتناب افتتاح املسطرة

  القيام حلساب الغري، ودون مقابل، بالتزامات اكتسبت أمهية كربى أثناء عقدها باعتبار وضعية املؤسسة؛ .٣

  إغفال القيام داخل أجل مخسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛ .٤

  .داء ديون دائن على حساب الدائنني اآلخرين خالل فترة الريبةالقيام عن سوء نية بأ .٥

 جيب على احملكمة أن تقضي بسقوط األهلية التجارية عن كل مسؤول يف الشركة مل يسدد عجز أصوهلا الـذي                    - .١٤٤٤املادة  

  .يتحمله

 أو كمة يدها تلقائيا على الدعوى جيب أن تضع احمل١٤٤٥ إىل ١٤٤٢ يف احلاالت املنصوص عليها يف املواد من - .١٤٤٥املادة 

  .وكيل اجلمهورية أو بناء على طلب أمني التفليسة

  . على القرارات القضائية الصادرة مبقتضى هذا الفصل١٤٤٠إليها يف املادة  تطبق املقتضيات املشار

ت التجارية، اخلاضعة ملسطرة     ميارس حق تصويت املسريين احملرومني من األهلية التجارية، داخل مجعيات الشركا           -. ١٤٤٦املادة  

  .املعاجلة، من طرف وكيل تعينه احملكمة هلذا الغرض، بناء على طلب أمني التفليسة

تأمر بتفويتها جربا  أو حصصهم داخل الشركة، أو بعضا منهم، بتفويت أسهمهم أو ميكن للمحكمة أن تلزم هؤالء املسريين

اء، وخيصص مبلغ البيع ألداء قيمة احلصة الناقصة من األصول اليت على عـاتق              بواسطة وكيل قضائي بعد القيام خبربة عند االقتض       

  .املسريين

ويشمل عـدم   .  يترتب عن احلكم القضائي بسقوط األهلية التجارية احلرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية             -. ١٤٤٧املادة  

ل عدم األهلية، بقوة القانون، ابتداء من اإلشعار الذي         األهلية كل شخص طبيعي مت احلكم عليه بالتصفية القضائية، ويسري مفعو          

  .توجهه السلطة املختصة إىل املعين باألمر

  .جريدة خمول هلا نشر اإلعالنات القانونية أو ينشر احلكم القاضي بعدم األهلية التجارية يف اجلريدة الرمسية

 مدة هذا اإلجراء، اليت ال ميكن أن تقل عن مخس سـنوات،             عندما تنطق احملكمة بسقوط األهلية التجارية، حتدد       - .١٤٤٨املادة  

النامجة عنه، بقوة القانون يف األجـل   وينتهي سقوط األهلية التجارية وعدم أهلية االنتخاب. وميكن أن تأمر بالنفاذ املعجل لقرارها

  .احملدد، دون احلاجة إىل صدور حكم



  ٤٩٢

  .امجة عن حكم بالتصفية القضائية يف مخس سنواتحتدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ن

يلغي عنـهم   أو ويعفيهم. إىل مسريي الشركة كل حقوقهم أو يعيد حكم قفل املسطرة بسبب انقضاء اخلصوم إىل رئيس املؤسسة

  .سقوط األهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية

 جزئيا سقوط األهلية التجارية أو يع األحوال، أن يطلب من احملكمة أن ترفع عنه، كليا ميكن للمعين باألمر، يف مج-. ١٤٤٩املادة 

  .عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مسامهة كافية ألداء النقص احلاصل يف األصول أو

  .عدم األهلية االنتخابية أو يترتب رد االعتبار عن صدور قرار احملكمة بالرفع الكامل لسقوط األهلية التجارية

   التفالس واجلرائم األخرى:الفصل الثالث

   التفالس:األول الفرع

 الذين تبني أـم  ١٤٣٢يف حال افتتاح إجراء املعاجلة، األشخاص املشار إليهم يف املادة   يدان بالتفالس،- .١٤٥٠املادة 

  : ارتكبوا أحد األفعال التالية

إىل وسائل جمحفة قصد احلصول على أموال  جلأوا أو ع بثمن أقل من السعر اجلاريقاموا إما بعمليات شراء قصد البي .١

  تأخري فتح مسطرة املعاجلة؛ أو بغية جتنب

  جزءا من أصول املدين؛ أو أخفوا كال أو اختلسوا .٢

  قاموا تدليسا بالزيادة يف خصوم املدين؛ .٣

امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن  أو كةالشر أو اخفوا وثائق حسابية للمؤسسة أو قاموا مبسك حسابات ومهية .٤

  .القانون يفرض ذلك

بإحـدى   أو  أوقية٨٠٠,٠٠٠ إىل ١٠٠,٠٠٠ يعاقب املتفالس باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من -. ١٤٥١املادة 

  .هاتني العقوبتني فقط

  .يتعرض املشاركون يف التفالس لنفس العقوبات وإن مل تكن هلم صفة مسريي املؤسسة

 يتعرض كذلك لسقوط األهلية التجارية املنصوص عليه يف هذا الفرع كعقوبة إضافية، األشخاص املدانون مـن                 - .١٤٥٢املادة  

  .الباب أجل اجلرائم املنصوص عليها يف الفصل الثاين من هذا



  ٤٩٣

  

   اجلرائم األخرى:القسم الثاين

  : يعاقب بنفس عقوبات التفالس-. ١٤٥٣املادة 

العقارية لفائدة  أو جزءا من األموال املنقولة أو كال ستروا  ما اختلس غريهم أو  لسوا أو أخفوااألشخاص الذين اخت .١

  ،١٤٣٢األشخاص املشار إليهم يف املادة 

  .بواسطة الغري أو األشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون ومهية أثناء املسطرة سواء بامسهم .٢

  :ف أحد األفعال اآلتيةويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل أمني تفليسة اقتر

اإلضرار عمدا وبسوء نية مبصاحل الدائنني، إما باستعماله ألغراض شخصية أمواال تلقاها مبناسبة قيامه مبهمته، وإمـا                   .أ 

  بإعطائه منافع للغري يعلم أا غري مستحقة؛

  الدائنني؛ أو  املديناالستعمال غري املشروع للسلطة املخولة له قانونا، يف غري ما أعدت له وبشكل معاكس ملصاحل  .ب 

بواسطة  أو اقتناء بعض أموال املدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو استغالل السلط املخولة له من أجل استعمال  .ج 

  .الغري

التصفية القضائية،  أو ويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم، بعد صدور احلكم القاضي بفتح مسطرة التسوية

  .عقود ختول له امتيازات خاصة على حساب الدائنني اآلخرينعدة  أو بإبرام عقد

  

   قواعد املسطرة:القسم الثالث

الفصل إال من يوم النطق حبكم فـتح    من هذا٢ و ١ ال يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفرعني -. ١٤٥٤املادة 

  .هذا التاريخالتصفية إذا كانت األفعال ارمة قد ظهرت قبل  أو مسطرة التسوية

من طرف أمني التفليسة بصفته طرفـا   أو  تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما مبتابعة من النيابة العامة-. ١٤٥٥املادة 

  .مدنيا

  .١٤٤٠تطبق املقتضيات املنصوص عليها يف املادة 

  .حبوزته العقود والوثائق اليت ميكن للنيابة العامة أن تطلب من أمني التفليسة أن يسلمها مجيع -. ١٤٥٦املادة 



  ٤٩٤

  

   طرق الطعن:الباب الفرعي السادس

 تكون األحكام واألوامر الصادرة يف مادة مسطرة معاجلة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ املعجـل   - .١٤٥٧املادة  

  .إليها يف الفصل الثاين والثالث من الباب الفرعي اخلامس بقوة القانون عدا تلك املشار

 تتم املعارضة ومعارضة اخلارج عن اخلصومة ضد القرارات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسـقوط           - .١٤٥٨املادة  

نـشره يف اجلريـدة    أو األهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط احملكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالقرار

  . الرمسية إذا استلزم هذا النشر

إليها يف املادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط احملكمة داخل أجل عشرة أيـام    يتم استئناف القرارات املشار- .١٤٥٩املادة 

  .ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، ما مل يوجد مقتضى خمالف لذلك يف هذه املدونة

  .يسري األجل اجتاه أمني التفليسة ابتداء من تاريخ النطق باحلكم

  . يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار- .١٤٦٠ة املاد

 ختضع الطعون ضد القرارات الصادرة يف مادة التفالس واجلرائم األخرى ألحكام قـانون اإلجـراءات                - .١٤٦١املادة  

  .اجلنائية

  أحكام ختامية

  .تعلقة باملوضوعات اليت يتضمنها تلغي أحكام هذا القانون وحتل حمل كل األحكام امل- .١٤٦٢املادة 

 أو  تعترب اإلحاالت إىل أحكام النصوص املنسوخة يف املادة السابقة الـواردة يف النـصوص التـشريعية   - .١٤٦٣املادة 

  .التنظيمية املعمول ا إحاالت إىل األحكام املطابقة هلا يف هذا القانون

  .شرة أشهر من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد ع-. ١٤٦٤املادة 

  . يرجع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل ما مل ينص عليه يف هذه املدونة-. ١٤٦٥املادة 

  .وكل غموض يف النص الفرنسي يرجع يف معناه إىل النص باللغة العربية

  .١٤٦٤دولة يف األجل املنصوص عليه يف املادة  ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية وينفذ كقانون لل- .١٤٦٦املادة 



  ٤٩٥

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٠ يناير ١٨: انواكشوط يف

  رئيس اجلمهورية

  معاوية ولد سيد امحد الطايع

  

  الوزير األول

  الشيخ العافيه ولد حممد خونا

  

  وزير العدل

  حممد سامل ولد مرزوك

  

  الوزير األمني العام لرئاسة اجلمهورية

         سيد حممد ولد بوبكر


