
 

 نظام الخبراء و وكالء التفميسة ومراقبي الصمح االحتياطي
 مرسوم اشتراعي رقم 56 - صادر في 3891/8/8

 
 إن رئيس الجميورية، 
 بناء عمى الدستور، 

 ،(الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعيةمنح ) 17/11/1982تاريخ  36/82بناء عمى القانون رقم 
تاريخ  36/82تمديد العمل بأحكام القانون رقم ) 21/5/1983تاريخ  10/83بناء عمى القانون رقم 

17/11/1982)، 
 وبعد استشارة مجمس شورى الدولة،

 بناء عمى اقتراح وزير العدل،
 ،24/8/1983وبعد موافقة مجمس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي
 

 أوالا : أحكام عامة
 

تعين المحاكم والييئات القضائية عمى اختالفيا الخبراء ووكالء التفميسة ومراقبي الصمح  -3المادة 
االحتياطي من االشخاص المقيدين في جدول خاص يضعو مجمس القضاء االعمى يحدد فيو عددىم 

 .ويصدق عميو وزير العدل ويجري نشره في الجريدة الرسمية
عمى ممثل عن مكتب مجمس شورى الدولة ينضم إلى مجمس القضاء األ خبراءجدول العند وضع 

 .ينتدبو رئيس المجمس
 . ن خبراء من الئحة يضعيا قائد الجيش ويصدق عمييا وزير الدفاعن تعي  أويجوز لممحكمة العسكرية 

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 ثانياا - في الخبراء
 

عمال أالخبير ىو شخص طبيعي أو معنوي من أصحاب الفن واالختصاص يكمف القيام ب -2المادة 
 .الخبرة وفق القواعد واالجراءات المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية

 
 :جدول الخبراءمن يطمب قيده في  يشترط في كل   -1المادة 

 .سة والعشرين من عمرهالخام تم  أكثر من عشرة سنوات، وقد أمنذ  ن يكون لبنانياً أ -1
بحقوقو المدنية وغير محكوم عميو بجناية أو جنحة من الجنح الشائنة  ن يكون متمتعاً أ -2

 .المنصوص عمييا في قانون الموظفين
 .في مصمحة عامة و مستخدماً أ رسمياً  ن ال يكون موظفاً أ -3
 .مانةختصاص والعمم والتجرد واألن يتمتع باإلأ -4
لسيرة اعمال الخبرة ومن ذوي أمراض والعاىات التي تحول دون قيامو بمن األ ن يكون سميماً أ -5

 .الحسنة
 

 :عمى الطالب أن يرفق باستدعائو -4المادة 
 .نسخة عن سجمو العدلي -1
 .صورة مصدقة عن الشيادات العممية أو التقنية المثبتة لكفاءاتو -2

جدول فادة تثبت قيد الطالب في إشيادات عممية ب ويمكن االكتفاء في الفروع التي ال تتطمب لزوماً 
 . عمال في الفرع المطموب خمس عشرة سنةقل أو ممارستو األمنذ عشر سنوات عمى األ الخبراء

نواع الخبرة بموجب أمن  نوع   ي  و الفنية الالزمة ألأقتضاء تحديد الشروط العممية ويمكن عند اإل
عمى، المشكل عمى النحو بعد استشارة مجمس القضاء األمرسوم يصدر بناء عمى اقتراح وزير العدل 

 .شتراعيولى من ىذا المرسوم اإلالوارد في المادة األ
 .خراج قيدإصورة  -3
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عمال ستناد إلى األو الييئة القضائية التي عينتو باإلأتقدره المحكمة  جراً أيستحق الخبير  -5المادة 
نفاذىا والنتيجة التي توصل إليو والوقت الذي استغرقو إة ىمية الميمة الموكولأالتي قام بيا وصعوبة و 

 .جر معمالً ن يكون قرار تحديد األأويجب . ليياإ
وال يعتد بالنفقات التي . نفاذ الميمة من نفقات ضروريةإجره ما اقتضاه أويستحق الخبير عالوة عمى 
ية ضى تنفيذ الميمة معمومات فناذا اقت ال  إن يقوم بيا أعمال كان عميو أتدفع لمن عاونو في القيام ب

 .ستعانة ترخيص من المحكمةن يسبق اإلأال تتوافر في شخص الخبير شرط 
 

 ثالثا- وكالء التفميسة ومراقبو الصمح اإلحتياطي
 

جر يعينان من قبل أحتياطي ىما وكيالن لقاء وكيل التفميسة ومراقب الصمح اإل ن  إ -6المادة 
دارة المشروع التجاري إفالسو، والثاني لمراقبة إعمن أموال الشخص الذي أدارة ا  ول لتسمم و القضاء، األ

حتياطي والتثبت مما لو ومما عميو من ديون واجراء التحقيق عن الذي طمب صاحبو الصمح اإل
 .حتياطيمر الصمح اإلبأ طريقة تصرف المدين وتقديم تقرير لجمعية الدائنين المنعقدة لمبت  

 
ن تعين أفالس و التي تعمن اإلأحتياطي التي تنظر بطمب الصمح اإل يمكن لممحكمة -7المادة 

تعاب ومخصصات أو وكالء تفميسة لغاية الثالثة، ويحدد القاضي المشرف نفقات و أمراقبي صمح 
ويحق لممدين ولمدائنين ولموكالء . شتراعيلما ىو مبين في ىذا المرسوم اإل الوكالء والمراقبين وفقاً 

دارية خالل شير من تاريخ تعاب اإلضوا عمى قرار النفقات والمخصصات واألن يعتر أوالمراقبين 
 . طريق من طرق الطعن عتراضات بحكم مبرم غير قابل أي  صدور القرار وتفصل المحكمة في اإل

 .قامة الدعوى سمفة يعجميا المدعى لدفع النفقات الضروريةإن يحدد عند ألرئيس المحكمة 
 

ن تعين مع أحتياطي و التي تنظر في طمب الصمح اإلأفالس لممحكمة التي تشير اإل -9المادة 
مر المحاسبة وادارة اموال التفميسة والسير عمى أيتولى  محمفاً  محاسباً  و وكيل التفميسة خبيراً أ المراقب

 .شراف وكيل التفميسةإفالس وتنظيميا تحت حسابات اإل
 .س المبينة في المادة السابقةسلأل تعاب المحاسب وفقاً أر القاضي المشرف عمى التفميسة يقر  
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و قضاة أليا من كان بينو وبين المتداعين  و محاسباً ألمتفميسة  ن وكيالً ن يعي  أال يجوز  -8المادة 
 .صول المحاكمات المدنيةأالمنصوص عمييا في قانون  حدى حاالت الرد  إالمحكمة الناظرة بالدعوى 

 
نو يحق لمقاضي أمتحدين عمى  ال  إن يعمموا أذا عين وكالء لمتفميسة فال يجوز ليم إ -31 المادة

عمال التي عن األ منيم مسؤوالً  عمال بينيم بقرار منو وفي ىذه الحالة يكون كل  ن يوزع األأالمشرف 
 .نفراديقوم بيا باإل

 
اقبين خالل خمسة و المر أعمال الوكالء أعتراض عمى إ يفصل القاضي المشرف بكل   -33 المادة

 .صموأعمى  جراء نافذاً يام ويكون قراره معجل اإلأ
 

و من أليو من المفمس إو بناء عمى الشكاوى المقدمة أ يحق لمقاضي المشرف تمقائياً  -32المادة 
سباب وتبت لييم بعد بيان األإو الوكالء من الميمة الموكولة أن يقترح عزل المراقبين أالدائنين 

يضاحات  ا  طالع عمى تقرير القاضي المشرف و مر في غرفة المذاكرة بعد اإلالمحكمة بيذا األ
 .و الوكالءأالمراقبين 

 
عمى الذي لى مجمس القضاء األإن تبمغ القرار النيائي الصادر بالعزل أعمى المحكمة  -31المادة 

 .و المراقب المعزولأيتخذ التدابير المناسبة بحق الوكيل  أنلو 
 

طريق من  و بعزليم ال تقبل أي  أو المراقبين أالقرارات المختصة بتعيين وكالء التفميسة  -34المادة 
 .طرق المراجعة

 
ستعانة بيم يعينون من عمال المراقبة اإلو األأفالس دارة اإلإالخبراء الذين تستدعي  ن  إ -36المادة 

 .و الوكالءأي المراقبين أخذ ر أقبل القاضي المشرف بعد 
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 :حتياطييشترط في من يطمب قيده في جدول وكالء التفميسة ومراقبي الصمح اإل -35المادة 
 .الثالثين من العمر تم  أكثر من عشر سنوات وقد أمنذ  ن يكون لبنانياً أ -1
و جنحة من الجنح الشائنة أبحقوقو المدنية وغير محكوم عميو بجناية  ن يكون متمتعاً أ -2

 .الموظفينالمنصوص عمييا في قانون 
 .في مصمحة عامة و مستخدماً أ رسمياً  ن ال يكون موظفاً أ -3
ن يكون قد مارس مدة عشر سنوات أو أشيادة جامعية من معيد معترف بو  ن يكون حامالً أ -4

 .و خبير لدى المحاكم في المحاسبةأمينة وكيل تفميسة 
عمال الخبرة ومن ذوي السيرة أراض والعاىات التي تحول دون قيامو بممن األ ن يكون سميماً أ -5

 .الحسنة
ن أعمى الطالب . العدل والمالية و مصرفية تحدد بقرار صادر عن وزيري  أن يقدم كفالة مالية أ -6

 .يقدم مع استدعائو المستندات المثبتة لتوافر الشروط السابقة
 

 :ن يمسكأوكيل تفميسة ومراقب صمح احتياطي  عمى كل   -31المادة 
المعامالت والعمميات المختصة بالتفميسات  فيوماً  يذكر فيو يوماً  يومياً  سجالً  -1

وراق التجارية حتياطية والمقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من األوالمصالحات اإل
 .موالو يستحق من األأوما يودع 

 
 صمح احتياطي عمى حدة ينقل اليو يوماً  تفميسة وكل   يتضمن حساب كل   مفصالً  سجالً  -2
 . ما قيد في السجل اليومي كل   ماً فيو 

ن يؤشر عمى ىذا السجل وعمى السجل الوارد في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة أويجب 
 .و المراقبأالتي عينت الوكيل 

 
سناد رقام األأن تنقل أيصال ويجب رقام متسمسمة السناد اإلأدفتر ذا أرومة وذا  -3

 .وضاتالمذكورة إلى السجل اليومي بجانب المقب
 
وراق التجارية التي يجدىا في موجودات يوم األ سناد التجارية يدون فيو كل  لأل سجالً  -4

 .ليو فيما بعد لحساب ىذه الموجوداتإو التي تسمم أالمدين 
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ن يودع جميع المبالغ التي يقبضيا لمصمحة التفميسة بميمة ال أعمى وكيل التفميسة  -39المادة 
 .حد المصارف المقبولة وفي حساب خاص باسم التفميسةأيام من تاريخ قبضيا في أتتجاوز الثالثة 

 .مبمغ من ىذا الحساب بتوقيع القاضي المشرف ووكيل التفميسة متحدين ال منفردين سحب أي   يتم  
ن يدفع أمزمو بض وكيل التفميسة لممالحقات التأديبية وي  موال المقبوضة يعر  يداع األإتأخير في  كل  

 .لمتفميسة فائدة تأخير توازي الفائدة القانوني المتوجبة عن مدة التأخير
 

موال التفميسة في صندوق خاص لديو بمبمغ ال أن يحتفظ من ألوكيل التفميسة  يحق   -38المادة 
 .يتجاوز المبمغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية

 
، تحت تصرف القاضي المشرف عمى 17المبينة في المادة  توضع جميع السجالت -21المادة 

 .جراء رقابتو الدائمة عميياإالتفميسة لتمكينو من 
 

طمب منو  ن يقدموا لمقاضي المشرف عمى التفميسة وبدون أي  أعمى وكالء التفميسة  -23المادة 
 .سنة عمى حساباتيا المفتوحة لدى المصارف خر كل  آفي  سنوياً  حسابياً  كشفاً 

 
مبمغ متوجب  و أي  أتعاب الخبراء أرة و ر عمى وكالء التفميسة دفع التوزيعات المقر  يحظ   -22المادة 

 .خذ موافقة القاضي المشرفأعمى التفميسة قبل 
ن يحصل ىذا الدفع بموجب شكات مصرفية تسحب عمى حساب التفميسة ويوقعيا القاضي أيجب 

موال الصندوق ألممصارفات النثرية اليومية من  ال  إدي وال يسمح بالدفع النق. المشرف ووكيل التفميسة
 .شتراعيمن ىذا المرسوم اإل 19المادة  لنص   المحفوظة لدى وكيل التفميسة وفقاً 

 
 عمييا قانون التجارة تقريراً  ن يقدم عدا عن التقارير التي نص  أعمى وكيل التفميسة  -21المادة 
 .و القاضي المشرف ذلكأليو رئيس المحكمة إفالس كمما طمب عن حالة اإل شامالً 
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موال المفمس غير المنقولة أن يقوم ببيع أتحاد يجوز لوكيل التفميسة في حالة اإل -24المادة 
خذ موافقة القاضي المشرف والمحكمة وذلك بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط أبالتراضي بعد 

 :التالية
 .لمزاد العمني مرتين متتاليتينن تكون قد فشمت محاوالت البيع باأ -
 .ن يكون لجماعة الدائنين مصمحة في ذلكأ -
 .قل  ن يجري تخمين ثمن المبيع بواسطة خبيرين عمى األأ -
 

ما أفالس دارة اإلإن يستوفي جميع النفقات التي اقتضتيا أو المراقب ألوكيل التفميسة  -26المادة 
 :تعرفة التاليةلم وفقاً  تعابيما فتعينيا المحكمة مبدئياً أ
و المصالحة التي تبمغ فييا قيمة الموجودات المقبوضة لحساب المدين أعن التفميسة . ل.ل 500 -
 .ل.ل 5000قل من أ
 .ل.ل 25000إلى  5000في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من  10إلى  6 -
 .ل.ل 50000إلى  25000في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من  8إلى  4 -
 .ل.ل 250000الى  50000في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من  6إلى  3 -
 .ل.ل 250000في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض تتجاوز  4الى  2 -

ن تصفى موجودات المدين أو المصمحة دون أتعاب عندما تنتيي التفميسة يعطى نصف ىذه األ
   .تصفية تامة

ستثمار لمصمحة جماعة ثناء مواصمة اإلأتعاب عن المبالغ التي تقبض في ىذه األيعطى نصف 
 .الدائنين

 
ن يرخص لو أ ذا لم يكن محامياً إلمقاضي المشرف بناء عمى طمب وكيل التفميسة  يحق   -25المادة 

سة، ولو فيتولى بنفسو المرافعة عن مصالح التفمي ذا كان ىذا الوكيل محامياً إما أ. ستعانة بمحامباإل
تعاب المحامي أتفاق عمى ويجوز اإل. خر بعد استئذان القاضي المشرفآ ن يستعين بمحام  أ يضاً أ

 .خذ موافقة القاضي المشرف عمى ذلكأضافي قبل الترخيص بالتوكيل و اإل
ضافية عن الدعاوى التي يمثل فييا التفميسة يحددىا إتعاب أما وكيل التفميسة المحامي فتحق لو أ

 .المشرفالقاضي 
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 حكام عامة ومشتركةأ - رابعاا 
 

حتياطي إلى قمم دائرة الخبراء و الصمح اإلأو لوكالة التفميسة أيقدم طمب الترشيح لمخبرة  -21المادة 
تصال بو ونوع الخبرة والمحافظة ن يتضمن الطمب عنوان الطالب وطريقة اإلأفي وزارة العدل ويجب 
ن يرفق بصمبو جميع المستندات أعمى الطالب  ويجب. مل ضمن نطاقياالتي يرغب في الع

 .المطموبة
 

عمى تكمف بدراسة طمبات الترشيح ومقابمة تؤلف لجنة يعينيا مجمس القضاء األ -29المادة 
جراء تحقيق دقيق حول كفاءاتيم الفنية والخمقية وذلك بجميع ا  وضاعيم و أودراسة  المرشحين شخصياً 
 .الوسائل الممكنة

ن ترفض طمب الترشيح أجراء ىذه التحقيقات كما ليا الحق بإفي  بمن تراه مناسباً ن تستعين أولمجنة 
جرتيا حول أذا كانت الشيادات المبرزة من المرشح والتحقيقات التي إل غير قابل لمطعن بقرار معم  

 . ىميتو من الناحيتين الفنية والخمقيةأالمرشح ال تثبت اختصاصو و 
عمى بنتيجة دراساتيا لمطمبات والتحقيقات التي اجرتيا القضاء األلى مجمس إ ترفع المجنة تقريراً 

 .حوليا
 

عمى في التقرير والدراسات والتحقيقات المؤيدة لو والمرفوعة من يدقق مجمس القضاء األ -28المادة 
ر قبول من توافرت فيو الشروط المطموبة من الخبراء ووكالء التفميسة ومراقبي الصمح المجنة فيقر  

 .طريق من طرق المراجعة بيم وال يقبل قراره أي   اطي ويضع جدوالً حتياإل
 .بعد تصديق من وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية ال  إ ال يصبح ىذا الجدول نافذاً 

 
ول لمحكمة مام الرئيس األأحتياطي يحمف الخبراء وكالء التفميسة ومراقبو الصمح اإل -11المادة 

ن يراعوا مبادئ أة المعينين ضمن نطاقيا اليمين قبل مباشرتيم العمل بستئناف التابعة لممحافظاإل
وتسمم صورة عن محضر حمف اليمين إلى . لييم من ميماتإمانة والتجرد في ما يعيد الصدق واأل

 .منيم كل  
 .وكيل ومراقب وخبير ينظم لدى دائرة الخبراء ممف خاص لكل  
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عمال الخبراء والوكالء أعن  سنة تقريراً  ول من كل  األفي كانون  محكمة ينظم رئيس كل   -13المادة 
لى ممف الوكيل إالتقرير  والمراقبين الذي كمفوا بميام لدييا يبين فيو كيفية قياميم بيذه الميام ويضم  

 .و الخبيرأو المراقب أ
 

 سنة قضائية ىيئة تأديبية مؤلفة من ثالثة عمى في مطمع كل  يعين مجمس القضاء األ -12المادة 
و من رؤساء المحاكم أو طمب من النيابات العامة أشكوى من الخصوم  قضاة عدليين لمنظر في كل  

وليذه الييئة بعد سماعيم عند  و المراقبينأو الوكالء أو ىيئة التفتيش القضائي موجية ضد الخبراء أ
 :نزال العقوبات التأديبية اآلتية بحقيمإما ا  ما تنبيييم و إتضاء قاإل
 .التأنيب -1
 .قصاىا سنةأالتوقيف عن العمل لمدة  -2
 .الشطب من الجدول -3

 .عمىضائي ينتدبو رئيس مجمس القضاء األعمال القممية لدى الييئة مساعد قيقوم باأل
 

لى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل إتبمغ القرارات الصادرة عن الييئة التأديبية  -11المادة 
 .صورة عنيا إلى وزارة العدل

 
حكام باأل عمى ومكتب مجمس شورى الدولة عمماً تحيط النيابة العامة مجمس القضاء األ -14المادة 

 .التي تصدر عمى الخبراء بعقوبة جنائية وتودع نسخة عن الحكم إلى وزارة العدل
 .حوالتستمزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطمق األ

 .جل جرم شائنأكم بيا من ذا ح  إمر وتستمزم العقوبة الجناحية ىذا األ
 

حتياطي لمدة خمس سنوات ووكالء التفميسة ومراقبي الصمح اإل جدول الخبراءيعمل ب -35المادة 
 .كمال العددسنة إل عادة النظر في الجدول في بدء كل  إقضائية ويمكن 

ن يعين وكيل التفميسة أوال يجوز . في فرع واحد وفي محافظة واحدة ال  إن يعين الخبير أال يجوز 
 .في محافظة واحدة ايضاً  ال  إوالمراقب 

ال يجوز تعيين خبراء ووكالء تفميسة ومراقبين زيادة عن العدد المحدد من قبل مجمس القضاء 
 .عمىاأل



 

01 
 

 جدول الخبراءشتراعي يوضع شير من تاريخ العمل بيذا المرسوم اإلأخالل ثالثة  -15المادة 
 .حكاموأل حتياطي وفاقاً الصمح اإل ووكالء التفميسة ومراقبي

 
 .يستمر العمل بالجدول السابق حتى تاريخ نشر الجدول الجديد -11المادة 

 
و غير المتفقة أشتراعي حكام ىذا المرسوم اإلتمغى جميع النصوص المخالفة أل -19المادة 
 .وومضمون

 
 .ميةشتراعي فور نشره في الجريدة الرسيعمل بيذا المرسوم اإل -18المادة 

 
 1983ايمول سنة  9بعبدا في        
 امين الجميل : االمضاء       

 صدر عن رئيس الجميورية 
 رئيس مجمس الوزراء

 شفيق الوزان : االمضاء
 وزير العدل       

 روجيو شيخاني: االمضاء        
 

 


