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 م1972 / هـ1392لسنة  (74) قانون رقم
(1)

 

 بتحريم ربا النسيئة يف املعامالت املدنية

 ( األفراد ) والتجارية بني األشخاص الطبيعيني

 وبتعديل بعض أحكام

 القانون املدني والقانون التجاري

 

 ،،باسم الشعب
 ،،جملس قيادة الثورة

لم يف اجلمهوريالة واسالجااةة لربةالة الشالعل العالرس ا  اللى أحكام الشريعة اإلسالميةة الرالرا  نزواًل ع
 .العرةةة اللةةةة

 .حتاد اجلمهورايت العرةةةاقضي ةه ا ادة ال ادسة ين دسجور وأتكةداً  ا ت
دي الالالم   11ا وافالالال  .  هالالالال1389شالالالوا   2وةعالالالد اال الالالما علالالالى اإلعالالالمل الدسالالالجور  ال الالالادر يف 

 .م1969
 .م1971أكجالالالوةر  28ا وافالالال   .هالالالال1391ريضالالالال  9وعلالالالى رالالالرار الالالالل رةالالالادة اليفالالالورة ال الالالادر يف 

 .ةجشكةل جلال  راجعة الجشريعات وتعديلها مبا يجف  يع ا ةادئ األساسةة للشريعة اإلسميةة
 28ا وافالالالال   .هالالالال1373رةةالالالع األو   21وعلالالالى القالالالانول ا الالالدن والقالالالانول الجاالالالالار  ال الالالادرين يف 

 .م1953نوفم  
 9وعلى يا انجهت إلةه اللانة العلةا  راجعة الجشريعات وفقاً لقرار الل رةادة اليفورة ال الادر يف 

 .ا شار إلةه .م1971أكجوةر  28ا واف   .هال1391ريضال 
 .وةنا  على يا عرضه رئةل الل رةادة اليفورة ورئةل الل الوزرا 
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 أصدر قراره بالقانون اآلتي

 المادة األولى

الجعايالالل ةالالرن الن الالةية يف وةالالع أنالالواا ا عالالايمت ا دنةالالة والجااريالالة ةالال  األشالال ا  الطةةعةالال ،  حيالالرم
 ةطمانً يطلقًا كل شرط ينطو  على فائدة رةوية صرحية أو ي جرتة. ويعج  ن مً 

وتعج  ين رةةل الفائدة ا  الجرتة كالل عمولالة أو ينفعالة أايً كالال نوعهالا يشالرت ها الالدائن إنا  ةالت أل 
 ة يشروعة يكول الدائن رد أداها.ةالعمولة أو ا نفعة ال تقاةلها ينفعة أو خدية حقةق هذه

 المادة الثانية 

ال جيالالوز تقاضالالي الفوائالالد الرةويالالة النااالالة عالالن يعالالايمت يدنةالالة أو ااريالالة ةالال  األشالال ا  الطةةعةالال  
 رد صدر هبا حكم هنائي.وا  جحقة رةل اتريخ العمل هبذا القانول واليت مل يجم أداؤها ةعد، ولو كال 

 المادة الثالثة

 /544، 543، 541، 235، 234، 233، 232، 231، 230، 229ا الالالالالالالالالالواد   أحكالالالالالالالالالالام التطةالالالالالالالالالال 
يالالالالن القالالالالانول  393، 291، 202هالالالالال يالالالالن القالالالالانول ا الالالالدن، وال ا الالالالواد  /1115، 2،1109/ 2،706

الجاالالالار  فةمالالالا يجعلالالال  ن عالالالايمت الالالاليت االالالر  ةالالال  األشالالال ا  الطةةعةالالال  وا ن الالالو  علةهالالالا يف ا الالالادة 
 األوىل ين هذا القانول.

 المادة الرابعة

 ول تعجال  يلرالالاة كلمالالات أو عةالالارات يف ا عالايمت ا ن الالو  علةهالالا يف ا الادة األوىل يالالن هالالذا القالالان
فوائالالالد، الفوائالالالد القانونةالالالة، ةعالالالد خ الالالم الفائالالالدة القانونةالالالة، يالالالع ل دة، الفوائالالالد، سالالالعر الفائالالالدة، دو فائالالال

طةةالال  عنالالد ت ، حةيفمالالا وجالالدت%5الفوائالالد أو علالالى أسالالائ الفائالالدة ا ركةالالة ة الالعر علالالى الفوائالالد، عالالموة
 1108، 1094، 1089، 764، 431، 387، 341، 297، 294، 130 األحكام الواردة يف ا واد

يالالالن القالالالانول  874، 845، 804، 785، 781، 221، 23 وكالالالذل  يف ا الالالواد  لقالالالانول ا الالالدن،يالالالن ا
 .ار الجا

 مسةالمادة الخا 

، 3، 188/2، 186/2 فةمالالا يجعلالال  ن عالالايمت ا دنةالالة ةالال  األشالال ا  الطةةعةالال  ت الالجةد  ن الالواد
198 ،226 ،322 ،330 ،373/2 ،447 ،458/1 ،501 ،515 ،547 /2 ،710 ،986 ،
 ين القانول ا دن ا واد اآلتةة  1 /1130، 2/ 1110، 1062/2، / 2/ 1052، 2/ 993

 (2) فقرة 186مادة 
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علالالى أنالاله جيالالوز للالالدائن أل يقج الالر علالالى رد يالالا اسالالجفاده ة الالةل الوفالالا  ا عاالالل يف حالالدود يالالا  الال   -2
 ا دين ين ضرر.

 (3) ( وفقرة2) فقرة 188مادة 

هالا يالن ةأو اليت ر الر يف جنت اليت جناها، النةة، فإنه يلجزم أل يرد أيضاً اليفمرا ي أيا إنا كال س -2
 ي ه سالالت الاللمه ةرالال، حالال ، ونلالال  يالالن يالالوم الوفالالا  أو يالالن الةالالوم الالالذ  أصالالة  فةالال الالالذ الشالالي  
 النةة.

ةالالرد يالالا اسالالجفاده ينالاله يف حالالدود يالالا  الال  الالالدافع يالالن  ألالالزمأيالالا إنا كالالال الشالالي  الالالذ  ت الاللمه نقالالوداً -3
 الدعوى. ضرر وعلى أ  حا  يلزم ين ت لم ب، ا  جح  ةرد اليفمرات ين يوم رفع

 (198) مادة

 لتزامات رب العملإ

ه عنايالالة الشالال ع العالالاد ، ولالالو مل دارتالالرب العمالالل يالالن كالالال رالالد ةالالذ  يف إ يعجالال  الفضالالوب انئةالالاً عالالن
تجحقالال  النجةاالالة ا رجالالوة، ويف هالالذه ا الالالة يكالالول رب العمالالل يلزيالالاً  ل ينفالالذ الجعهالالدات الالاليت عقالالدها 
الفضالالوب   الالاةه، وأل يعوضالاله عالالن الجعهالالدات الالاليت الجالالزم هبالالا وأل يالالرد لالاله النفقالالات الضالالرورية والنافعالالة 

رةاياله نلعمالل وال ي الجح  الفضالوب ة ةل سوبجها الظروف، وأل يعوضه عن الضرر الذ   قه  اليت
 على عمله إال أل يكول ين أعما  يهنجه. جراً أ

 (226)ة ماد

 حتديد قيمة التعويض يف العقد

يقالدياً رةمالة الجعالويل نلالنع علةهالا  األ حيالدد-يالا مل يكالن  الل االلجالزام نقالوداً  –جيوز للمجعارالدين 
يالالن القالالانول  223إىل  218يف العقالالد، أو يف اتفالالاق الحالال ، ويراعالالى يف هالالذه ا الالالة أحكالالام ا الالواد يالالن 

 ا دن.
 (322) مادة

 آثار الرفض

ة هالالما الشالالي  أو تلفالاله، وأصالالة  للمالالدين ا الال  يف إيالالداا الشالالي  إنا مت إعالالذار الالالدائن، حتمالالل تةعالال
 الةة ةجعويل يا أصاةه ين ضرر.على نفقة الدائن وا ط

 (330) مادة

 وفاء الدين وملحقاته

لالالالدين يالالالع هالالالذه إنا كالالالال ا الالالدين يلالالالزم  ل يالالالويف يالالالع الالالالدين ي الالالروفات، وكالالالال يالالالا أداه ال يفالالالي ن
 مل يجف  على ب،ه. ين ح اب ا  روفات مث ين أصل الدين كل هذا يا ىا  روفات،خ م يا أد
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 (2) فقرة (373) مادة

 ها الالال  نلجقالالالادم سالالالقطت يعالالاله ا لحقالالالات ولالالالو مل تكجمالالالل يالالالدة الجقالالالادم ا اصالالالة هبالالالذوإنا سالالالق   -2
 ا لحقات.

 (447) مادة

 مثار املبيع وتكاليفه

أيضالاً، هالذا للمشرت  مثن ا ةةع ومناؤه ين ورت متام الةةع، وعلةاله تكالالةا ا ةةالع يالن هالذا الورالت 
 ف يقضي ةر،ه.ر مل يوجد إتفاق أو ع يا

 (1) ( فقرة458) مادة

أل  فللمجنالالالاز  ضالالالدهر خالالالنالالالز  عنالالاله صالالالاحةه مبقاةالالالل إىل شالالال ع   رالالالد هإنا كالالالال ا الالال  ا جنالالالازا فةالالال -1
 يج لع ين ا طالةة إنا هو رد إىل ا جناز  له اليفمن ا قةقي الذ  دفعه يع ا  روفات.

 (501) مادة

 احلصة النقدية

دم هالالذا ا ةلالالز، لزيالاله إنا تعهالالد الشالالري   ل يقالالدم ح الالجه يف الشالالركة يةلرالالاً يالالن النقالالود، ولالالو مل يقالال
 الجعويل عند االرجضا .

 (515) مادة

 تعويض الشركة عن املبالغ املستحقة هلا

يالا ي الالةل الشالالركة يالالن  ةقالالدرإنا أخالذ الشالالري  أو احجاالالز يةلرالاً يالالن يالالا  الشالالركة، لزياله الجعالالويل 
 ضرر.

 (2) ( فقرة547) مادة

 يكول حتديده رضا  أو رضا .ويف ا االت األخرى يجم االسجةدا  ةدفع يةلز ين النقود  -2
 (710) مادة

 دفع نفقات الوكالة

الوكالالة الجنفةالذ ا عجالاد ونلال  يهمالا كالال حالل الوكةالل  ديرد للوكةل يا أنفقه يف تنفة ألعلى ا وكل 
 يف ينهالا لإلنفالاقل يةالز ةذ الوكالة أل يقدم ا وكل للوكةتنف ىفإنا ارجض .ااح يف تنفةذ الوكالةين الن

 وجل على ا وكل أل يقدم هذه ا ةالز إنا  لل الوكةل نل . شيول الوكالة،
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 (986) مادة

 تقدير املصروفات

جيوز للقاضي ةنا  على  لل ا ال  أل يقرر يا يالراه يناسالةاً للوفالا  ن  الروفات ا ن الو  علةهالا 
ولالاله أل يقضالالي  ل يكالالول الوفالالا  علالالى ار الالاط دوريالالة ةشالالرط تقالالد  الضالالماانت  .يف ا الالادت  ال الالاةقج 

 المزية.
 (2) فقرة (993) مادة

أيا الجكالةا ب، ا عجادة واإلصمحات اجل ةمة اليت مل تنشأ عن خطأ ا نجفالع فإهنالا تكالول علالى  -2
نالالد انجهالالا  حالال  ا الالال ، فالالإل كالالال ا نجفالالع هالالو الالالذ  رالالام نالنفالالاق كالالال لالاله اسالالرتداد رأئ ا الالا  ع

 .االنجفاا
 (2) فقرة (1052) مادة

فإنا كال اهلما أو الجلا رالد نشالأ عالن سالةل أجنالي ومل يقةالل الالدائن ةقالا  الالدين ةالم أتيال  كالال  -2
 جل.األا دين خم،اً ة  أل يقدم أتيةناً كافةاً، أو أل يويف الدين فوراً رةل حلو  

 (2) ( فقرة1062) مادة

 القةد. اةة انجفع سائر الدائن  هبذكن  تنةةه نزا ا لوإنا رةد أحد الدائ -2
 (2) ( فقرة1110) مادة

 إمهالالالاالً ارتكالالالل يف نلالالال   أو فالالالإنا أسالالالا  الالالالدائن اسالالالجعما  هالالالذا ا الالال  أو أدار الشالالالي  إدارة سالالالةية -2
ج ةماً، كال للراهن ا   يف أل يطلل وضع الشي  حتت ا راسة أو أل ي رتده يقاةل دفع يالا 

 علةه.
 (1) ( فقرة1130) مادة

 الدائن املرتهن على االستحقاقات الدورية ستيالءا

للدائن ا رهتن أل ي جوب على كل االسجحقارات الدورية اليت للالدين ا رهالول علالى أل   الم يالا  -1
ي الالجوب علةالاله يالالن ا  الالروفات مث يالالن أصالالل الالالدين ا ضالالمول نلالالرهن، كالالل هالالذا يالالا مل يجفالال  علالالى 

 ب،ه.
 المادة السادسة

، 378، 340، 339 شالال ا  الطةةعةالال  ت الالجةد  ن الالوادجعلالال  ن عالالايمت الجااريالالة ةالال  األيفةمالالا 
 القانول الجاار  ا واد اآلتةة ين  784، 782، 1ب  707، 430

 (339) مادة

 احلقوق الناشئة عن الرجوع

 ح  الرجوا علةه مبا أييت طالةة ين له  ايل الكمةةالة ي



6 
 

 أو ب، ا دفوعة.رةمة الكمةةالة ب، ا قةولة  -1
 ، وب،ها ين ا  اريا.واإلشعاراتي اريا االحجااج،  -2

 (340) مادة

 مطالبة الضامنني

 كمةةالة يطالةة ضاينةها جبمةع يا دفعه وا  اريا اليت حتملها.جيوز  ن دفع  
 (378) مادة

 نفاذ احلكم وطرق استيفاء الكمبيالة الضائعة

( يالالن بالال، اعالالرتاإ، أو إنا رفالالل االعالالرتاإ  كالالم 375) ا الالادةإنا انقضالالى األجالالل ا شالالار إلةالاله يف 
هنائي أصةحت الكمةةالة الضائعة يعدويالة حكمالاً و الن يقالدم القالرار نعجةالار الكمةةالالة يعدويالة حكمالاً 
ي حونً ةشهادة يالن رلالم كجالاب اةكمالة دالالة علالى عالدم االعالرتاإ أو يقالدم ا كالم النهالائي القاضالي 

أو يطلل ن  ة اثنةة، إنا كانت الكمةةالة صادرة علالى ةةالاإ، أو  ةرفل الدعوى أل يطلل الدفع،
 مل حيل أجلها ةعد.

 (430) مادة

 احلقوق املخولة ملن دفع الصك

أل يطالالالل ضالالاينةه جبمةالالع ا ةلالالز ا الالدفوا يالالن رةمالالة ال الال  وي الالاريا االحجاالالاج  اً  الالن دفالالع صالالك
 ووةع يا تكةده ين نفقات.

 (1فقرة )ب  (707) مادة

   ال ل  ا قرتح توافر أحد الشر   الجالة  يشرتط لقةو ب( 
أل يعرإ ا دين ضماانت أكةدة عةنةة كانت أو ش  ةة يجعهد مبقجضالاها ةالدفع يالا ال يقالل عالن  -1

 ررار ال ل .إين رةمة ديونه العادية خم  سجة أشهر ين  40%
 وجيوز إ الة األجل ا ذكور ةنفل الضماانت مبوافقة الدائن  واةكمة. 

 (782) مادة

 آثار التفليس على الديون النقدية

 .اإلفمئة األجل اعجةاراً ين اتريخ شهر احتاد الدائن  تعد ديول ا فلل النقدية حال   ألبراإ
( وتعجالالال  يالالالن ةالالال  844، 826) قجضالالالى ا الالالادت مبلالالالديول ا قةالالالدة ةشالالالرط ضالالالمن االحتالالالاد وتالالالدخل ا

 ا فلل هبا إال ةعد اريد يدين أصلي.الديول الشر ةة تل  الديول اليت ال جيوز يطالةة 
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 (784) مادة

 الديون غري املثمرة

يف اموعهالالالا ضالالالمن ديالالالول  اإلفالالالمئتالالالدخل الالالالديول الرالالال، ا يفمالالالرة والالالاليت مل حيالالالل أجلهالالالا عنالالالد شالالالهر 
 ا فلل.

 المادة السابعة
إنا كالالال  الالل االلجالالزام يةلرالالاً يالالن النقالالود يعلالالوم ا قالالدار بالال، يجنالالازا علةالاله وايجنالالع ا الالدين عالالن الوفالالا  
عنالد حلالو  األجالل يالع ردرتاله علةاله كالال للالدائن أل يرفالع األيالر إىل اةكمالة ا  ج الة فالإنا  ةالت نلال  

ربالم نلال  أيالرت  دهر يالع أيالره نألدا ، فالإنا مل يال  للمحكمة جاز هلا أل متهله  الدة ال االاوز  م الة أشال
 اةكمة  ة ه حن ي د  الدين.

وال  الالل حكالالم الفقالالرة ال الالاةقة مبالالا للالالدائن يالالن حالال  الجنفةالالذ علالالى أيالالوا  ا الالدين نلطالالرق ا قالالررة يف 
 القانول.

 المادة الثامنة
 ل كال له  ل.إال  ل تطةة  أحكام هذا القانول ن   يف الجعويل عن الضرر 

 المادة التاسعة
كام أ  ين ا ادت  األوىل واليفانةالة يالن هالذا القالانول يعارالل علةهالا ن الةل يالدة ال كل خمالفة ألح

 تقل عن  م ة أشهر أو ةرراية ال تقل عن يائة دينار وال تزيد على  ممثائة دينار.
وتكول العقوةالة ا الةل يالدة ال تقالل عالن سالجة أشالهر وةررايالة ال تقالل عالن يائالة دينالار وال تزيالد علالى 

ا اسجرل الدائن حاجة ا دين أو ضعفه أو هالوى نف اله أو كالال يعجالاداً علالى االرالرتاإ  ممثائة دينار إن
 نلرن.

 المادة العاشرة
 ه تنفةالذ هالذا القالانول، ويعمالل ةاله ةعالد  م ال  يويالاً يالن اتريالخ نشالره على وةع الوزرا  كل فةما  

 يف اجلريدة الرمسةة.
                              

 مجلس قيادة الثورة                                                           
 العقيد/ معمر القذافي                                                          

 رئيس مجلس الوزراء                                                          
 .هال 1392رةةع اآلخر  27  صدر يف

 .م1972يونةه  9   الا واف


