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 ةتجاريعامالت المشروع نظام امل
 الباب األول: األحكام التمهيدية

 املادة األوىل:  
أًّيا  مجيع األعمال التجارية  وعلى    ،فيما يتعلق بنشاطه التجاري  هذا النظام على التاجر  أحكام  سريت

 .وأًّيا كانت وسيلة ممارسة تلك األعمال سواء إلكرتونية أو تقليدية هباصفة القائم  كانت
 املادة الثانية:  

جتارية حمددة، فيسري احلكم الوارد   مبسألة إذا تعارض حكم يف هذا النظام مع حكم وارد يف نظام خاص 
 . ينظمها اليت ألة يف النظام اخلاص على املس 

 املادة الثالثة:  
تعارض مع ما مل ت  الشروط واألحكام اليت تسري على معاملتهم  االتفاق علىألطراف العمل التجاري  

فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا   -ملزم، ويف حال عدم االتفاق تسري  حكم نظامي  النظام العام أو مع  
 القواعد اآلتية ابلرتتيب: -النظام

 العرف التجاري، ويسود العرف اخلاص مبنطقة معينة أو بنشاط معني على العرف العام. .أ
 قواعد ة حمددة من املسائل أولوية على  اخلاصة بطائف  االلتزام  لقواعد، وتكون  لاللتزامالقواعد العامة   .ب 

 العامة. االلتزام
 املادة الرابعة:

وغري جتاري ابلنسبة إىل الطرف   طرفيهيسري هذا النظام على العمل الذي يكون جتارًّيا ابلنسبة إىل أحد  
 على خالف ذلك.  يُتفقاآلخر، ما مل 

 الباب الثاين: األعمال التجارية 
 اخلامسة: املادة 

 :حرتافاال سبيلعلى زاَول مل تإن  جتارية و األعمال اآلتية أعمااًل  دتع
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بيعها   .أ إعادة  بقصد  املنقوالت  أو  بربح  شراء  أو صنعها،  بعد حتويلها  أو  أو أتجريها، سواء حبالتها 
 . إعادة أتجريهابقصد  هااستئجار 

 كانت طبيعة احلق الذي  كانت صفة ذوي الشأن فيها وأًّيا املتعلقة ابألوراق التجارية أًّيا   املعامالت  .ب 
 أجريت من أجله. 

ومنح البنوكأعمال   .ج الصرافة و   التمويل  ،  وأعمال  الودائع،  وتلقي  أبنواعها،  االئتمانية  التسهيالت 
 . ، وخدمات السدادوخدمات احلواالت املالية

 أبنواعه املختلفة.التأمني أعمال   .د
 ، والتمثيل التجاري.، واتفاقيات التوزيعالوكاالت التجارية أبنواعها  .ه
ها وأتجريها  ؤ اء السفن والطائرات وبيعها وشرابن ذلك:  مبا يف  األعمال املتعلقة ابملالحة البحرية واجلوية   . و

النقل البحري واجلوي   :واستئجارها وإصالحها وصيانتها، واإلرساليات البحرية واجلوية مبا يف ذلك 
 د السفن أو الطائرات أو متوينها. املنتظم، وبيع أو شراء مهمات أو أدوات أو موا

أعمال  و   ،اليت تستخدم لقاء أجرالطرق  و   السكك احلديدية، واملطارات، واملوانئ،أعمال وخدمات   . ز
واملوانئ املطارات  يف  األرضية  املالحية    اخلدمات  واخلدمات  والتفريغ،  الشحن  أعمال  ذلك  يف  مبا 

 املساندة، والقطر واإلرشاد واإلنقاذ البحري.
 . هلا خدمات االتصاالت أبنواعها واإلنرتنت، واخلدمات املساندة والبنية التحتية  .ح
 أعمال الفنادق واملطاعم وأماكن الرتفيه واأللعاب.  .ط
 .حتقيق الربحذلك  من   الرئيس  إذا كان الغرض  لتليفزيونوأعمال اإلذاعة وا إصدار الصحف واجملالت  . ي
 أتجري قاعات املعارض واملؤمترات واملناسبات.  .ك
 أعمال الربيد. .ل
 أعمال املخازن العامة.  .م
توليد . ن الطاقة  - أبي طريقة-الطاقة والقوى احملرزة واملياه    أعمال حمطات  بيعها، وتوريد وبيع    بقصد 

 املياه املنتجة. و 
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 . الربحتوزيع الطاقة، أو نقلها، أو إيصاهلا، أو ختزينها، أو إدارهتا بقصد  . س
وأعمال تكرير    ،واملناجم، واملالحات، واحملاجر  كالنفط والغاز،موارد الثروة الطبيعية،    أعمال استخراج . ع

 . النفط وتسييل الغاز ومعاجلة املشتقات البرتولية
 املادة السادسة:

 : حرتافاال سبيلمزاولتها على  إذا كانت  جتاريةاألعمال اآلتية أعمااًل  دتع
شراء العقارات بقصد إعادة بيعها أو أتجريها بربح، سواء حبالتها األصلية أو بعد حتويلها أو جتزئتها،   .أ

 . ابقصد إعادة أتجريه هاأو استئجار 
 معامالت أسواق املال والصناديق االستثمارية.  .ب 
 الصناعة.    .ج
 أعمال الوساطة.  .د
 التوريد.  .ه
 العقارات. وأأتجري املرافق  . و
 النقل الربي. . ز
 مقاوالت اإلنشاءات.  .ح
 أعمال السياحة والسفرًّيت. .ط
 أعمال التصدير واالسترياد والتخليص اجلمركي.   . ي
 مكاتب اخلدمات واالستقدام واملعارض وخدمات البيع ابملزاد. أعمال  .ك
 والتصوير والتسجيل واإلعالن.أعمال الطباعة والنشر  .ل
 التسويق.خدمات  .م
 .املنقوالت والعقاراتصيانة  . ن
 أتجري املنقوالت. . س
 . شروعات خدمات إدارة العقارات وامل . ع
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 . والتطبيقات اإللكرتونيةواقع املربجمة وتصميم الأعمال  . ف
 أعمال الذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية.  . ص

 املادة السابعة:
ألي من األعمال املنصوص عليها يف املادتني  يف الصفة والغاية  عمل مماثل أو مشابه    كل جتارًّيا  عماًل   ديع

 االحرتاف واستهداف حتقيق الربح.  سبيلعلى زاولته النظام، وبشرط مهذا ( من ( و)السادسة)اخلامسة
 املادة الثامنة: 

يقوم به التاجر لسبب يتعلق بتجارته، وتعد أعمال يعد عمالً جتارًّيا ابلتبعية كل عمل غري جتاري بطبيعته 
 التاجر متعلقة بتجارته ما مل يثبت العكس. 

 املادة التاسعة:
 جتارية:  أعمااًل ال تعد األعمال اآلتية 

نه، أو إبرامه معاملة ممعاونيه، أو بيعه نسًخا  سطة  ابنفسه أو بو يبتكره،    امصنفً شخص الطبيعي  بيع ال .أ
 نظاًما على تلك املصنفات. اجلائزةذات عالقة أبي من صور االستغالل 

 أعمال احلرف اليدوية اليت تقوم على استغالل عنصر اجلهد البدين بصورة رئيسية.  .ب 
لألطباء واحملامني واحملاسبني وغريهم من أصحاب املهن اليت تقوم على استغالل   احلرة   املهنأعمال   .ج

 ف واملهارات الذهنية. املعار 
حملاصيل وغالل األرض اليت ميلكها أو يزرعها، حىت لو    املزارعأعمال الزراعة والبستنة مبا يف ذلك بيع   .د

مت حتويل احملاصيل أو معاجلتها ابلوسائط اليت يستعملها املزارعون عادة، ما مل يتم ذلك من خالل 
 متجر أو مصنع خيصص بصفة دائمة لذلك. 

 واحليواانت وصيد األمساك املعتمد على استغالل العنصر البدين للمريب أو الصياد.  تربية املاشية  .ه
وبيع  ال بقصد إعادة بيعه أو إجارته،  استعماله االستعمال االعتيادي،    قصدشراء عقار أو منقول ب . و

 املالك عقاره أو أي منقول ميلكه يف معرض التصرف االعتيادي هبذه األموال.
 األفراد الطبيعيني أسهم الشركات املسامهة. شراء وبيع  . ز
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 الباب الثالث: التاجر 
 املادة العاشرة:  
 : يتأيمما يعد اتجرًا كل 

واحد أو أكثر من األعمال التجارية ابمسه وحلسابه    مزاولةالذي حيرتف  ذي الصفة الطبيعية  الشخص   .أ
 اخلاص.  

ذلك الشركات اليت تؤسسها   مبا يف،  غرضهاالشركة اليت تؤسس وفًقا ألحكام نظام الشركات أًّيا كان   .ب 
 . العامة االعتباريةذات الصفة األشخاص أو تشارك فيها الدولة أو غريها من 

الذي  و   ، الذي ال أيخذ صفة شركة مؤسسة وفق نظام الشركات،اخلاصة  ذو الصفة االعتباريةالشخص   .ج
 ( من هذه املادة. أينطبق عليه ما ورد يف الفقرة )

 احلادية عشرة: املادة 
 ا: كمً حُ ا يعد اتجرً 

التجارة حرفة له، ويظل مكتسًبا صفة  .أ من أعلن أبي طريقة عن حمل أسسه للتجارة وإن مل يتخذ 
 التاجر حىت زوال آاثر اإلعالن وانقضاء آاثر املعامالت اليت أبرمها نتيجة ذلك. 

حيرتف عمال جتارًًّي  كل من  و ابمسه بشكل ظاهر وحلساب غريه يف الباطن،    جتارًّيا   عمالحيرتف  من   .ب 
 .الشخص الظاهر من خالل 

 املادة الثانية عشرة:
واملؤسسات واجلمعيات  العامة  االعتبارية ذات الصفة ال تثبت صفة التاجر للدولة وغريها من األشخاص 

جتارية ألحكام هذا النظام مامل تنص األنظمة  ذات النفع العام، مع مراعاة خضوع ما تزاوله من أعمال  
 السارية عليها على خالف ذلك.

 املادة الثالثة عشرة:
 ال يكتسب صفة التاجر: 

 من ال يتمتع ابألهلية الالزمة إلجراء التصرفات. .أ
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املادة )الرابعة  وفًقا حلكم    زاولة العمل التجاري مبالثامنة عشرة من عمره، إال إذا كان مأذواًن له  يتم  من مل   .ب 
 عشرة( من هذا النظام. 

 املادة الرابعة عشرة:
 امسة اخلأمت  الذي  للصغري  جيوز  ( من هذا النظام،  ة عشرة( من املادة )الثالثب استثناء مما ورد يف الفقرة )  .1

احملكمة    أذنت له  أوبذلك  الشرعي  أو وصيه  عشرة من عمره أن يزاول عماًل جتارًّيا إذا أذن له وليه  
 . عند امتناع الويل أو الوصي عن منح اإلذن  املختصة

  ه مطلًقا أو مقيًدا، وجيوز ملانح اإلذن سحب  ( من هذه املادة1الوارد يف الفقرة )جيوز أن يكون اإلذن   .2
 . هاملراكز النظامية اليت نشأت صحيحة قبل   يفالتقييد  السحب أو  لى أال يؤثر  ع  أو تقييده يف أي وقت

معاملة التاجر كامل األهلية فيما التجارة  يف    ( من هذه املادة1الفقرة )يف  شار إليه  املالصغري  يعامل   .3
له   بضمان  بأذن  فيما خيتص  إال  أمواله  التزامه،  فتكون يف حدود  به،  اخلاصة  التفليسة  اته ومشول 

 نظام اإلفالس. وفًقا لال حيكم عليه بعقوبة جزائية و املستثمرة يف جتارته دون غريها، 
 املادة اخلامسة عشرة: 

 عدميها لناقص األهلية أو إذا كان مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادة )الرابعة عشرة( من هذا النظام،  .1
مال يف جتارة جاز للمحكمة املختصة أن أتمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو أن أتذن  

مع مراعاة    ، وهلا أن أتمر يف أي وقت بسحب اإلذن أو تقييدهمصلحته  حيققابستمراره فيها وفًقا ملا  
 . بذلك  عدم أتثر املراكز النظامية املكتسبة

 عدميها أو    انقص االهليةالتجارة، فلها أن متنح النائب عن    ابالستمرار يف  املختصة  إذا أذنت احملكمة .2
 مقيًدا للقيام جبميع األعمال الالزمة لذلك. أو اتفويًضا عاما 

انقص  يف شأن االستمرار يف جتارة  احملكمة املختصة  ن  د يف السجل التجاري كل إذن يصدر عيقي .3
 وكذلك يقيد كل أمر بسحب اإلذن أو تقييده.  ،عدميهااألهلية أو 
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 ملادة السادسة عشرة:ا
التجارة مزاولة  من  املمنوعني  األشخاص  أحد  التجارة  زاول  اعترب اتجرًا    مبوجب  إذا  واللوائح،  األنظمة 

 هذا النظام. وسرت عليه أجكام 
 الباب الرابع: املتجر 

 عشرة: السابعةاملادة 
واملخصصة   .1 التاجر  جتارة  الداخلة يف  العناصر  من جمموع  املتجر  العمل   هغاًّيت  لتحقيق يتكون  من 

 .  أو وظيفةمتفرقة يف فروع خمتلفة مكاانً  م، سواء أكانت تلك العناصر مركزة يف مقر واحد أالتجاري
مادية   .2 املتجر  عناصر  مادية،  و تكون  املاديةمن  تعد  و غري  واألدوات  :  العناصر  واآلالت  البضائع 

والديون،   واحلقوق  واألاثث  املاديةمن  تعد  و والتحسينات  غري  التجارية    : العناصر  والشهرة  السمعة 
 .  واملوقع اإللكرتوينواالسم التجاري وحقوق امللكية الفكرية والرخص واحلق يف اإلجارة 

التجارية    ةنشطي يستضيف األملكية العقار الذ  -يف مجيع األحوال   -ال يدخل ضمن عناصر املتجر .3
 لتاجر.  إىل االعائدة 

 عشرة:  الثامنةاملادة 
 العمل طبيعة  إىل  ابلنظر  ا  إذا كان ذلك كافيً واحد على األقل  غري مادي  توافر عنصر  يلزم لنشوء املتجر  

 .  يتجار ال
 :التاسعة عشرةاملادة 

لل التاجر وال ذمة مستقلة عن ذمته، وال حيول وجوده دون   منفردةلمتجر شخصية  يس  عن شخصية 
 اته التجارية. التزامل عناصر ذمة التاجر الشخصية غري التجارية يف ضمان و دخ

 العشرون: املادة 
ا األحكام واآلاثر النظامية اليت  شأهنه، وتسري بزاولي  ذيال  يتجار ال  العملتعد فروع املتجر جزًءا منه ومن  

 :  يتمما أي أيملتجر إذا حتقق اعن  مستقالا  فرع املتجراعتبار  يف التصرفات  على املتجر. وجيوزتسري 
 . املكاناستقالل الفرع من حيث  .أ
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 استقالل الفرع ابسم جتاري خاص به ومميز له.  .ب 
 خضوع الفرع إلدارة وحماسبة مستقلة وسياسات جتارية خمتلفة. .ج
 مستقلة عن النشاط التجاري الرئيس. القيد يف السجل التجاري بصورة  .د

 والعشرون: احلاديةاملادة 
التصرف يف املتجر أب  ، مع  ذلك   وغريكالبيع والتنازل    ، أو املعاوضات   ات التصرفأنواع  من  نوع  ي  جيوز 

مل    ما كل عناصر املتجر  ويكون التصرف شاماًل ،  منها مراعاة األحكام واملتطلبات النظامية اخلاصة بكل  
 على خالف ذلك.صراحة يتفق األطراف 

 والعشرون:  الثانيةاملادة 
املتجر  النعقاد  يشرتط   يكون مكتوابً التصرف يف  العناصر أن  األدىن من  احلد  التصرف  يتضمن  وأن   ،

 الالزمة لقيام واستمرار النشاط التجاري. 
 والعشرون:  الثالثةاملادة 

املستقلة، كما جيوز أن ينحصر التصرف   هأو أكثر من فروعالتصرف يف املتجر واحد  من    جيوز أن يستثىن
 الفروع.  هذهيف واحد أو أكثر من 

 والعشرون:  الرابعةاملادة 
 عناصر املتجر أو الفرع املستقل تصرفًا يف املتجر أو الفرع. أي من يف على حدة  التصرف  عدال ي

 والعشرون: اخلامسةاملادة 
يف السجل التجاري   هانفًذا جتاه الغري إال من اتريخ قيدأو يف فرعه املستقل  ال يكون التصرف يف املتجر  

 اليت حتددها وزارة التجارة. النشر  وسائلب هعن ونشر ملخص واف  
 والعشرون: السادسةاملادة 

 ذلك احلقوق املرتتبة  حيل مشرتي املتجر حمل البائع يف ملكية واستحقاق العناصر املشمولة ابلبيع مبا يف .1
 ذلك.   خالفعلى ما مل يتفق  ،على الغرياملبيع  للمتجر
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مسؤواًل عن حتمل االلتزامات القائمة على   -يف حال بيع املتجر دون االسم التجاري  -البائعيكون   .2
 ، ما مل يتفق على خالف ذلك. املتجر وقت البيع سواًء أكانت حالة أم مشروطة أم مستقبلية

مسؤواًل عن حتمل االلتزامات القائمة على   -االسم التجاريمع    املتجر   حال بيعيف   -املشرتييكون   .3
 ما مل يتفق على خالف ذلك.  ،املتجر وقت البيع سواًء أكانت حالة أم مشروطة أم مستقبلية

يف مواجهة الغري إال من   ( من هذه املادة3( و)2( و)1االتفاق الوارد يف الفقرات )ال يسري أثر   .4
اتريخ قيده يف السجل التجاري وإبالغ الدائنني وذوي الشأن به بوسائل اإلبالغ اليت حتددها وزارة 

 التجارة. 
 ما خيصاملرتتبة على البيع فيات لتزامواالاحلقوق  ت حنصر اللمتجر، إذا اقتصر البيع على فرع مستقل  .5

 .الفرع هذا
 . التصرفات الناقلة للملكيةيسري حكم هذه املادة على  .6

 والعشرون: السابعةاملادة 
بقصد اإلضرار حبقوق  التصرف يف املتجر  إذا كان  النظام، هذا من والعشرين(  دسة )السامع مراعاة املادة 

أن يرفع دعواه يف مواجهة التاجر    جيوز ألي من دائين التاجر الذي تصرف يف املتجر   ،الدائنني أو بعضهم
السلف أو التاجر اخللف لتحصيل ديونه أو محاية للضمان العام املقرر للدائنني، وإذا ترج ح لدى احملكمة  

فلها اختاذ أي   من التدابري   بقصد اإلضرار حبقوق الدائنني أو بعضهمالتصرف يف املتجر كان املختصة أن 
 تقضي بصورية التصرف أو بعدم سرًّينه يف مواجهة الدائنني. أن  -حبسب احلال -التحفظية، وهلا

 : املادة الثامنة والعشرون
إذا تضمن عقد البيع شرطًا يلتزم مبوجبه البائع بعدم منافسة املشرتي، فيشرتط لسرًّين هذا الشرط أن  
يكون نطاق االلتزام حمدًدا يف العقد زمااًن ومكااًن وإال جاز ألي طرف أن يطلب من احملكمة املختصة 

ملنافسة املكاين والزماين مبراعاة  يوًما من اتريخ سرًّين العقد حتديد نطاق ا   )ثالثنيعلى )خالل مدة ال تزيد  
 طبيعة التجارة وحالة املنافسة السائدة والعرف املعمول به )إن وجد(.   
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 املادة التاسعة والعشرون: 
 يف أي من احلاالت اآلتية: ينقضي املتجر .1

 وفاة التاجر.  .أ
 تصفية التجارة.  .ب 
 . مقبولة( دون عذر مدة متصلة تزيد على )سنتوقف عن مزاولة التجارة  ال .ج

التاجر .2 التجاري  ته يف حال تعددهم ورغبتهم يف االستمرار يف جتار   -املتوىف  لورثة   -واستخدام امسه 
 وملكية امسه التجاري. يف جتارته  هفأتسيس شركة فيما بينهم ختلُ 

 التجاريةات لتزامالباب اخلامس: اال
 املادة الثالثون: 

   .أبحكام األنظمة ذات العالقة لتزاماال، مع التجاريسم جتاري وقيده يف السجل على كل اتجر اختاذ ا
 املادة احلادية والثالثون: 

مبن  فئات التجار املستثنني من القيد يف السجل التجاري    -بناء على معايري تضعها  -حتدد وزارة التجارة
  .األفراد الذين يزاولون جتارة صغرية لتأمني احلد األدىن من املعيشةفيهم 

 الثانية والثالثون: املادة 
على كل اتجر أن يزاول أعماله التجارية بنزاهة جمتنًبا كل منافسة غري مشروعة تلحق الضرر بغريه من 

 : اجتناب ما أييت املنافسني، وعليه على وجه اخلصوص
 األعمال اليت حتدث لبًسا مع منتجات أحد املنافسني أو عمله التجاري.  .أ

 الثقة عن منتجات أحد املنافسني أو عمله التجاري. االدعاءات الزائفة اليت قد تنزع  .ب 
للجمهور   .ج املضللة  واالدعاءات  السلع  خبصوص البياانت  أو خصائصها    ةطبيعة  تصنيعها  طريقة  أو 

 وكميتها.  
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 ملادة الثالثة والثالثون: ا
أو توقي   ألعمالاذه  ه  احملكمة املختصة وقفطلب من  أن يمن أعمال املنافسة غري املشروعة  متضرر  لل 

عند ثبوت وقوع أعمال منافسة غري مشروعة احلكم على املخالف بواحد أو  للمحكمة  و   ،الوشيك منها
 :  يتأكثر مما أي

 . التعدي الوشيك نع األمر مبو  تلك األعمالوقف  .أ
 .املخالفةيف ستخدمة واألدوات واملواد املاملخالفة مصادرة البضائع واملنتجات  .ب 
 .  املرتتب عليها التعويض عن الضررتلك األعمال و إزالة الضرر الواقع بسبب  .ج

 املادة الرابعة والثالثون: 
غريه وفق ص على كل اتجر احلفاظ على األسرار التجارية اليت ختجيب  مع مراعاة األنظمة ذات العالقة،

 نه. هذا النظام والتعهدات اليت تصدر عأحكام 
 املادة اخلامسة والثالثون: 

وتتصف    هغري ختص  أو  صه  مصلحة يكون يف حيازته ورقابته معلومات خت  ذييتمتع ابحلماية النظامية كل  
 ابآليت: 

يسهل الوصول إليها من قبل األشخاص املتعاملني يف هذا  ال سرية، أي غري معروفة عادة و أن تكون  .أ
 النوع من املعلومات.

 كوهنا سرية. لذات قيمة جتارية  أن تكون  .ب 
أخضعت إلجراءات وتدابري معقولة للحفاظ على سريتها من قبل الشخص املكلف أن تكون قد   .ج

 حبفظها.
وال يشرتط يف احلماية أن تكون املعلومة السرية مكتوبة، بل تشمل احلماية املعلومات الشفهية واملخزنة  

 ، كما تشمل املعلومات اليت ميكن احلصول عليها أبسلوب املعاينة الذاتية.  ارقميا 
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 املادة السادسة والثالثون: 
وجيوز أن   لمعلومات السرية،لمحاية  تدابري  الختاذ  بطلب  حملكمة املختصة  اتقدم إىل  يلكل ذي مصلحة أن  

 بعدللمحكمة و  وشيكة الوقوع.املخالفات  ماية مواجهة املخالفات الواقعة فعاًل أو  احليكون حمل دعوى  
 : تيةمن التدابري اآلبواحد أو أكثر  قضاءاملخالفة ال النظر يف

 منع إفشاء املعلومات السرية.  .أ
 منع استغالل أو استخدام املعلومات السرية دون موافقة املالك أو صاحب احلق.  .ب 
 عادهتا، أو إتالفها. إب، أو إلزام حائز املعلومات السرية بطريقة غري مشروعة بعدم استغالهلا .ج
 حيازة املعلومات السرية. إفشاء أو استغالل أو التعويض عن الضرر املرتتب على  .د

 املادة السابعة والثالثون: 
احملكمة املختصة ما إذا كانت الدفوع املقدمة يف مواجهة دعوى محاية السرية منتجة يف الدعوى،   تقدر

 ىل أي من الوقائع اآلتية: إ خاصة الدفوع اليت تستند 
 احلصول على إذن املالك أو صاحب احلق الصريح أو الضمين ابإلفشاء. .أ

 اإلفصاح املسبق عنها من شخص آخر أو أبي سبب آخر.  بسبب ةزوال صفة السرية عن املعلوم .ب 
 التوصل إىل املعلومة السرية بطريق االكتشاف الذايت أو اهلندسة العكسية. .ج
 اإلفصاح تنفيًذا حلكم أو أمر قضائي.   .د

 املادة الثامنة والثالثون:  
  ها أو يتلقاها وغري  رهايصدابملراسالت والفواتري اليت خالل مزاولته العمل التجاري على التاجر االحتفاظ 

( عشرمن املستندات املتعلقة بتجارته، وذلك بصورة منظمة تسهل معها املراجعة، وملدة ال تقل عن )
 سنوات من اتريخ تصديرها أو تلقيها. 

 املادة التاسعة والثالثون: 
 . بديونهتكون مجيع أموال التاجر ضامنة للوفاء مع مراعاة أحكام نظام الشركات،  .1
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ما مل ينص النظام أو االتفاق املربم مع من ترتب احلق   ئهيكون امللتزمون بدين جتاري متضامنني يف أدا .2
 ملصلحته على غري ذلك، ويسري هذا احلكم على الكفالء يف دين جتاري. 

 املادة األربعون: 
أعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري حلساب الغري مقابل ن التاجر من  عيعد مجيع ما يصدر   .1

من أعمال إال  التاجر  حىت لو مل جير االتفاق عليه صراحة، وال تثبت صفة التربع فيما يقوم به    عوض،
 إذا قام دليل صريح على ذلك.

ا للتعامل ( من هذه املادة وفقً 1ها يف الفقرة )ي لإاملشار    واخلدمات   املقرر عن األعمالالعوض  يُقدر   .2
أساس السعر السائد يف السوق  فيكون علىالقائم بني األطراف إن كان يصلح لذلك، فإن مل يوجد 

 .  ئهايف وقت أدا
 املادة احلادية واألربعون: 

  بينهما   ز االتفاققبل حلول أجلها ما مل جيُ   ات التعاقدية التجاريةلتزامابال  املدين  وفاءبقبول    الدائنلزم  ال يُ 
 . النقودمن  االيت صورهتا أداء مبلغً ، ويستثىن من ذلك االلتزامات ذلك 

 املادة الثانية واألربعون: 
مهلة للوفاء به أو تقسيطه إال  ي  جتار   لتزاماملدين اب  املختصة  حملكمة متنح اال  مع مراعاة نظام اإلفالس،  

 .  ر جسيملدائن ضر ابأال يلحق وبشرط  لظروف استثنائية
 الثالثة واألربعون: املادة 

وفاته،  باملتعلقة أبعماله التجارية    الصفة الطبيعية  يذ  ن التاجرع الصادرة    والتفويضات   ال تنقضي الطلبات 
يف حال قرروا عدم االستمرار يف   هايوجه إىل متلقيمكتوب  شعار  وجب إمب  هاإلغاءومع ذلك جيوز للورثة  

كتابة    والتفويضات   التعويض إذا أخطروا متلقي الطلبات   عن  الورثةة  ، وتسقط مسؤولية التاجر املتوىفجتار 
 برغبتهم يف اإللغاء يف وقت مناسب. 
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 املادة الرابعة واألربعون: 
حمرر بشأن معاملة جتارية حمله التعهد بتسليم أعيان منقولة  صك  ذات العالقة، كل  نظمة  مع مراعاة األ .1

  ا صادرً   ألمر الدائن وابملناولة إذا كان  اإذا كان صادرً   ه بتظهري جيوز تداول ملكية األعيان املشمولة به  
 .منع تداولهعلى  صك اليف للحامل، ما مل ينص 

، ويضمن  صك إىل متلقي ال  صك يرتتب على التظهري أو املناولة انتقال ملكية مجيع األعيان املشمولة ابل .2
ما مل يكن قد قصر ضمانه على وجود تلك    بهنقل ملكية األعيان املشمولة  الصك    مناولهر أو  مظ  

 . أو تداوله  صكال نشاءاألعيان وقت إ
فيما بينهم    اأو املظهر إليه تضامنيا   التايل  هم جتاه احلاملالتزامفيكون    ظهرون أو املناولونإذا تعدد امل .3

سبقه  ز رجوع كل منهم على من  ا، مع جو املادة( من هذه  2( و)1رتني )على النحو املبني يف الفق
 .  ات على هذا النحوالتزاممن  فيما أداه

 املادة اخلامسة واألربعون: 
يف املنازعات املؤسسة على املسؤولية العقدية أو  يف االعتبار عند تقدير التعويض    احملكمة املختصة  أتخذ

 ما أييت: املسؤولية املرتتبة عن الفعل الضار 
 . فعاًل  اخلسارة الواقعةقيمة  .أ

 الكسب الفائت. مقدار  .ب 
 مسعة بضائعه أو خدماته. يف الضرر املعنوي الذي أصاب املتضرر يف مسعته وشهرته التجارية أو  .ج

 املادة السادسة واألربعون: 
بتحقيق العدالة   تتصل لدواع  لنزاع، و ابللمحكمة املختصة، بعد تقدير الظروف احمليطة ابملسائل املشمولة  

صلة بتجارهتم، ذات الاملفرتضة بظروف السوق واملعامالت    التجارخربة    وأالتجارية    إدامة املعامالت   وأ
 حبسب طبيعة الدعوى والدفوع املقدمة فيها:    ا أييت  أن تقرر اختاذ أي مم
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قصر احلكم ابلفسخ عند اإلخالل ابلعقود على اجلزء غري املنفذ من العقد، بشرط أن تكون طبيعة   .أ
التفويت بصورة غري معقولة من منافع العقد اجلوهرية على  إىل  ذلك  وأال يؤدي    ،العقد تقبل ذلك 

 الطرف اآلخر أو إحلاق الضرر به. 
وذلك يف األحوال اليت يكون فيها التعويض مناسًبا    ،الفسخ عند اإلخاللعن    داًل لتعويض باحلكم اب .ب 

 له.   ةقرر كانت مبصورة معقولة جلرب حرمان الطرف اآلخر من منافع العقد اجلوهرية اليت  
ىل عدم  إمتصلة بعيوب اإلرادة املستندة    أسباب بناء على  إبطاله  إبعالن  و  أ ببطالن العقد  دم احلكم  ع .ج

وذلك إذا كان العيب مما ال يتوقع لتاجر اعتيادي    ،الغلطأو  غرير  تالحتديد احملل بصورة واضحة أو  
 ه. فيالوقوع 

ىل عدم تصور وإدراك آاثر اإلخالل أو نطاقه إذا كان ذلك مما ال يتوقع إعدم قبول الدفوع املستندة   .د
 إغفاله من التاجر االعتيادي.  

 املادة السابعة واألربعون: 
 التجارية بكل طرق اإلثبات اجلائزة نظاًما. ات لتزامواالإثبات املعامالت  جيوز .1
كشرط  أو    الدفع  لصحة  أو  النظام فيها توجيه إعذار كشرط لقبول الدعوى  يوجبيف األحوال اليت   .2

 يفأو إجراء  ممارسة أي خيار أو رخصة  صحة  لكشرط  يف املنازعات التجارية أو    للحكم ابلتعويض
أو أبي وسيلة    إلكرتونية  مبراسلةابلكتابة العادية أو    اإلعذاريجوز توجيه  ف،  املسائل التجارية  أي من

   . لذلك  اأخرى مقبولة نظامً 
 املادة الثامنة واألربعون: 

ال تسمع دعاوى املنازعات التجارية بعد مضي )مخس( سنوات من اتريخ نشوء احلق املدعى به، ما مل  
، وذلك فيما مل يرد به نص نظامي احملكمة املختصةأو يتقدم املدعي بعذر تقبله    يقر املدعى عليه ابحلق 

 خاص. 
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 : السجالت احملاسبيةدسالساالباب 
 املادة التاسعة واألربعون: 

تسجيل وتدوين املعامالت لنظام حماسيب يشتمل على سجالت حماسبية  ب  االحتفاظعلى كل اتجر   .1
  ه بيان مركز   كفلبطريقة تتنظيمه  عليه  و ،  املتعلقة بتجارته  واألحداث املالية أبنواعها وأوقات حدوثها

يه  توفري املعلومات احملفوظة فمن    كنومت  ،يف أي وقت  ات التزاموما له من حقوق وما عليه من    املايل
 . إعداد القوائم املالية واإلقرارات الضريبية والزكوية بشكل آين عند طلبها ومن 

احملاسيب   .2 النظام  يكون  أن  أو  ورقيا جيوز  وسائل    ارقميا ا  أو غريه من  اآليل  احلاسب  التقنية  بواسطة 
 احلديثة. 

  وطريقة تنظيمها،   - رقمية  مت ورقية أسواًء أكان  -حتديد أنواع السجالت احملاسبية اإللزاميةكون  ي .3
وفق الئحة  ،  واملعامالت واألحداث املالية اليت تسجل فيها، واملعايري واالشرتاطات الالزم حتققها فيها

 ارة التجارة. السجالت احملاسبية والقرارات والتعليمات اليت تصدرها وز 
 املادة اخلمسون: 

 . وجيوز تنظيمها بلغة أخرى ابإلضافة إىل اللغة العربيةتنظيم السجالت احملاسبية ابللغة العربية،  كون  ي .1
املالية   ابملستندات و   جيب االحتفاظ ابلسجالت احملاسبية وحمتوًّيهتا .2 املؤيدة للمعامالت واألحداث 

 املسجلة فيها ملدة )عشر( سنوات على األقل عقب إغالقها.
احملاسبية  ملا حتدده    اوفقً جيوز   .3 السجالت  الالئحة  واملستندات أبي من   وسائل االحتفاظ ابلواثئق 

من  الرقمية   وغريها  والربقيات  واملراسالت  والواثئق  السجالت  االحتفاظ أبصل  عن  عوًضا  وذلك 
 املتعلقة بتلك السجالت، ويكون ملخرجات هذه الوسائل حجية األصل يف اإلثبات الورقية  املستندات  

 سالمتها واكتماهلا. بشرط 
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 ملادة احلادية واخلمسون: ا
الفقرة ) املادة  3مع مراعاة  تنظهذا  ( من  )التاسعة واألربعني( من  السجالت احملاسبية  يالنظام، جيوز  م 

هبا  احتفاالو  النظ  الرقميةوسائل  البواسطة    ارقميا ظ  يف  يتحقق  أن  بشرط  احملاسيب  ااحلديثة،  الرقمي م 
 اآلتية:تطلبات اخلصائص وامل

 قابلية البحث عن البياانت واسرتجاعها.  .أ
 عدم مساح النظام إبلغاء القيد املدخل أو التعديل عليه عقب حفظه.  .ب 
 على الشاشة ابلشكل املطلوب لكل سجل، والطباعة الورقية ملا ذكر.أو العرض  قابلية النمذجة  .ج
 القدرة على إجراء القيود وربطها ابلواثئق املؤيدة هلا.  .د
والوظائف   .ه والتوجيه  واملعاجلة  اإلدخال  املستخدم توثيق أسس  مبا يف ذلك حتديد  واالختصاصات، 

 .احملاسيب الرقمي الذي أجرى القيد أو احلركة عرب النظام
، وتقييد  احملاسيب الرقمي  لنظامإىل اتوافر وسائل األمان الكافية، مبا يف ذلك القدرة على تقييد الدخول   . و

 الصالحيات حبسب كل مستخدم، والنسخ االحتياطي التلقائي.
 ل املدة املشرتطة نظاًما لالحتفاظ ابلسجالت احملاسبية. واعلى االحتفاظ ابلبياانت طالقدرة  . ز
 الئحة السجالت احملاسبية.  احتدده ىخر أ  ات أو متطلبخصائص أي  .ح

 املادة الثانية واخلمسون: 
  ، حماسيباالحتفاظ بنظام  فئات التجار املستثنني من    -بناء على معايري تضعها  -أن حتددوزارة التجارة  ل

 األفراد الذين يزاولون جتارة صغرية لتأمني احلد األدىن من املعيشة. مبن فيهم
 املادة الثالثة واخلمسون: 
  دالنظام فيما يتعلق ابلواثئق واملستندات، تعهذا  ( من املادة )اخلمسني( من  3مع مراعاة حكم الفقرة )

مبثابة مستخلصات من سجالت حماسبية  الرقمي  النظام احملاسيب  من  املستخرجة  مات املالية  القيود واملعلو 
 . ورقية
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 املادة الرابعة واخلمسون: 
جيوز للمحكمة املختصة بناء  ال تكون سجالت التجار احملاسبية حجة على غري التجار، ومع ذلك   .1

 املتخاصمني. البياانت املثبتة فيها توجيه اليمني إىل أي من على 
 تكون السجالت احملاسبية اإللزامية: .2

حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلًقا بعمل جتاري وكانت السجالت   .أ
وجيوز أن يؤخذ هذا الدليل من سجالت اخلصم    ،ابلدليل العكسي  تهامنتظمة، وتسقط حجي

  املنتظمة. 
القيود اليت يف مصلحة   دتعو غري منتظمة،    أمأكانت منتظمة    حبها التاجر سواءً حجة على صا .ب 

  خصمه. ليهاإصاحب السجل احملاسيب حجة له أيًضا إذا استند 
 املادة اخلامسة واخلمسون:

أن  أو    ،صلحتهكان ململن ترتبت له صالحية اإلثبات بقيد يف سجل حماسيب أن جيتزئ منه ما  ال جيوز  
و  لدعواه،  مناقًضا  أو  منه ما كان يف غري مصلحته  االلتفات للمحكمة  يستبعد  البي  املختصة  انت اعن 

خصم  إىل  املتناقضة أو اليت ال ميكن التوفيق بينها يف السجالت احملاسبية الصاحلة لإلثبات سواء العائدة  
لرتجيح بينها أو توجيه  يتيح اأو واقعة مادية اثبتة  اثبت  دليل إضايف    وجدًعا ما مل يمجياخلصوم  إىل  واحد أو  

 اليمني املتممة. 
 املادة السادسة واخلمسون:

  ما مل يقم دليل على   ،بعلمه ورضاه   ةدونميف سجالت التاجر احملاسبية اإللزامية  املدونة  قيود  مجيع التعد  
 ذلك.  خالف

 املادة السابعة واخلمسون: 
على السجالت    ،يف الدعاوى املتصلة مبسائل اإلرث وقسمة املال الشائع والتصفيةتطلع احملكمة املختصة  

،  احملاسبية واملراسالت التجارية للتجار األطراف يف اخلصومة أو غريهم ممن يكون هلم ارتباط هبذه الدعاوى
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بداء دفوعهم إوال خيل ذلك حبق األطراف بطلب التحقق من تلك السجالت واملراسالت واملنازعة بشأهنا و 
 .عليها

 املادة الثامنة واخلمسون: 
مبا يف ذلك   تقدمي السجالت احملاسبية املنظمة أمام القضاء  إجراءات الئحة السجالت احملاسبية  دد  حت

 .التقدمي عرب وسيلة إلكرتونية 
 واخلمسون:  التاسعةاملادة 

وزارة التجارة  إىل  جيب على كل اتجر من الفئات اليت حتددها الئحة السجالت احملاسبية تقدمي إقرار   .1
واحتفاظه ابلسجالت احملاسبية وتنظيمها وفق   الباب ه أبحكام هذا  لتزامبشكل دوري يصرح فيه اب

 هذا النظام والئحة السجالت احملاسبية وأي تعليمات تصدرها وزارة التجارة بشأن السجالت. 
يف حال    -ن حماسب قانوينع( من هذه املادة أتكيد صادر  1ه يف الفقرة )يلإاملشار    يرفق ابإلقرار .2

  حكامأب  التاجر  التزاميبني فيه رأيه بشأن مدى    -نظاًما بتقدمي قوائم مالية مدققةكان التاجر ملزًما  
 ه من خمالفات جوهرية.عن والئحة السجالت احملاسبية، ويضمنه ما كشف باب هذا ال

 ا الئحة السجالت احملاسبية. حتددمه لتني لاوابلوسيلة املدة  خالليقدم اإلقرار بشكل دوري  .3
 : الستوناملادة 

ال تنفيذً باب  يتوىل ضبط ما يقع من خمالفات ألحكام هذا  اللوائح والقرارات الصادرة  ا له موظفون  أو 
 يعينهم وزير التجارة. 

 : احلادية والستوناملادة 
 ألف رًّيل:  (مائة )مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة ال تتجاوز 

 . اا هلأو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذً  باب أحكام هذا الي من ثبت خمالفته ألتكل من  .أ
بياانت خاطئة أو مضللة يف السجالت احملاسبية بسوء قصد أو إمهال جسيم، إذا دخل  كل من ي .ب 

ملسؤولية عن تعويض املتضرر من القيد  اب  خاللمع عدم اإلترتب عن هذا الفعل ضرر على الغري،  
 اخلاطئ أو االحتيايل. 
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 : الثانية والستوندة املا
وإيقاع العقوبة    باب للنظر يف خمالفات أحكام هذا ال)أو أكثر(  تشكل بقرار من وزير التجارة جلنة   .1

يقل عدد أعضائها عن )ثالثة(   على أال  ، ( من هذا النظاماحلادية والستونها يف املادة )املنصوص علي
 .يكون من بينهم مستشار نظامي على األقل

 بقرار من وزير التجارة.  ، وحتدد مكافآت أعضائها وأمانتها تصدر قواعد عمل اللجنة .2
 . ناجم عنها يراعى يف حتديد مقدار الغرامة جسامة املخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر ال .3
 العقوبة التظلم منه أمام احملكمة املختصة. جيوز ملن صدر يف حقه قرار  .4

 : العقود التجارية سابعالالباب 
 الفصل األول: البيع التجاري

 : الثالثة والستوناملادة 
تتعلق   لشؤون  بينهم  فيما  التجار  يعقدها  اليت  البيوع  على  إال  الفصل  هذا  أحكام  تسري  أبعماهلم  ال 

من عناصر   مكوانً إال إذا كان البدل املقابل للمبيع نقًدا أو كان  تلك األحكام  ال تسري    كما  ،التجارية
يتفق  ، ما مل  ىغري نقدية على أن تكون قيمة العناصر النقدية أكرب من قيمة العناصر األخر أخرى  نقدية و 

 .على خالف ذلك 
 : الرابعة والستوناملادة 

  وجوده   شرط أن يكون  املال غري املوجود وقت العقدأحكام األنظمة ذات العالقة، جيوز بيع  مراعاة  مع  
 يف امليعاد املتفق عليه.ه هتيئته وتسليم  ويكون على البائع  ، اممكنً 

 والستون:  اخلامسةاملادة 
ال  فتلف بعد البيع    نفإ  ، جيوز بيع الشيء الذي اتفق املتعاقدان وقت العقد صراحة على احتمال تلفه

تلف   من حتققوقت التعاقد  متيقًنا  كان البائع    إذا  بيعللمشرتي طلب إبطال اليسرتد املشرتي الثمن، و 
 إال إذا اتفق املتعاقدان على خالف ذلك.  ،املبيع
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 والستون:  السادسةاملادة 
اتُ  أن حيإذا  ذلك   ددفق على  أو غري  أو حجمه  املبيع  املبيع  املشرتي شكل  عليه  من صفات  ، وجب 

أو خالل مدة معقولة يف حال عدم االتفاق على مدة معينة، وإال كان    ،عليهاالتحديد يف املدة املتفق  
 للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.

 والستون:  السابعةاملادة 
 .مستقباًل تعيني الثمن جيوز وقت التعاقد االكتفاء بتحديد األسس اليت يتم مبوجبها 

 والستون:  الثامنةاملادة 
لمبيع أو أسس تعيني الثمن، انعقد البيع ابلسعر الذي جرى عليه التعامل ا لإذا مل حيدد املتعاقدان مثنً  .1

سعر ب  د  اعتُ   ،للتسعري  ا أو كان التعامل السابق ال يصلح أساسً   بينهما، فإذا مل يكن بينهما تعامل سابق
 السوق.

 بسعر السوق. د  تعذر عليه ذلك ألي سبب اعتُ  فإن جيوز تفويض الغري يف تعيني الثمن،  .2
(  2( و)1)هبذا السعر وفقا للفقرتني وجب االعتداد فق على أن الثمن هو سعر السوق، أو إذا إذا اتُ  .3

سعر السوق يف املكان والزمان اللذين مت فيهما التعاقد إال متوسط  ، كان املقصود هو  من هذه املادة
مكان أو  وجوب اعتماد    ظروفالإذا اقتضت  أو جرى العرف على غري ذلك أو    اتفق الطرفانإذا  

 خر. آ زمان
 والستون:  التاسعةاملادة 

إال إذا اتفق الطرفان أو استقر   ،ابلوزن الصايف عند التسليم  اعُتدإذا كان الثمن مقدرًا على أساس الوزن   .1
 العرف على خالف ذلك. 

وذلك يف األحوال اليت بسبب النقل أو غريه    املبيعكمية  حيدد العرف القدر املتسامح فيه من نقص يف   .2
 . مثلية أعياانً يكون فيها املبيع كمية حمددة على وجه التقريب أو 
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 : السبعون ملادة ا
اهلالك على البائع إىل حني  النقص و كانت تبعة  ،  الناقلاملبيع إىل  سلم  تالتسليم ب  كونإذا اتفق على أن ي

 إمتام التسليم للناقل إال إذا اتفق على خالف ذلك.
 : احلادية والسبعوناملادة 

  ، أو تسليمه إىل شخص آخر   بناء على طلب املشرتي إىل غري املكان املعني لتسليمهأرسل البائع املبيع  إذا  
وقت   من  املشرتي  على  اهلالك  تبعة  أو  كانت  احملدد  املكان  إىل  املبيع  من حدده إىل    هتسليمإرسال 

 ، إال إذا اتفق على خالف ذلك. املشرتي
 : الثانية والسبعون املادة 

كان مسؤواًل عما يلحق املبيع   مسوغ معقولالبائع دون    ها إذا اتفق على طريقة معينة إلرسال املبيع وخالف
 املخالفة. تلك  بسبب تلفمن 

 : الثالثة والسبعون املادة 
النظام، إذا هلك املبيع قبل والسبعني  الثانية ( و)والسبعني  احلاديةمع مراعاة حكم املادتني )  ( من هذا 

إعالم سبب خارج عن إرادة البائع انفسخ البيع واسرتد املشرتي الثمن إال إذا كان اهلالك بعد  لالتسليم  
 .خالل املدة اليت جيوز فيها التسليم املبيعبتسلم املشرتي 

بعد   البائع  قام  املبعالم  اإلوإذا  على سالمة  للمحافظة  أعمال ضرورية  نفقة   ،يعأبي  على  ذلك  كان 
 املشرتي.

 : الرابعة والسبعوناملادة 
العرف   إذا مل حيدد ميعاد للتسليم، وجب التسليم فور إمتام العقد ما مل تقتض طبيعة املبيع أو يقض   .1

 . ناسبة موسم معني وجب التسليم قبل هناية املوسم مبدة م بضاعةلل بتحديد ميعاد آخر، فإذا كان 
مع مراعاة طبيعة    هب  لتزام االالبائع  وجب على    ،لتسليم اإذا اتفق على أن يكون للمشرتي حتديد ميعاد   .2

 .املبيع أو الوقت الالزم لتهيئته للتسليم
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 والسبعون:  اخلامسةملادة ا
  ، مناسبة حيددها  ةخالل مدسليم  ره ابلتاخطإاملبيع يف امليعاد احملدد يف العقد، فللمشرتي    سلم البائعإذا مل ي
اإلذن    أوالعيين    املختصة التنفيذاحملكمة  أن يطلب من    املدة جاز للمشرتي  هذهخالل    هيسلمفإذا مل  

الفرق بني  ويف هذه احلالة يستحق املشرتي تعويضه عن  البائع    نفقةمماثل للمبيع على  بديل  على  ابحلصول  
. وإذا كان للمبيع سعر معلوم يف  البديلوما دفعه حبسن نية للحصول على    مع البائع  الثمن املتفق عليه

البائع ابلفرق بني الثمن املتفق عليه وسعر    مطالبة  – مماثاًل له  بديال وإن مل يشرت    –السوق جاز للمشرتي
ر البائع أبن عدم التسليم خالل املدة اخطإالسوق يف اليوم احملدد للتسليم. وللمشرتي بداًل من ذلك  

له   إن كان  التعويض  احلالة طلب  وله يف هذه  العقد مفسوًخا،  اعتبار  يرتتب عليه  اإلخطار  املعينة يف 
 .مقتض  
 والسبعون: السادسةاملادة 

جيوز للمشرتي طلب فسخ العقد إذا مل   ،تسليم املبيع على دفعات أو مراحل  ا يف البيوع اليت يكون فيه
على   ا مل يتفق  إحدى الدفعات أو املطلوب إلحدى املراحل يف امليعاد املتفق عليه مابتسليم  البائع  لتزم  ي

ذا ترتب على جتزئة املبيع ضرر جسيم  خالف ذلك. وال يسري الفسخ على ما مت تنفيذه من العقد إال إ
 للمشرتي.

 والسبعون:  السابعةاملادة 
كان  وجود عيب فيه،  لكميته أو صنفه أو    يفصفات والشروط املتفق عليها  لابم  املبيع املسل  كن  يإذا مل   .1

 ب فسخ العقد إذا بلغ االختالف حدا للمشرتي طل 
ُ
  ا صعبً عد له أو  ا جيعل املبيع غري صاحل للغرض امل

االكتفاء    احلاالت يف غري هذه  جيوز  و .  الذين يستهدفهم املشرتي  لفئة املستهلكني  أو غري صاحل   تصريفه
اإلخالل حبق املشرتي دون    ،العيب  لطبيعةالصنف أو  أو درجة  الكمية  إبنقاص الثمن تبًعا للنقص يف  

   .التعويض إن كان له مقتض  يف طلب 
أو    ات فو مصر تعويض املشرتي عن أي  مع  مه من كمية زائدة،  ما سل  أن يسرتد على نفقته  للبائع   .2

 .ذلك بسبب نفقات تكبدها 
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 حيدد العرف املقدار املتسامح فيه من نقص أو زًّيدة يف املبيع.   .3
 والسبعون:  الثامنةاملادة 

ر البائع بوجود  اخطإ والسبعني( من هذا النظام    السابعةعلى املشرتي يف األحوال املبينة يف املادة ) .1
( يوًما من ثالثنيخالل )  اتفق عليهصفات والشروط امللل   أو عدم مطابقةيف املبيع  نقص أو عيب  

وجيوز االتفاق على إطالة هذه املدة أو تقصريها أو إعفاء املشرتي   ،اتسليم املبيع إليه تسليًما فعليا   اتريخ
 من مراعاهتا.

على البائع يف األحوال املبينة يف املادة )السابعة والسبعني( من هذا النظام إخطار املشرتي بوجود   .2
وجيوز االتفاق  ؛  ريخ تسليم املبيع للمشرتي تسليًما فعلًيامن ات  ازًّيدة يف كمية املبيع خالل )ثالثني( يومً 

 على إطالة هذه املدة أو تقصريها أو إعفاء البائع من مراعاهتا.
فال تسمع    ، من هذه املادة(  2والفقرة )(  1خالل املدة احملددة يف الفقرة )البائع  املشرتي  طر  إذا مل خي .3

مما ال ميكن  والشروط املتفق عليها  دعواه إال إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة املبيع للصفات  
 الكشف عنه ابلطرق املعتادة. 

التعويض، وكذا ال تسمع   .4 أو  الثمن  إنقاص  أو  العقد  ال تسمع دعوى املشرتي بشأن طلب فسخ 
سلمها، مبضي )تسعني( يوًما من اتريخ التسليم الفعلي دعوى البائع بشأن اسرتداد الكمية الزائدة اليت  

 للمبيع إىل املشرتي. 
 والسبعون:  التاسعةاملادة 

املشرتي، إعالم  كان للبائع، بعد  إىل املشرتي    البضاعةومل يتم تسليم  إذا مل يدفع الثمن يف ميعاد استحقاقه  
حبسن نية بثمن أقل من الثمن املتفق    تبيع، فإذا  ملشرتيإىل اإذا مل يتم تسليمها    أن يعيد بيع البضاعة

مطالبة   -ملشرتي أم الإىل ا  بضاعةسواء مت تسليم ال  -للبائعو فرق،  للبائع مطالبة املشرتي ابلق  عليه حُ 
  بضاعةلل وذلك إذا كان    املشرتي ابلفرق بني الثمن املتفق عليه وسعر السوق يف اليوم احملدد لدفع الثمن

كان للبائع أن يطالب املشرتي ابلفرق بني الثمن املتفق عليه والثمن الذي  ، وإال  سعر معلوم يف السوق
 . بضاعةميكن به بيع ال
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 : الثمانون املادة 
 تفق على غري ذلك. ما مل يُ  ،لثمن قبل حلول األجلابللمشرتي أن يفي 

 : احلادية والثمانوناملادة 
للبائع أن يطلب من احملكمة املختصة إثبات  فإذا رفض املشرتي الذي دفع الثمن كاماًل تسلم املبيع،  .1

بيعه حتت إشرافها بعد انقضاء مهلة حتددها وختطر هبا املشرتي. وللمحكمة  ب واإلذن له  املبيع  حالة  
 .  إعالمللتلف دون حاجة إىل  ةبيع القابل األمر ب

بعد خصم مجيع املصروفات اليت تكبدها البائع حىت  كمة املختصة  احمل  ساب حبتودع حصيلة البيع    .2
 ى النزاع بني البائع واملشرتي.يسو  

( من 2( و)1املنصوص عليها يف الفقرتني )فتطبق اإلجراءات    ،إذا مل يكن املشرتي قد دفع الثمن  .3
 املصروفات اليت تكبدها البائع.  وكذامع خصم الثمن املتفق عليه من حصيلة البيع هذه املادة 

 لتصفية واملزايدة العلنيةب الفصل الثاين: البيع 
 : الثانية والثمانون املادة 

عن مثن السلع املعروضة للبيع ابلتصفية مقرتاًن ببيان الثمن الذي  يف مكان البيع  جيب على التاجر اإلعالن  
 تباع به خالل الشهر السابق على التصفية.كانت 
 : الثالثة والثمانون املادة 

 األسباب اآلتية: ي  من السلع غري املستعملة اليت يتاجر فيها إال أل ابلتصفيةحيظر على التاجر أن يبيع  
 تصفية املتجر.  .أ

 تصفية أحد فروع املتجر.  .ب 
 التاجر. تصفية التجارة يف أحد األصناف اليت يتعامل هبا  .ج
 .  من األسباب  تصفية السلع اليت يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غري ذلك  .د
يف    التصفية املومسية اليت ال جيوز إجراؤها أكثر من مرتني يف السنة على أال متتد ألكثر من أسبوعني  .ه

 .كل مرة
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 ة التجارة. ويشرتط اإلعالن عن سبب البيع ابلتصفية واحلصول على الرتخيص الالزم من وزار 
 والثمانون:  الرابعة املادة

للجميع أو مقتصرا على فئة معينة من   متاحاً البيع ابملزايدة العلنية هو كل بيع اختياري يكون حضوره  
   مقابل. أداءاألشخاص، ولو اشرتط حلضور املزايدة 

 والثمانون:  اخلامسةملادة ا
إال بواسطة  ن( ألف رًّيل  ي)عشر   لىزيد قيمتها املعروضة عتاليت  حيظر بيع السلع املستعملة ابملزايدة العلنية  

 .له م مرخصمقي  
 والثمانون:  السادسةاملادة 

والباقي عند تسليم   ،على املشرتي الذي ترسو عليه املزايدة أن يدفع نصف الثمن يف جلسة املزايدة  .1
املبيع إليه، وجيب التسليم خالل ثالثة أًّيم من اتريخ رسو املزايدة، ما مل تتضمن شروط طالب البيع  

 خالف ذلك. 
لتسلم املبيع يف امليعاد املشار إليه يف الفقرة  عن احلضور  ابقي الثمن أو  عن دفع  املشرتي  ختلف  إذا   .2

 وال تقبل املزايدة منه.  على مسئوليته،العلنية البيع ابملزايدة يعاد  ( من هذه املادة،1)
الذي  ملزايدة األوىل التزم املشرتي  الثمن الذي رست به يف ا  إذا رست املزايدة الثانية بثمن أقل من .3

 دفع الفرق، وإذا رست املزايدة الثانية بثمن أكثر فالزًّيدة لطالب البيع. ب ختلف
 والثمانون:  السابعةاملادة 

 تيتني:عن إرساء املزايدة إال يف احلالتني اآل عا متناال ال جيوز
 إذا اقتصرت املزايدة على شخص واحد. .أ

 .املطلوب  املزايدة الثمن األساسي تبلغإذا مل  .ب 
 والثمانون:  الثامنةاملادة 

 االشرتاك بنفسه أو بواسطة غريه يف املزايدة على السلع املعروضة للبيع.مقي م ال جيوز لطالب البيع أو لل 
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 والثمانون:  التاسعةاملادة 
ا يستحقه من أجر أو عمولة على مثن السلع اليت يتوىل بيعها ملحق امتياز  ومعرض )صالة( البيع    للمقي م

 ابملزايدة العلنية. 
 الفصل الثالث: البيع بلتوريد

 : التسعون املادة 
عقد التوريد عقد يلتزم مبقتضاه املورد أبن يقدم كمية من البضائع بصفة دورية منتظمة خالل مدة زمنية  

 شخص آخر. إىلمعينة 
 املادة احلادية والتسعون: 

تعيني الكمية اليت تلزمه بشرط   طالب التوريدجاز ل  ،وردةفق على حد أدىن وحد أقصى للكمية املإذا اتُ 
طالب  ميعاد مناسب، وإذا اتفق على احلد األدىن وحده، كان لوأن خيطر هبا املورد يف  أن تقع بني احلدين  

 ميعاد مناسب.يف تعيني الكمية اليت تلزمه بشرط أال تقل عن املتفق عليه، وأن خيطر هبا املورد  التوريد
 : الثانية والتسعون املادة 

 إال العقد فسخ اآلخر للطرف جيوز فال  ، دوري   توريد  بشأن اته التزام تنفيذ  عن الطرفني أحد ختلف إذا
 الذي الطرف مقدرة يف الثقة إضعاف أو له جسيم ضرر إحداث عن التنفيذ  التخلف شأن من إذا كان

 .منتظمة  بصورة الالحقة التوريدات  تنفيذ يف االستمرار على ختلف
 :  والتسعون الثالثة املادة 

 ال جيوز تعديله إال برضائهما. و  ،الطرفني ةصلحمل ااألجل مشروطً عد فيُ فق على أجل للتوريد تُ اإذا  .1
دد  املورد ابألجل احمل  إخطار وجب عليه    ،فق على أن يكون لطالب التوريد حتديد أجل التوريدتُ اإذا   .2

 بوقت مناسب.
العقد يف أي وقت بشرط إخطار الطرف فسخ جاز لكل من الطرفني   ،تفق على أجل التوريدإذا مل يُ  .3

 اآلخر قبل وقت مناسب.
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 : الوكالة التجارية رابعلفصل الا
 :  الرابعة والتسعوناملادة 

 معامالت جتارية حلساب الغري. يتطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل جير  .1
عقد الوكالة التجارية صالحيات الوكيل يف تنفيذ أعمال الوكالة، ويف حال عدم يف  دد  وز أن حيجي .2

 مطلقة يف القيام ابألعمال التجارية الالزمة لتحقيق أغراض الوكالة. تكون صالحياته  حتديدها 
إذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معني، جاز للوكيل القيام ابألعمال املرتبطة والالزمة إلجناز   .3

 العمل دون حاجة إىل إذن من املوكل.هذا 
 والتسعون:  اخلامسةاملادة 

يتعني على الوكيل أن يبذل يف تنفيذ  و تكون الوكالة التجارية أبجر إال إذا اتفق صراحة على خالف ذلك.  
 . االعتياديالوكالة التجارية عناية التاجر 

 والتسعون: السادسةاملادة 
ويستحق   .احملكمة املختصةبحسب العرف، أو حسبما تقدره  ف  حتديد أجر الوكيل ابالتفاق، وإالكون  ي

سبب يرجع إىل املوكل. ويف ل  هتعذر إبرامثبت  إذا    و ألف به  الوكيل األجر مبجرد إبرام التصرف الذي كُ 
به العرف،    ريغري هاتني احلالتني ال يستحق الوكيل إال تعويًضا يتناسب مع اجلهود اليت بذهلا طبًقا ملا جي

 التعويض. احملكمة املختصة فإذا مل يوجد عرف قدرت 
 والتسعون:  السابعةاملادة 

على الوكيل أن يلتزم ابلتعليمات اآلمرة الصادرة إليه من املوكل وإال كان مسؤواًل عن األضرار اليت تنتج  
ادية( اليت يصدرها  عن ذلك. ويكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأن التعليمات غري اآلمرة )اإلرش

 املوكل حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة ويف نطاق األهداف العامة اليت حيددها املوكل للوكيل.   إليه
ضررًا    وكلالصادرة إليه من املوكل يلحق ابملاآلمرة  وإذا حتقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات  

 تنفيذ الوكالة إىل أن يراجع املوكل.   اءرجإابلًغا، كان على الوكيل 
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 والتسعون:  الثامنةاملادة 
غري عادية ومل يرسلها    مصروفات للوكيل أن ميتنع عن إجراء العمل املعهود إليه به إذا كان إجراؤه يتطلب  

 . صروفات الوكيل هذه املدفع على أن ي هماأو جرى التعامل السابق بينالطرفان إليه املوكل، إال إذا اتفق 
 والتسعون:  التاسعةاملادة 

للوكيل   الوكالة  إرجاء  جيوز  يتلقى  تنفيذ  بشأهناحىت  موكله  الضرورة   ،تعليمات  اقتضت  إذا  ذلك  ومع 
ابلعمل يف حدود ما هو مفيد ومالئم، كان له أن  له االستعجال يف تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذواًن  

 يقوم ابلتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة املوكل وبعد اختاذ احليطة الالزمة. 
 :املائةاملادة 

ساب املوكل إال إذا طلب منه املوكل ذلك أو كان  حل  وزهاال يلتزم الوكيل ابلتأمني على األشياء اليت حي
 التأمني تستلزمه طبيعة الشيء أو تقضي به األنظمة ذات العالقة أو قواعد العرف. 

 : األوىل بعد املائةاملادة 
سأل الوكيل عن األضرار اليت تلحق ابألشياء اليت حيوزها حلساب املوكل ما مل تكن هذه األضرار انجتة يُ 

 أو كانت مما يلحق ابألشياء حبكم طبيعتها.  ها ه أو عن عيوب فيفيه ليد ال عن سبب أجنيب 
 :الثانية بعد املائةاملادة 

عليه فأو خشي وقوع أضرار حمدقة هبا،  حلساب املوكل،    تسلمهاضرار ابألشياء اليت  وقوع أإذا تبني للوكيل  
هددها التلف  األشياء مما يهذه  وإذا كانت    الضرر.للمحافظة عليها واحلد من تفاقم  املعقولة  ذ التدابري  اختا

السريع أو معرضة خلطر اهلبوط يف القيمة، ومل يتمكن الوكيل من مراجعة املوكل أو راجعه ومل تصله تعليمات 
على وجه االستعجال اإلذن  احملكمة املختصة  بشأهنا يف ميعاد مناسب، وجب على الوكيل أن يطلب من  

 .ما مل يُتفق على خالف ذلك  ابلطريقة اليت توافق عليهاببيعها  
 :الثالثة بعد املائةاملادة 

لوكالة، وأن يقدم كشف حساب ل  اتنفيذً ققه  أول مبا حيوكل ابملعلومات الضرورية أواًل فيلتزم الوكيل مبوافاة امل
لموكل رفض الصفقات  بياانت كاذبة جاز ل الكشف  هذا  عمد الوكيل تضمني  إذا تو عنها مطابًقا للحقيقة،  
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للموكل يف الكشف، فيحق  بياانت جوهرية  إغفال  تعمد الوكيل  فضاًل عن مطالبة الوكيل ابلتعويض، وإذا  
اليت رفضها ويف مجيع األحوال ال يستحق الوكيل أجرًا عن الصفقات    طلب إدراجها واملطالبة ابلتعويض.

 .املوكل
 بعد املائة: الرابعةاملادة 

حق االمتياز عليها وعلى غريها من األشياء اليت يرسلها إليه املوكل أو  و حبس البضائع    حقللوكيل   .1
ويضمن هذا االمتياز أجر    ه، وذلك مبجرد اإلرسال أو اإليداع أو التسليم.ي لإيودعها لديه أو يسلمها  

 قبل تسليم البضائع أو األشياء أم   ذلك   سواًء أكانالوكيل ومجيع املبالغ املستحقة له بسبب الوكالة،  
 أثناء وجودها يف حيازة الوكيل.يف 

االمتياز دون اعتبار ملا إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق ابلبضائع أو األشياء اليت  حق  يتقرر   .2
ال تزال يف حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرساهلا إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها  

 حلفظها.  هيلإ
امتياز الوكيل إىل حق  االمتياز إىل املشرتي، انتقل  حق  إذا بيعت البضائع أو األشياء اليت يقع عليها   .3

 الثمن.
 بعد املائة:  اخلامسةاملادة 

ال يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو األشياء املرسلة إليه أو املودعة عنده أو املسلمة إليه حلفظها 
 تية: البضائع أو األشياء يف حيازة الوكيل يف األحوال اآل دوتع ازته.إال إذا بقيت يف حي

إذا تسلمها أو وضعت حتت تصرفه يف اجلمارك أو يف خمازن إيداع عامة أو يف خمازنه أو إذا كان يقوم  .أ
 بنقلها بوسائله اخلاصة. 

 إذا كان حيوزها قبل وصوهلا مبوجب سند شحن أو أي وثيقة نقل أخرى.  .ب 
 حائزًا سند الشحن أو أي وثيقة نقل أخرى.   واستمرإذا قام بتصديرها  .ج
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 بعد املائة: السادسةملادة ا
بعد املائة( من هذا النظام مقدم   اخلامسةمع مراعاة األنظمة ذات العالقة، امتياز الوكيل مبوجب املادة )

ما عدا املصروفات القضائية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم   على مجيع حقوق االمتياز األخرى
  الصادرة يف هذا الشأن. ةنظماأل مبوجبعليه هلا امتياز  مما يكون وحقوق أخرى من أي نوع  

 بعد املائة: السابعةاملادة 
لتنفيذ على يتبع يف التنفيذ على البضائع واألشياء املوجودة يف حيازة الوكيل الستيفاء حقوقه إجراءات ا

 . جتارًّيا  ا رهنً  األشياء املرهونة
كلًفا ببيع البضائع أو األشياء اليت يف حيازته، جاز له التنفيذ عليها الستيفاء  ومع ذلك إذا كان الوكيل مُ 

تباع اإلجراءات املشار إليها، إال إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات املوكل بشأن  احقوقه ببيعها دون حاجة إىل  
 البيع. 
 بعد املائة:  الثامنةاملادة 

وجتوز مقاضاته وإخطاره ابألوراق    ، ا لهموطن الوكيل موطنً   ُعد  إذا مل يكن للموكل موطن معلوم يف اململكة،  
 الرمسية فيه وذلك فيما يتعلق ابألعمال اليت جيريها الوكيل حلسابه. 

 بعد املائة: التاسعةاملادة 
 أعمال الوكاالت التجارية النظام اخلاص هبا.  مزاولةسري فيما يتعلق بتنظيم ي

 الفرع األول: وكالة العقود 
 بعد املائة:  العاشرةاملادة 

وكالة العقود عقد يلتزم مبوجبه وكيل أبن يتوىل خالل مدة حمددة أو غري حمددة ويف منطقة معينة الرتويج  
املرتتبة على املوكل نتيجة    همات وتنفيذ بعض أو مجيع امل  ه وحلساباملوكل  والتفاوض وإبرام الصفقات ابسم  

 .الصفقات املربمة
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 بعد املائة:احلادية عشرة املادة 
ا لعقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه االستقالل، ويتحمل وحده  يتوىل وكيل 

 املصروفات الالزمة إلدارة نشاطه. 
 بعد املائة:الثانية عشرة املادة 

حدود الوكالة مبا يف ذلك على وأن يشتمل على وجه اخلصوص  ،كتابةً عقد وكالة العقود  يثبت جيب أن 
 واخلدمات املشمولة ابلعقد وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان حمدد املدة. بيان السلع 

 عشرة بعد املائة: الثالثةاملادة 
ما مل يتفق على خالف    ،لنشاطلذات انطقة و ذات املأكثر من وكيل عقود يف  التعاقد مع  جيوز للموكل  

 ذلك.
 عشرة بعد املائة: الرابعةاملادة 

قد أن يقيم وكيل العقود مباين للعرض أو خمازن للسلع أو منشآت للصيانة أو اإلصالح  إذا اشرتط يف الع
 أو إنفاق مبالغ غري عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فال جيوز أن تقل مدة العقد عن مخس سنوات 

 . مل يتفق على غري ذلك  ما
 عشرة بعد املائة: اخلامسةاملادة 

احلقوق املالية للموكل إال إذا أذن له املوكل بذلك، ويف هذه احلالة ال جيوز  ال جيوز لوكيل العقود قبض  
. وجيوز لوكيل العقود املوكل  للوكيل أن خيفض من قيمة هذه احلقوق أو أن مينح أجاًل بشأهنا دون إذن

العقود،  بتنفيذ هذه  تلقى الطلبات املتعلقة بتنفيذ العقود اليت تربم عن طريقه، وكذلك الشكاوى املتعلقة  
الناشئة عن هذه العقود واليت تقام من املوكل أو عليه يف منطقة نشاط   ىممثاًل ملوكله يف الدعاو   دويع

 الوكيل.
 عشرة بعد املائة: السادسةاملادة 
األجر الذي يتقاضاه وكيل العقود، وجيوز أن يكون األجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة   يف العقدحيدد  

 مل يتفق على غري ذلك. ما ،العمالء الثمن املتعاقد عليه معحتسب على أساس 
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 عشرة بعد املائة: السابعةاملادة 
عن الصفقات رية  إذا كانت الوكالة حصاألجر  ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك، يستحق وكيل العقود  

ولو مل تربم هذه الصفقات   اليت يربمها املوكل مباشرة أو بواسطة غريه يف املنطقة املخصصة لنشاط الوكيل
تتم و   نتيجة لسعيه.  اليت  الصفقات  العقود األجر عن  عدم  سبب  ليت يرجع  الصفقات اويستحق وكيل 

 متامها إىل املوكل.إ
 عشرة بعد املائة: الثامنةاملادة 

وأن يزوده على    ،وكيل العقود مجيع املعلومات والتسهيالت الالزمة لتنفيذ الوكالةن يقدم إىل  أباملوكل    يلتزم
وجه اخلصوص ابملواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغري ذلك من البياانت اليت متكنه من ترويج السلع 

 واخلدمات موضوع الوكالة. 
 رة بعد املائة:عش  التاسعةاملادة 

يلتزم وكيل العقود ابحملافظة على حقوق املوكل، وله أن يباشر ابمسه مجيع اإلجراءات التحفظية الالزمة  
 البياانت واملعلومات اخلاصة حبالة السوق يف منطقة نشاطه   ميع، كما يلتزم بتزويد موكله جبيهاللمحافظة عل 

وال    .إىل بيان ذلك   العقدوذلك ابلنطاق ويف األوقات اليت حيددها االتفاق أو العرف عند عدم تطرق  
أسرار موكله اليت تصل إىل علمه مبناسبة تنفيذ الوكالة    اءفش إجيوز له يف غري احلاالت اليت يصرح هبا النظام  

 ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.
 بعد املائة:  العشروناملادة 

د وكالة العقود ملصلحة الطرفني املشرتكة. فإذا كان العقد غري حمدد املدة فال جيوز إهناؤه دون خطأ  تنعق
أو تقصري أو إمهال من الوكيل وإال كان املوكل ملزًما بتعويضه عما حلقه من ضرر جراء إهناء العقد وعما  

أهنى العقد يف وقت غري مناسب  فاته من كسب، ويلتزم الوكيل بتعويض املوكل عن الضرر الذي أصابه إذا  
 . ذلك  غري، ما مل يتفق على وبغري عذر مقبول
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 بعد املائة:احلادية والعشرون املادة 
اء مدته وإال كان  . إذا كان العقد حمدد املدة فال جيوز إهناؤه ابإلرادة املنفردة ألحد الطرفني قبل انقض1

ا بتعويض الطرف اآلخر عم ا حلقه من أضرار وعم ا فاته من كسب، إهناء العقد ملزمً الطرف املبادر إىل  
 جسيم ارتكبه الطرف اآلخر.   ما مل يكن اإلهناء بسبب خطأ أو تقصري أو إمهال

الوكيل أبداء مبلغ    جتاه املوكل  التزم    ، إذا كان العقد حمدد املدة ومل يقم املوكل بتجديده عند انتهاء أجله.  2
  ولو اتفق على خالف ذلك.   ،مقابل ما اكتسبه من اتصال ابلعمالءاحملكمة املختصة  من املال تقدره  

 ويشرتط الستحقاق هذا املقابل:
 أثناء تنفيذ عقد الوكالة.يف أال يكون قد وقع خطأ أو تقصري أو إمهال من الوكيل   .أ

 إىل جناح ابرز يف ترويج السلعة وزًّيدة الطلب عليها. أن يكون نشـاط الوكيل قد أدى  .ب 
وال تسمع دعوى املطالبة ابملقابل املايل املشار إليه يف هذه املادة مبضي )مائة ومثانني( يوًما من انتهاء  

 العقد. 
 بعد املائة:الثانية والعشرون املادة 

دعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود ال تسمع ال،  (بعد املائة  )احلادية والعشرينمع مراعاة حكم املادة  
 عقد. السنوات من انتهاء  ( ثالث )ابنقضاء 

 والعشرون بعد املائة: الثالثةاملادة 
وثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم جتديد عقده كان  بوكيل العقود،  وكياًل جديًدا  إذا استبدل املوكل  

اجلديد،   والوكيل  املوكل  بني  تواطؤ  عن  نتيجة  املوكل  مع  ابلتضامن  مسؤواًل  اجلديد  الوكيل  أداء كان 
بعد    نياحلادية والعشر ( و)بعد املائة  نيالعشر التعويضات واملبالغ احملكوم هبا للوكيل السابق وفًقا للمادتني )

 ( من هذا النظام.املائة
 والعشرون بعد املائة: الرابعةاملادة 

كل عقد يلتزم فيه التاجر برتويج وتوزيع سلع أو بضائع يكون قد اشرتاها من منشأة جتارية    توزيع  عقدَ   يعد
وأيخذ هذا العقد حكم وكالة العقود وتسري عليه يف منطقة معينة،    حصرًّيا أو صناعية ليقوم بتوزيعها  
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  (ن بعد املائة يوالعشر   الثالثة)إىل    (بعد املائة   العشرون)املواد من  و   ( عشرة بعد املائة  الرابعة )  املوادأحكام  
 من هذا النظام. 

 بلعمولة الوكالة: الثاينالفرع 
 والعشرون بعد املائة: اخلامسةاملادة 

 الوكالة ابلعمولة عقد يلتزم مبوجبه الوكيل أبن يقوم ابمسه بتصرف جائز حلساب املوكل مقابل أجر.
 والعشرون بعد املائة: السادسةاملادة 

إذا ابع الوكيل ابلعمولة أبقل من الثمن الذي حدده املوكل أو أشرتى أبعلى منه، كان للموكل أن يرفض 
 ُعد طر الوكيل بذلك خالل ثالثة أًّيم من اتريخ تسلمه إخطار إمتام الصفقة، وإال  أن خيالصفقة، بشرط  

 موكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل حتمل فرق الثمن. وال جيوز لل  .الذي تعاقد به الوكيلقاباًل ابلثمن 
 والعشرون بعد املائة: السابعةاملادة 

إذا تعاقد الوكيل ابلعمولة بشروط أفضل من الشروط اليت حددها املوكل عادت املنفعة إىل املوكل والتزم  
 إىل املوكل يتضمن الشروط الفعلية اليت مت مبوجبها التعاقد. بيان الوكيل بتقدمي 

 والعشرون بعد املائة: الثامنةاملادة 
فال يلزم   ،إذا اشرتى الوكيل ابلعمولة حلساب املوكل بضاعة خمالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه املوكل .1

 بقبوهلا.  املوكل
فال    ، إذا اشرتى الوكيل ابلعمولة حلساب املوكل بضاعة مطابقة للبضاعة املطلوبة ولكن بكمية أكرب  .2

 قبوهلا أو رفضها.  لموكلل ف ،قلأول الكمية اليت طلبها، أما إذا كانت الكمية يلزم املوكل إال بقب
 والعشرون بعد املائة: التاسعةاملادة 

منح الوكيل املشرتي أجاًل للوفاء ابلثمن أو  و تلزمه ابلبيع بثمن معجل،  للوكيل  تعليمات املوكل    إذا كانت
كان للموكل أن يطالب الوكيل أبداء كامل الثمن فورًا، ويف هذه احلالة    ،طه له بغري إذن من املوكلقس  

 بثمن أعلى. متتابلفرق إذا كانت الصفقة قد االحتفاظ يكون من حق الوكيل 
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 بعد املائة:الثالثون  املادة 
نه للوكيل، وابع الوكيل ابلعمولة بثمن معجل أقل من  ضت تعليمات املوكل البيع بثمن مؤجل عي  تقاإذا  

 ذلك كان من حق املوكل إما قبول الثمن املعجل أو اقتضاء الثمن املؤجل عند حلول األجل.
 بعد املائة:احلادية والثالثون املادة 

وال يلتزم    ذلك.بال جيوز للوكيل ابلعمولة أن يصرح للغري ابسم املوكل إال إذا كان مأذواًن له من املوكل  
ويف هذه  التعامل أبجل،    يف حالة الوكيل ابلعمولة ابإلفصاح للموكل عن اسم الغري الذي تعاقد معه إال  

تنفيذ  ل ضامنا    ُعدالوكيل ابلعمولة عن اإلفصاح ابسم الغري للموكل دون مسوغ مقبول  احلالة إذا امتنع  
 الصفقة. 
 بعد املائة:الثانية والثالثون  املادة 

، ويف بذلك   ل ابلعمولة أن يقيم نفسه طرفًا اثنًيا يف الصفقة إال إذا أذن له املوكل صراحةً ال جيوز للوكي
ويف مجيع األحوال ال جيوز للوكيل ابلعمولة    عالقة املوكل ابلوكيل.  علىهذه احلالة تسري أحكام عقد البيع  
 .إال إذا أجازا له ذلك   خمتلفنيأن يتعاقد مع نفسه حلساب موكلنْي 

 والثالثون بعد املائة: الثالثةاملادة 
  يلتزم الوكيل ابلعمولة مباشرًة جتاه الغري الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغري مباشرة جتاه الوكيل ابلعمولة. 

، ما مل تنص األنظمة ذات  الغري بدعوى مباشرةل الرجوع على وليس للغري الرجوع على املوكل، وال للموك
 العالقة على خالف ذلك. 

 والثالثون بعد املائة: الرابعةادة امل
جتاه الوكيل ابلعمولة املكلف ابلبيع قبل قبض  وفق نظام اإلفالس  إذا افتتح أي من إجراءات التصفية  

وإذا افتتح أي من إجراءات   كان للموكل أن يطالب املشرتي مباشرًة أبداء الثمن إليه.  ،الثمن من املشرتي
البائع مباشرة    ،ابلعمولة املكلف ابلشراء قبل تسليم املبيعالتصفية جتاه الوكيل   كان للموكل أن يطالب 

 ه. يلإبتسليم املبيع 
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 والثالثون بعد املائة: اخلامسةاملادة 
أو    ات املرتتبة على املتعاقد معه إال إذا حتمل ذلك صراحةً لتزامال يكون الوكيل ابلعمولة ضامًنا لتنفيذ اال

النظام على ذلك أو   كان الضمان مما يقضي به عرف املنطقة اليت يباشر فيها نشاطه، ويف هذه  نص 
 مقدار األجر اإلضايف إذا مل يرتاضَ   احملكمة املختصة، وحتدد  اتحق الوكيل ابلعمولة أجرًا إضافيا احلاالت يس 

 .حتديدهالطرفان على 
 التجاريالتمثيل : امسالفصل اخل

 والثالثون بعد املائة: السادسةاملادة 
القيام ابسم التاجر وحلسابه أبعمال تتعلق فوًضا من اتجر مبقتضى عقد يف  ممثاًل جتارًّيا كل من كان م  ديع

 يف أي مكان آخر.  ميف حمل التاجر أ ممتجواًل أ سواًء أكانبتجارته  
 والثالثون بعد املائة: السابعةاملادة 

وجيوز أن   تفويض.اليكون التاجر مسؤواًل عما قام به ممثله من معامالت وما أجراه من عقود يف حدود  
التجاري مفوًضا من عدة جتار، وعند ذلك يع املمثل  يتعلق حباالت  ديكون  فيما  ون مجيًعا متضامنني 

 الرجوع يف املعامالت املشرتكة فيما بينهم. 
 ة:والثالثون بعد املائ الثامنةاملادة 

مجيع املعامالت املتعلقة بنوع التجارة  ُعد التفويض عاماا شاماًل    ،ملمثل التجارياإذا مل تعني حدود تفويض  
وال جيوز للتاجر أن حيتج على الغري الذي يتعاقد مع املمثل التجاري بتحديد    وض املمثل يف إجرائها.اليت فُ 

 التحديد.التفويض ما مل يثبت التاجر علم الغري هبذا 
 والثالثون بعد املائة: التاسعةاملادة 

على املمثل التجاري أن يقوم ابألعمال التجارية املفوض فيها ابسم التاجر الذي فوضه، وجيب عليه عند 
ثل جتاري، وإال كان  صفته كمموأن يبني التوقيع أن يضع إىل جانب امسه الكامل اسم هذا التاجر كاماًل 

. ومع ذلك جيوز ما مل يكن ظاهر احلال مبني لصفته كممثل جتاري  م به من عمل ا عما قامسؤواًل شخصيا 
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حلساب    تللغري يف هذه احلالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به املمثل من معامالت قد مت
 القيام به.  يفاملفوض  يتجار عمل التعلق بنوع التالتاجر و 
 بعد املائة:األربعون املادة 

 جاري أن ميثل التاجر يف الدعاوى الناشئة عن املعامالت اليت قام هبا.  للممثل الت
 بعد املائة:احلادية واألربعون املادة 

ال جيوز للممثل التجاري أن يقوم أبي معاملة جتارية من نوع املعاملة موضوع التمثيل سواء حلسابه أو  
 ه. فوضحلساب طرف اثلث دون أن حيصل على موافقة صرحية من التاجر الذي 

 بعد املائة:الثانية واألربعون املادة 
ن املبيع داخل املخزن ما مل يكن الدفع  وهلم أن يقبضوا مث  ، للتاجر أن خيول بعض مستخدميه البيع يف خمزنه

واجًبا ألمني الصندوق، وتكون إيصاالت البيع يف املخزن حجة على التاجر. وجيوز اقتضاء الثمن خارج 
 ذلك من قبل التاجر. باملخزن مىت كان املستخدمون خمولني كتابة  

 واألربعون بعد املائة: الثالثةاملادة 
لتضامن مع التاجر عن مراعاة األحكام النظامية املتعلقة ابملنافسة غري يكون املمثل التجاري مسؤواًل اب

 املشروعة.
 : الوساطة الفصل السادس

 واألربعون بعد املائة: الرابعةاملادة 
، ابلبحث عن طرف اثن  إلبرام عقد معني والتوسط إلبرامه  الوساطة عقد يتعهد مبوجبه وسيط لشخص

 .وذلك مقابل أجر
 واألربعون بعد املائة: اخلامسةاملادة 

جر معيًنا مبوجب أي من  األوإذا مل يكن    يكون أجر الوسيط نسبة معينة من الصفقة أو مبلًغا مقطوًعا.
أمهية  بناًء على  احملكمة املختصة   وفًقا ملا يقضي به العرف وإال قدرته  ني   عُ   ،عقداألنظمة ذات العالقة أو ال

 هد وما استغرقه من وقت يف القيام هبذا العمل.العمل املكلف به وما بذله الوسيط من ج
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 واألربعون بعد املائة: السادسةاملادة 
 إذا أدت وساطته إىل إبرام العقد، ما مل يتفق على غري ذلك.إال  اأجرً ال يستحق الوسيط  .1
أو كان ترتيب أثره متوقًفا على أو كله  مبجرد إبرام العقد ولو مل ينفذ بعضه  األجر  يستحق الوسيط   .2

 .تفق على غري ذلك ما مل ي ، معني تفرضه أي من األنظمة ذات العالقة متطلباستيفاء 
تفق ما مل ي ،  إال إذا حتقق الشرط  ا جرً أإذا كان العقد معلًقا على شرط واقف، فال يستحق الوسيط   .3

 .  على غري ذلك 
تفق على غري  ما مل يمت بوساطته،  الذي  بني الطرفني    العقد األولإال عن    اأجرً ال يستحق الوسيط   .4

 ذلك.
 واألربعون بعد املائة: السابعةاملادة 

إىل   يرجع  إمتامه،  ابلوساطة يف  الوسيط  الذي كلف  العقد  إمتام  بذلك مَ تعنت  إذا كان عدم   ،ن كلفه 
أمهية العمل الذي كان مكلًفا به وما بذله من   بناًء على  احملكمة املختصةتقدره    اتعويضً استحق الوسيط  

 جهد وما استغرقه من وقت.
 واألربعون بعد املائة: الثامنةاملادة 

إال ممن فوضه من طريف العقد يف السعي إىل إبرامه، وإذا كان الوسيط مكلًفا أجره  ال يستحق الوسيط   .1
 من كل منهما.  اأجرً من طريف العقد استحق 

  من استحق كل منهم نصيًبا    ،ل عدة وسطاء ومل يعني لكل منهم أجر مستقلبرم العقد بتدخإذا أُ  .2
 بنسبة ما بذله من جهد يف إبرام العقد.  جراأل

أو االحتفاظ به إذا  أبجره  جاز له املطالبة    ،العقد الذي توسط الوسيط يف إبرامهأو أبطل  إذا فسخ   .3
 جانبه. كان قد قبضه إال إذا ثبت الغش أو اخلطأ اجلسيم من  

 واألربعون بعد املائة: التاسعةاملادة 
ال يضمن الوسيط املالءة املالية لطريف العقد الذي يتوسط يف إبرامه، وال يسأل عن تنفيذ العقد أو عن 

 قيمة أو وصف البضائع املتعلقة به، إال إذا ثبت الغش أو اخلطأ اجلسيم من جانبه.
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 بعد املائة:اخلمسون املادة 
ذلك،  غري  على    ما مل يتفقاسرتداد املصروفات اليت حتملها يف تنفيذ العمل املكلف به  لوسيط  ال حيق ل

 ويف هذه احلالة تستحق املصروفات ولو مل يربم العقد. 
 بعد املائة:احلادية واخلمسون املادة 

 حيظر على الوسيط القيام أبي  مما يلي: 
إحلاق الضرر ابلطرف الذي فوضه ابلوساطة أو أن يفوت عليه منفعة مشروعة له، نتيجة إخالله أبي   .أ

 من االلتزامات اجلوهرية املقررة يف العقد أو النظام أو لتواطئه مع الغري يف ذلك.  
 تقدمي أشخاص ملن فوضه للتعاقد معهم مع علمه بعدم مالءهتم أو عدم أهليتهم.   .ب 
 ضه ابلوساطة حلمله على املضي قدماً يف إمتام التعاقد.التحايل على من فو  .ج

وال حيق للوسيط يف هذه األحوال املطالبة أبجره أو اسرتداد مصروفاته، ودون أن خيل حبق الطرف الذي 
 فوضه ابلوساطة مبطالبته ابلتعويض عن الضرر الذي ترتب على ذلك.

 بعد املائة:الثانية واخلمسون املادة 
 .اأجرً فال يستحق عنها  ،ة نظاًماظور يف إبرام صفقة حم إذا توسط الوسيط 

 واخلمسون بعد املائة: الثالثةاملادة 
وأن يطلعهما    ،على الوسيط ولو مل يكن مكلًفا إال من أحد طريف الصفقة أن يعرضها عليهما عرًضا أميًنا

أن يعلمها. ويف مجيع األحوال يكون مسؤواًل عليه  على مجيع ما حييط هبا من ظروف يعلمها أو كان  
 نه يف تنفيذ العمل املكلف به. يصدر عجسيم ا عن كل غش أو خطأ جتاههم
 واخلمسون بعد املائة: الرابعةاملادة 

  - طرفًا اثنًيا يف العقد الذي يتوسط يف إبرامهال جيوز للوسيط أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غري مباشر،  
 ويف هذه احلالة ال يستحق الوسيط أي أجر.  -ذلك  الوساطةيف ما مل جيز له املتعاقد الذي فوضه 
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 واخلمسون بعد املائة: اخلامسةاملادة 
مل تكن قابلة    كان عليه أن حيتفظ هبذه العينات ما  ،إذا بيعت بضائع مبقتضى عينات عن طريق وسيط

للتلف إىل يوم التسليم، أو إىل أن يقبل املشرتي البضاعة دون حتفظ، أو إىل أن يتم تسوية مجيع املنازعات 
 اليت قد تنشأ عن هذا البيع.

 واخلمسون بعد املائة: السادسةاملادة 
يكون الوسيط مسؤواًل عن تعويض الضرر الناجم عن هالك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات وأوراق  

  له  يدَ ألسباب ال   كان  وعينات متعلقة ابلصفقة اليت يتوسط يف إبرامها ما مل يثبت أن هالكها أو فقداهنا
 فيها. 

 واخلمسون بعد املائة: السابعةاملادة 
واحد   عقد  مبوجب  وسطاء  عدة  عدة    معاملةجراء  إبإذا كلف  أو  مسؤولني  معامالت واحدة  ، كانوا 

 نهم يف العمل منفرًدا أو ُحدد له القيام بعمل معني.، إال إذا فـُو  ض كل مهاعنابلتضامن 
 واخلمسون بعد املائة: الثامنةاملادة 

مشرتكة كانوا مسؤولني ابلتضامن جتاهه عما يستحقه    معاملةإذا كلف أشخاص متعددون وسيطًا واحًدا يف  
 تنفيًذا هلذا التكليف ما مل يتفق صراحة على غري ذلك.

 واخلمسون بعد املائة: التاسعةاملادة 
كان مسؤواًل   ،إذا أانب الوسيط غريه يف تنفيذ العمل املكلف به دون أن يكون مفوًضا له يف ذلك  .1

 نه، ويكون الوسيط وانئبه متضامنني يف املسؤولية. ئب كما لو كان هذا العمل قد صدر ععن عمل النا
الوسيط يف إقامة انئب عنه دون أن يعني شخص النائب، فال يكون الوسيط مسؤواًل إال    ضَ و  إذا فُـ  .2

 عن خطئه يف اختيار انئبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
 جيوز ملن كلف الوسيط ولنائب الوسيط أن يرجع كل منهما مباشرة على اآلخر. ،يع األحواليف مج .3
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 : األوراق التجارية ثامنالالباب 
  بعد املائة:  الستوناملادة 

معني من    األوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال معينة حددها النظام متثل حقاا موضوعه مبلغ  
النقود يستحق األداء مبجرد االطالع أو بعد أجل معني أو قابل للتعيني، وهي قابلة للتداول ابلطرق 

 التجارية، وجيوز قبوهلا يف الوفاء بداًل من النقود.
 الفصل األول: الكمبيالة

 الفرع األول: إنشاء الكمبيالة وتداوهلا 
 :املادة احلادية والستون بعد املائة

ورقة جتارية تتضمن أمرًا من الساحب إىل املسحوب عليه أبن يدفع مبلًغا معيًنا من النقود مبجرد    الكمبيالة
 االطالع أو يف اتريخ معني أو قابل للتعيني ألمر املستفيد.

 والستون بعد املائة:الثانية املادة 
 اآلتية: اإللزامية جيب أن تشتمل الكمبيالة على البياانت 

 يف منت الصك ابللغة اليت كتب هبا.  ةمكتوب "كمبيالة" كلمة  .أ
 اتريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.  .ب
 اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(. . ج
 اسم من جيب الوفاء له أو ألمره )املستفيد(. .د
 أمر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود. .ه
 ميعاد االستحقاق. .و
 مكان الوفاء.  .ز
 الكمبيالة )الساحب(.توقيع من أنشأ  . ح
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 والستون بعد املائة:الثالثة ملادة ا
املادة ) املذكورة يف  البياانت  اخلايل من أحد  الصك  يعد  بعد    الثانيةال  النظام والستني  املائة( من هذا 

 كمبيالة إال يف األحوال اآلتية: 
جبانب اسم الساحب، وإذا   إذا خال من بيان مكان إنشائه، ُعدت الكمبيالة منشأة يف املكان املبني .أ

 عها فيه الساحب. ذلك املكان ُعد مكان إنشائها املكان الذي وق   ذكرمل ي
 إذا خال من بيان ميعاد االستحقاق، عدت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع.  .ب
الوفاء، عُ  . ج بيان مكان  للوفاء  إذا خال من  الذي يذكر جبانب اسم املسحوب عليه مكااًن  املكان  د 

ا للمسحوب عليه يف الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء يف موطن املسحوب عليه وموطنً 
 شرتط وفاؤها يف مكان آخر. إذا مل يُ 

 والستون بعد املائة:الرابعة املادة 
جيوز أن يوقع الكمبيالة أكثر من ساحب، كما جيوز للساحب أن يعهد إىل الغري ابلتوقيع على الكمبيالة  

 ويف هذه احلالة جيب على الغري بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.نيابة عنه، 
 والستون بعد املائة:اخلامسة املادة 

 جيوز سحب الكمبيالة: 
 ألمر ساحبها نفسه. .أ

 على ساحبها.  .ب
 حلساب شخص آخر. . ج

 والستون بعد املائة:السادسة املادة 
 .املسحوب عليهجيوز اشرتاط وفاء الكمبيالة يف موطن شخص آخر غري 

 والستون بعد املائة:السابعة املادة 
 إذا كتب مبلغ الكمبيالة ابحلروف وابألرقام مًعا، فالعربة عند االختالف تكون ابملكتوب ابحلروف.  .1
 إذا كتب املبلغ عدة مرات ابحلروف أو ابألرقام، فالعربة عند االختالف تكون ابملبلغ األقل.  .2
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 الكمبيالة يعترب كأن مل يكن. اشرتاط الفائدة يف  .3
 والستون بعد املائة:الثامنة املادة 

 يرجع يف حتديد أهلية امللتزم مبوجب الكمبيالة إىل األهلية يف مزاولة التجارة.  .1
ه مع ذلك يظل صحيًحا إذا وق ع  التزامإذا كان امللتزم انقص األهلية حبسب األنظمة السعودية، فإن   .2

 . بشرط أن يكون املستفيد حسن النية كامل األهليةنظامها  ه يعد   على الكمبيالة يف إقليم دولة
 والستون بعد املائة:التاسعة املادة 
ن توقيعاهتم على لتجارة وعدميي األهلية، الناشئة عصر ومن يف حكمهم غري املأذون هلم ابات القُ التزام

أو ضامنني   قابلني  أو  مظهرين  أو  ابطلة  الكمبيالة كساحبني  تكون  أخرى،  أو أبي صفة  احتياطيني، 
 ابلنسبة إليهم فقط. وجيوز هلم التمسك هبذا البطالن يف مواجهة كل حامل للكمبيالة. 

 : املادة السبعون بعد املائة
هبا أو توقيعات مزورة أو ألشخاص ومهيني    لتزامإذا محلت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست هلم أهلية اال

ات غريهم من التزامظل ت  أو غري ملزمة ألسباب أخرى ال ألصحاهبا وال ملن وقعت الكمبيالة أبمسائهم،  
 عني عليها مع ذلك صحيحة.املوق  

 :املادة احلادية والسبعون بعد املائة
من وقع كمبيالًة نيابًة عن آخر بغري تفويض منه التزم شخصياا مبوجب الكمبيالة، فإن وفاها آلت إليه   .1

 عنه. احلقوق اليت كانت تؤول إىل من ادعى النيابة 
هذا احلكم على من جاوز حدود النيابة، ومع ذلك جيوز يف هذه احلالة للغري حسن النية أن    يسري  .2

 يرجع على األصيل.
 والسبعون بعد املائة:لثانية ااملادة 

 يضمن ساحب الكمبيالة قبوهلا ووفاءها.  .1
من ضمان الوفاء    وكل شرط لإلعفاءجيوز لساحب الكمبيالة أن يشرتط إعفاءه من ضمان القبول،   .2

 عد كأن مل يكن. يُ 
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 والسبعون بعد املائة:الثالثة املادة 
 بعًضا.جيوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها  .1
 دت كل نسخة منها كمبيالًة مستقلة. جيب أن يوضع يف منت كل نسخة منها رقمها وإال عُ  .2
لكل حامل كمبيالة مل يذكر فيها أهنا وحيدة أن يطلب نسًخا منها على نفقته، وجيب عليه حتقيًقا  .3

سابق  لذلك أن يرجع إىل الشخص الذي ظه رها له، وعلى هذا أن يعاونه يف الرجوع إىل املظه ر ال
 ويتسلسل ذلك حىت ينتهي إىل الساحب.

 على كل مظه ر أن يدون تظهريه على النسخ اجلديدة. .4
 والسبعون بعد املائة:الرابعة املادة 

وفاء الكمبيالة مبوجب إحدى نسخها ُمربئ للذمة ولو مل يكن مشروطًا فيها أن هذا الوفاء يبطل  .1
يبقى   إذا مل  النسخ األخرى، غري أن املسحوب عليه  ابلوفاء مبوجب كل نسخة مقبولة منه  ملزًما 

 يسرتدها.
ملتزمون  .2 له،  الالحقون  املظهرون  وكذلك  خمتلفني،  الكمبيالة ألشخاص  نسخ  ظه ر  الذي  املظه ر 

 مبوجب النسخ اليت حتمل توقيعاهتم ومل يسرتدوها.
 والسبعون بعد املائة:اخلامسة املادة 

وهلا أن يبني على النسخ األخرى اسم من تكون هذه النسخة على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقب
يف حيازته، وعلى من تكون هذه النسخة يف حيازته أن يسلمها إىل احلامل الشرعي ألي نسخة أخرى، 

 :  يتما أي فإذا رفض تسليمها مل يكن للحامل حق الرجوع إال إذا أثبت مبوجب ورقة احتجاج
 ه رغم طلبه هلا. يلإأن النسخة املرسلة للقبول مل تسلم  .أ

 أن القبول أو الوفاء مل حيصل مبوجب نسخة أخرى. .ب 
 والسبعون بعد املائة:السادسة املادة 

 حلامل الكمبيالة أن حيرر منها صورًا.  .1
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أو بياانت أخرى تكون    من تظهريات   هجيب أن تكون الصورة مطابقة متاًما ألصل الكمبيالة مبا حتمل  .2
 مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النْسخ عن األصل قد انتهى عند هذا احلد.

جيوز تظهري الصورة وضماهنا احتياطياا على الوجه الذي جيري على األصل، ويكون هلذه الصورة ما   .3
 لألصل من أحكام.

 والسبعون بعد املائة:السابعة املادة 
يالة اسم حائز األصل، وعلى حائز األصل تسليمه إىل احلامل الشرعي جيب أن يبني يف صورة الكمب .1

 للصورة.
الرجوع على مظه ريها أو ضامنيها   .2 الصورة حق  امتنع حائز األصل عن تسليمه مل يكن حلامل  إذا 

 ورقة احتجاج أن األصل مل يسلم إليه رغم طلبه.وجب االحتياطيني إال إذا أثبت مب 
هري األخري احلاصل قبل إعداد الصورة عبارة "إنه منذ اآلن ال يصح  إذا كتب على األصل عقب التظ .3

، فكل تظهري يكتب على األصل بعد ذلك  ذلك التظهري إال على الصورة" أو أي عبارة أخرى تفيد  
 يكون ابطاًل. 

 والسبعون بعد املائة:الثامنة املادة 
الالحقون مبا ورد يف املنت احملرف، ويلتزم املوقعون السابقون إذا وقع حتريف يف منت الكمبيالة التزم املوقعون  

 مبا ورد يف املنت األصلي.
 والسبعون بعد املائة:التاسعة املادة 

 جيوز تداوهلا ابلتظهري. -ولو مل يصرح فيها أبهنا مسحوبًة ألمر -كل كمبيالة .1
  ذلك و أي عبارة أخرى تفيد  ال جيوز تداول الكمبيالة اليت يضع فيها ساحبها عبارة "ليست ألمر" أ .2

 إال ابتباع أحكام حوالة احلق.
جيوز التظهري للمسحوب عليه سواء قب ل الكمبيالة أو مل يقبلها، كما جيوز التظهري للساحب أو ألي   .3

 ملتزم آخر، وجيوز جلميع هؤالء تظهري الكمبيالة من جديد. 
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 : ملادة الثمانون بعد املائةا
 الكمبيالة ذاهتا أو على ورقة أخرى متصلة هبا ويوق عه املظه ر.يكتب التظهري على  .1
التظهري الالحق مليعاد االستحقاق ينتج أحكام التظهري السابق له، والتظهري الالحق لورقة االحتجاج   .2

 حوالة احلق. أو احلاصل بعد انقضاء امليعاد النظامي احملدد لتحريرها ال يرتتب عليه إال آاثر 
 اخلايل من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء امليعاد احملدد لتحرير ورقة االحتجاج إال  يفرتض يف التظهري .3

 إذا ثبت خالف ذلك. 
 :املادة احلادية والثمانون بعد املائة

 ال جيوز تقدمي اتريخ التظهري وإن وقع ذلك ُعد تزويرًا.
 والثمانون بعد املائة:الثانية املادة 

ستفيد، كما جيوز أن يقتصر التظهري على توقيع املظهر )التظهري على اسم املالتظهري    جيوز أال يكتب يف 
 أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة املتصلة هبا.  بياض( ويشرتط لصحة التظهري على بياض

 والثمانون بعد املائة:الثالثة املادة 
النظام، ال جيوز تعليق التظهري والثمانني بعد املائة( من هذا    اخلامسةمع عدم اإلخالل حبكم املادة ) .1

 عد كأن مل يكن.على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهري يُ 
 التظهري اجلزئي ابطل.  .2
 يعد التظهري للحامل تظهريًا على بياض.  .3

 والثمانون بعد املائة:الرابعة املادة 
 إذا كان التظهري على بياض، جاز للحامل: 

 آخر. أن ميأل البياض بكتابة امسه أو اسم شخص  .أ
 أن يظه ر الكمبيالة من جديد على بياض أو إىل شخص آخر.  .ب
 أن يسلم الكمبيالة إىل شخص آخر دون أن ميأل البياض ودون أن يظه رها.  . ج
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 والثمانون بعد املائة:اخلامسة ملادة ا
 يضمن املظه ر قبول الكمبيالة ووفاءها ما مل يشرتط غري ذلك. .1
د، ويف هذه احلالة ال يكون ملزًما ابلضمان جتاه من تؤول  تظهري الكمبيالة من جديمنع  جيوز للمظه ر   .2

 إليهم الكمبيالة بتظهري الحق.
 والثمانون بعد املائة:السادسة املادة 

يعد حائز الكمبيالة حاملها الشرعي مىت أثبت أنه صاحب احلق فيها بتظهريات غري منقطعة ولو كان  .1
يف هذا الشأن كأن مل تكن، وإذا أعقب التظهري    آخرها تظهريًا على بياض، وتعد التظهريات املشطوبة

على بياض تظهري آخر ُعد املوقع على التظهري األخري هو من آل إليه احلق يف الكمبيالة ابلتظهري  
 على بياض.

كمبيالة، فال يلزم حاملها ابلتخلي عنها مىت أثبت حقه فيها وفًقا ملا تقضي   إذا فقد شخص حيازة .2
املادة إال إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب يف سبيل احلصول ( من هذه  1به الفقرة )
 جسيًما.  أً عليها خط

 والثمانون بعد املائة:السابعة املادة 
 ينقل التظهري مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة إىل املظهر إليه.  .1
للمدين الذي أقيمت عليه ( من هذا النظام، ليس  بعد املائة  السبعني)  دةاملامع عدم اإلخالل حبكم   .2

دعوى بكمبيالة أن حيتج على حاملها ابلدفوع املبنية على عالقته الشخصية بساحبها أو حبامليها  
 السابقني، ما مل يكن قصد احلامل وقت حصوله على الكمبيالة اإلضرار ابملدين. 

 والثمانون بعد املائة:الثامنة املادة 
"القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "ابلتوكيل" أو أي بيان آخر  إذا اشتمل التظهري على عبارة   .1

ن الكمبيالة، وال جيوز له تظهريها إال على عمجيع احلقوق الناشئة    يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرةَ 
 سبيل التوكيل. 
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ابلدفوع اليت    ( من هذه املادة االحتجاج على احلامل إال1ليس للملتزمني يف احلالة املبينة يف الفقرة ) .2
 جيوز االحتجاج هبا على املظهر.

 ال تنقضي الوكالة اليت يتضمنها التظهري ابلتوكيل بوفاة املوكل أو حبدوث ما خيل أبهليته.  .3
 والثمانون بعد املائة:التاسعة املادة 

  ، جاز ذلك   إذا اشتمل التظهري على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد .1
للحامل أن يباشر مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة، فإذا ظهرها ُعد التظهري حاصاًل على سبيل  

 التوكيل.
ليس للمدين ابلكمبيالة االحتجاج على احلامل ابلدفوع املبنية على عالقته الشخصية ابملظهر ما مل  .2

 اإلضرار ابملدين.  ى الكمبيالةيكن قصد احلامل وقت حصوله عل 
 ين: ضماانت الوفاء بلكمبيالة الفرع الثا

 : املادة التسعون بعد املائة
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت حلسابه أن يوجد لدى املسحوب عليه مقابل وفائها، وال يعفي  

الساحب حلساب غريه من مسؤوليته شخصياا جتاه مظهريها وحامليها دون سواهم عن إجياد مقابل ذلك  
 الوفاء.

 :تسعون بعد املائةاملادة احلادية وال
عد مقابل الوفاء موجوًدا إذا كان املسحوب عليه مديًنا للساحب أو لآلمر ابلسحب يف ميعاد استحقاق  يُ 

 على األقل ملبلغ الكمبيالة.  الكمبيالة مببلغ معني من النقود واجب األداء ومساو  
 والتسعون بعد املائة:الثانية املادة 

وال جيوز إثبات عكس هذه القرينة    ، وجود مقابل لوفائها لدى القابليعد قبول الكمبيالة قرينة على   .1
 . يف عالقة املسحوب عليه ابحلامل

على الساحب دون غريه أن يثبت يف حالة اإلنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو مل حيصل، أن   .2
ًنا للوفاء  املسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها يف ميعاد االستحقاق، فإن مل يثبت ذلك كان ضام
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واستمرار   املقابل  الساحب وجود  أثبت  فإذا  نظاًما.  احملدد  امليعاد  بعد  ولو قدمت ورقة االحتجاج 
وجوده حىت امليعاد الذي كان جيب فيه حترير ورقة االحتجاج، برئت ذمته مبقدار هذا املقابل، ما مل 

 يكن قد استعمل يف مصلحته. 
 والتسعون بعد املائة:الثالثة املادة 

 إىل محلة الكمبيالة املتعاقبني. حبكم النظامقل ملكية مقابل الوفاء تتن .1
إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا املقابل الناقص مجيع احلقوق   .2

ويسرى هذا احلكم إذا كان مقابل الوفاء ديًنا متنازًعا عليه أو غري حمقق    ،املقررة له على املقابل الكامل
 و غري حال  عند استحقاق الكمبيالة.  أ

 والتسعون بعد املائة:الرابعة املادة 
على الساحب، ولو حرر ورقة االحتجاج بعد امليعاد احملدد نظاًما، أن يسلم حامل الكمبيالة املستندات  

، الالزمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا افتتح للساحب أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلفالس
 لزم ذلك أمني اإلفالس. ويف مجيع األحوال، تكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة. 

 والتسعون بعد املائة:اخلامسة ملادة ا
ويكون حلاملها    ،أجل الكمبيالة   َسقطإذا افتتح للساحب أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلفالس  

دون غريه من دائين الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء املوجود على وجه صحيح لدى املسحوب 
 عليه.

 والتسعون بعد املائة:السادسة املادة 
إذا افتتح للمسحوب عليه أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلفالس وكان مقابل الوفاء ديًنا   .1

 ديون التفليسة.ن مهذا الدين  ُعد  يف ذمته، 
إذا كان للساحب لدى املسحوب عليه بضائع أو أوراق جتارية أو أوراق مالية أو غري ذلك من األموال  .2

اليت جيوز اسرتدادها طبًقا ألحكام نظام اإلفالس، وكانت هذه األموال خمصصة صراحة أو ضمًنا  
 لوفاء الكمبيالة، فللحامل األولوية يف استيفاء حقه من قيمتها.  
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 والتسعون بعد املائة:السابعة ملادة ا
استيفاء حقوق  كان    إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل وفاء واحد ال تكفي قيمته لوفائها كلها،  .1

 حامليها من مقابل الوفاء املذكور وفًقا ألسبقية تواريخ سحبها. 
 املسحوب عليه.إذا سحبت الكمبياالت يف اتريخ واحد، قدمت الكمبيالة اليت حتمل قبول  .2
 إذا مل حتمل أية كمبيالة قبول املسحوب عليه، قدمت الكمبيالة اليت خصص لوفائها مقابل الوفاء.  .3
 الكمبياالت اليت تشتمل على شرط عدم القبول أتيت يف املرتبة األخرية.  .4

 والتسعون بعد املائة:الثامنة املادة 
 ق، تقدميها إىل املسحوب عليه يف موطنه لقبوهلا. حلامل الكمبيالة أو ألي حائز هلا، حىت ميعاد االستحقا

 والتسعون بعد املائة:التاسعة املادة 
 لساحب الكمبيالة أن يشرتط وجوب تقدميها للقبول يف ميعاد معني أو بغري ميعاد. .1
لساحب الكمبيالة أن يشرتط عدم تقدميها للقبول، ما مل تكن مستحقة الوفاء عند غري املسحوب   .2

 أخرى غري موطن املسحوب عليه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من االطالع.  عليه أو يف جهة 
 لساحب الكمبيالة أن يشرتط عدم تقدميها للقبول قبل أجل معني. .3
لكل مظهر أن يشرتط تقدمي الكمبيالة للقبول يف ميعاد معني أو بغري ميعاد، ما مل يكن الساحب قد  .4

 اشرتط عدم تقدميها للقبول.
 : ئتاناملادة املا

الكمبيالة املستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من االطالع جيب تقدميها للقبول خالل )سنة( من  .1
 اتريخ إنشائها. 

 للساحب تقصري هذا امليعاد أو إطالته.  .2
 لكل مظهر تقصري هذا امليعاد فقط. .3
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 : ملادة األوىل بعد املائتنيا
نيًة يف اليوم التايل للتقدمي األول، وال يقبل من  للمسحوب عليه أن يطلب تقدمي الكمبيالة للقبول مرًة اث

 ذوي املصلحة االدعاء أبن هذا الطلب قد رفض إال إذا ذكر الطلب يف ورقة االحتجاج. 
 بعد املائتني: الثانية املادة 

 ال يلزم حامل الكمبيالة املقدمة للقبول ابلتخلي عنها للمسحوب عليه. .1
الكمبيالة ذاهتا،   .2 القبول على صدر  ت  صيغة بلفظ "مقبول" أو أبي  سواء  يكتب  ، فيد ذلك أخرى 

 ويوقعه املسحوب عليه.
 يعد قبواًل جمرد وضع املسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.  .3
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من االطالع، أو كانت واجبة التقدمي للقبول يف مدة  .4

اليوم الذي حصل فيه، إال إذا أوجب   معينة القبول يف  بيان اتريخ  بناًء على شرط خاص، وجب 
احلامل بيان اتريخ القبول يف يوم تقدمي الكمبيالة، فإذا خال القبول من التاريخ جاز للحامل، حفظًا  

ت حلقوقه يف الرجوع على املظهرين أو على الساحب، إثبات هذا اخللو بورقة احتجاج يقدم يف وق
 يكون فيه جمدًًّي. 

 بعد املائتني: الثالثة املادة 
جيب أن يكون القبول غري معلق على شرط، ومع ذلك جيوز للمسحوب عليه قصره على جزء من   .1

 مبلغ الكمبيالة. 
ومع ذلك يظل القابل ملزًما مبا   ،أي تعديل لبياانت الكمبيالة يقع يف صيغة القبول يعد رفًضا للقبول .2

 تضمنته صيغة القبول. 
 بعد املائتني: الرابعة املادة 

القبول املشطوب   إذا شطب املسحوب عليه قبوله املكتوب على الكمبيالة قبل ردها إىل احلامل، ُعد 
رفًضا، ويعد الشطب حاصاًل قبل رد الكمبيالة ما مل يثبت العكس. ومع ذلك إذا أخطر املسحوب عليه 

 هبذا القبول. جتاههمكتابًة بقبوله، التزم  مم ن وق عوا الكمبيالة   احلامل أو أي  
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 بعد املائتني:اخلامسة املادة 
إذا عني الساحب يف الكمبيالة مكااًن للوفاء غري موطن املسحوب عليه دون أن يعني من جيب الوفاء  .1

 ابلدفع يف مكان الوفاء. عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا مل يعينه ُعد القابل ملزًما  
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف موطن املسحوب عليه، جاز له أن يعني يف صيغة القبول عنوااًن   .2

 للجهة اليت جيب أن يقع فيها الوفاء. 
 بعد املائتني:السادسة املادة 

 استحقاقها. إذا قبل املسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزًما بوفاء قيمتها يف ميعاد  .1
القابل  .2 عليه  املسحوب  مطالبة  ذاته،  الساحب  هو  ولو كان  للحامل،  يكون  الوفاء  عدم  حالة  يف 

واألربعني بعد   الثامنةبدعوى مباشرة انشئة عن الكمبيالة بكل ما جتوز املطالبة به مبوجب املادتني )
 واألربعني بعد املائتني( من هذا النظام. التاسعةاملائتني( و)

 بعد املائتني:سابعة الاملادة 
جيوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويصح أن يكون هذا الضمان من  

 عوا الكمبيالة. أي شخص، ولو كان ممن وق  
 بعد املائتني: الثامنة املادة 

يكتب الضمان االحتياطي على الكمبيالة ذاهتا أو على ورقة متصلة هبا، ويؤدى هذا الضمان بصيغة   .1
 ، ويوقعه الضامن. ذلك أخرى تفيد   صيغة"مقبول كضمان احتياطي" أو أبي 

 د الضمان حاصاًل للساحب.  يذكر يف الضمان اسم املضمون، وإال عُ  .2
الكمبيالة، ما مل يكن التوقيع صادرًا عن املسحوب  يستفاد الضمان من جمرد توقيع الضامن على صدر   .3

 عليه أو عن الساحب.
 بعد املائتني: التاسعة املادة 

 يلتزم الضامن االحتياطي على الوجه الذي يلتزم به املضمون.  .1
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عيب  الالذي ضمنه ابطاًل ألي سبب غري    لتزامالضامن االحتياطي صحيًحا ولو كان اال  التزاميكون   .2
 . يشكل ال

لضامن االحتياطي الكمبيالة، آلت إليه احلقوق الناشئة عنها جتاه مضمونه وجتاه كل ملتزم إذا وىف ا .3
 حنو هذا املضمون مبوجب الكمبيالة. 

 بعد املائتني: العاشرة املادة 
 جيوز تقدمي الضمان االحتياطي بورقة مستقلة يبني فيها املكان الذي مت فيه الضمان.  .1
 االحتياطي بورقة مستقلة إال جتاه من صدر ملصلحته الضمان. ال يلتزم الضامن  .2

 الثابت بلكمبيالة لتزامالفرع الثالث: انقضاء اال
 :احلادية عشرة بعد املائتنياملادة 

 ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه اآلتية:  .1
 لدى االطالع.  .أ

 بعد مضي مدة معينة من االطالع.  .ب 
 يخ إنشاء الكمبيالة. بعد مضي مدة معينة من اتر  .ج
 معني. اتريخ يف  .د

 الكمبيالة املشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون ابطلة.   .2
 عشرة بعد املائتني: الثانية املادة 

الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع تكون واجبة الوفاء مبجرد تقدميها، وجيب أن تقدم للوفاء  .1
تقصريه  وللمظهرين  إطالته،  أو  امليعاد  هذا  تقصري  وللساحب  إنشائها،  اتريخ  من  )سنة(  خالل 

 .حسبف
للساحب أن يشرتط عدم تقدمي الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع قبل انقضاء أجل معني،   .2

 ويف هذه احلالة حيسب ميعاد التقدمي ابتداًء من حلول هذا األجل.
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 عشرة بعد املائتني: الثالثة ملادة ا
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من االطالع يبدأ من اتريخ قبوهلا أو من اتريخ   .1

 ورقة االحتجاج.
يعد القبول غري املؤرخ حاصاًل ابلنسبة إىل القابل يف اليوم األخري من امليعاد املقرر لتقدمي الكمبيالة   .2

 .النظام هذا من( تني ائ)امل للمادةللقبول طبًقا 
 عشرة بعد املائتني: الرابعة املادة 

الكمبيالة املسحوبة لشهر أو أكثر من اترخيها أو من اتريخ االطالع يكون استحقاقها يف التاريخ   .1
املقابل من الشهر الذي جيب فيه الوفاء. فإذا مل يوجد للتاريخ مقابل يف الشهر الذي جيب فيه الوفاء،  

 اليوم األخري من الشهر. وقع االستحقاق يف
شهر ونصف الشهر من اترخيها أو من اتريخ  أ إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف الشهر أو لعدة   .2

 االطالع، وجب بدء احلساب ابلشهور كاملة وتعين عبارة "نصف الشهر" مخسة عشر يوًما.
 عشرة بعد املائتني: اخلامسة املادة 

أو    " منتصفه"أو يف    "أول الشهر "إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف يوم معني وكان االستحقاق يف  
، كان املقصود من هذه العبارات اليوم األول أو اخلامس عشر أو األخري من الشهر حسب  "آخره"يف  

 األحوال.
 عشرة بعد املائتني: السادسة املادة 

الوفاء يف يوم معني ويف بلد خيتلف فيه التقومي عن تقومي بلد إنشائها،  إذا كانت الكمبيالة مستحقة   .1
 ُعد اتريخ االستحقاق حمدًدا وفًقا لتقومي بلد الوفاء. 

إذا سحبت الكمبيالة بني بلدين خمتلفي التقومي، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من اتريخ إنشائها،   .2
وحيدد ميعاد االستحقاق وفًقا لذلك،   ،قومي بلد الوفاءوجب إرجاع اتريخ إنشائها إىل اليوم املقابل يف ت
 وعلى هذا الوجه حيسب ميعاد تقدمي الكمبيالة. 
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ال تسري األحكام املتقدمة إذا اتضح من شرط يف الكمبيالة أو من جمرد بياانهتا اجتاه القصد إىل اتباع   .3
 أحكام خمالفة.

 عشرة بعد املائتني:السابعة املادة 
الكمبيالة .1 ليوم   على حامل  التاليني  العمل  يومي  أحد  أو يف  استحقاقها  يوم  للوفاء يف  يقدمها  أن 

 االستحقاق، ويعد تقدميها إىل إحدى غرف املقاصة املعرتف هبا نظاًما مبثابة تقدمي للوفاء.
من وىف الكمبيالة يف ميعاد االستحقاق دون اعرتاض صحيح برئت ذمته، إال إذا وقع منه غش أو  .2

أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهريات دون أن يكون ملزًما ابلتحقق من صحة خطأ جسيم. وعليه  
 توقيعات املظهرين. 

 عشرة بعد املائتني: الثامنة املادة 
 ال جيرب حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق. .1
 ل تبعة ذلك. إذا وىف املسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد االستحقاق حتم   .2
 عشرة بعد املائتني:التاسعة ادة امل
 إذا وىف املسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من احلامل موقًعا عليها مبا يفيد الوفاء.  .1
 ال جيوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء اجلزئي. .2
 خمالصة به. تسليمه جيوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات الوفاء اجلزئي على الكمبيالة و  .3
يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تربأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغريهم من امللتزمني هبا، وعلى كل ما   .4

 حاملها أن حيرر ورقة االحتجاج عن القدر غري املدفوع من قيمتها. 
 :املادة العشرون بعد املائتني

جاز لكل مدين  إذا مل تقدم الكمبيالة للوفاء يف يوم االستحقاق أو يف أحد يومي العمل التاليني له،   .1
اليت يقع يف دائرهتا مكان الوفاء، ويكون اإليداع على  احملكمة املختصة  هبا إيداع مبلغها يف حساب  
 نفقة احلامل وحتت مسؤوليته. 
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ره واتريخ الكمبيالة واتريخ االستحقاق  اقدموثيقة يذكر فيها إيداع املبلغ و   املختصة املودعاحملكمة  ُتسلم   .2
 األصل ملصلحته.ررت يف واسم من حُ 

وثيقة اإليداع مقابل تسلم الكمبيالة،    هابلوفاء، وجب على املدين تسليم  إذا طالب احلامل املدين .3
، فإذا مل يسلم املدين وثيقة اإليداع إىل املختصةاحملكمة  قبض املبلغ من  مبوجب هذه الوثيقة  وللحامل  

 احلامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له. 
 : احلادية والعشرون بعد املائتنياملادة 

إذا اشرتط وفاء الكمبيالة يف اململكة بعملة غري عملتها الرمسية وجب الوفاء بعملتها حسب سعر  .1
الصرف يوم االستحقاق، فإذا مل يتم الوفاء يف يوم االستحقاق كان للحامل اخليار بني املطالبة مببلغ  

 ف يف يوم االستحقاق أو يف يوم الوفاء.الكمبيالة مقوًما بعملة اململكة حسب سعر الصر 
ومع ذلك جيوز للساحب أن يبني    ،مقابل العمالت األجنبية   عتد بسعر الصرف الرمسي لعملة اململكة يُ  .2

 يف الكمبيالة السعر الذي حيسب على أساسه املبلغ الواجب دفعه.
التسمية إذا عُ  .3 ولكن ختتلف قيمتها    والوفاء  نشاءيف بلدي اإل  ني مبلغ الكمبيالة بعملة حتمل نفس 

 عملة بلد الوفاء.بقيمة  اعُتد، همافي
 والعشرون بعد املائتني: الثانية املادة 

التصفية   .1 إجراءات  افتتح أي من  أو  إذا ضاعت  إال  الكمبيالة  مببلغ  الوفاء  ال جيوز االعرتاض على 
 مبوجب نظام اإلفالس حلاملها أو طرأ ما خيل أبهليته. 

مقبولة وكانت حمررة من عدة نسخ، جاز ملستحق قيمتها أن يطالب بوفائها  إذا ضاعت كمبيالة غري  .2
 مبوجب نسخة أخرى منها. 

 والعشرون بعد املائتني: الثالثة املادة 
إذا كانت الكمبيالة حمررًة من عدة نسخ وضاعت النسخة اليت حتمل صيغة القبول، مل جتز املطالبة بوفائها  

 تقدمي كفيل. املختصة وبشرطاحملكمة إال أبمر من   مبوجب نسخة أخرى منها
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 والعشرون بعد املائتني: الرابعة املادة 
ملن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقرتنة ابلقبول أم ال، ومل يتمكن من تقدمي نسخة أخرى منها، أن  

 بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته هلا وأن يقدم كفياًل. املختصة أمرًااحملكمة يستصدر من 
 والعشرون بعد املائتني: امسة اخلاملادة 

  الثالثة يف حالة االعرتاض على الوفاء مببلغ الكمبيالة الضائعة بعد املطالبة هبا وفًقا ألحكام املادتني ) .1
( من هذا النظام، جيب على مالكها، للمحافظة  ئتنيوالعشرين بعد املا  الرابعةوالعشرين بعد املائتني( و)

ورقة احتجاج حيررها يف أحد يومي العمل التاليني مليعاد االستحقاق  على حقوقه، أن يثبت ذلك يف  
من    والثالثني بعد املائتني(  السابعةويعلنها للساحب واملظهرين ابألوجه ويف املواعيد املقررة يف املادة )

 .هذا النظام
 ناسب.  الوقت امل املختصة يفاحملكمة جيب حترير ورقة االحتجاج وإعالنه ولو تعذر استصدار أمر  .2

 والعشرون بعد املائتني: السادسة املادة 
ملالك الكمبيالة الضائعة احلصول على نسخة منها وذلك ابلرجوع إىل من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم   .1

هذا املظهر مبعاونته واإلذن له يف استعمال امسه يف مطالبته املظهر السابق، ويرقى املالك يف هذه 
 مظهر آخر حىت يصل إىل الساحب.املطالبة من مظهر إىل 

يلتزم كل مظهر بكتابة تظهريه على نسخة الكمبيالة املسلمة من الساحب بعد التأشري عليها مبا يفيد   .2
 أهنا بدل األصل املفقود. 

 تقدمي كفيل.   املختصة وبشرط احملكمة ال جيوز طلب الوفاء مبوجب هذه النسخة إال أبمر من  .3
 مالك الكمبيالة الضائعة.تكون مجيع املصروفات على  .4

 والعشرون بعد املائتني: السابعة املادة 
 لذمة املدين.  ربئاملختصة مُ احملكمة الوفاء يف ميعاد االستحقاق بناًء على أمر 
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 والعشرون بعد املائتني: الثامنة املادة 
)  التزامينقضي   املواد  عليه يف  املنصوص  بعد    الثالثة الكفيل  و)والعشرين  بعد   الرابعةاملائتني(  والعشرين 

الكفيل    التزاموالعشرين بعد املائتني( من هذا النظام مبضي )ثالث( سنوات على نشوء    السادسةاملائتني( و)
 خالهلا مطالبة أو دعوى.  إذا مل حتصل

 والعشرون بعد املائتني: التاسعة املادة 
قاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغريهم من  حلامل الكمبيالة عند عدم وفائها له يف ميعاد االستح .1

 امللتزمني هبا.
 للحامل حق الرجوع على هؤالء قبل ميعاد االستحقاق يف األحوال اآلتية:  .2

 االمتناع الكلي أو اجلزئي عن القبول. .أ
افتتاح أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلفالس للمسحوب عليه سواء قب ل الكمبيالة أو مل   .ب

 د.ويف حالة توقفه عن دفع ما عليه، ويف حالة احلجز على أمواله حجزًا غري جمُ يقبلها، 
افتتاح أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلفالس لساحب الكمبيالة املشروط عدم تقدميها  .ج

 للقبول. 
وجيوز للضامنني، عند الرجوع عليهم يف احلاالت املبينة يف البندين )ب( و)ج( من هذه الفقرة أن يقدموا  

)ثالثة( أًّيم من اتريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء، فإذا رأت    املختصة خالل احملكمة  إىل  
للطلب ُحدد يف شأنه امليعاد الذي جيب أن حيصل فيه الوفاء على أال جياوز التاريخ    املختصة مربرًااحملكمة  

 وال يقبل الطعن يف ذلك.  ،املعني الستحقاق الكمبيالة 
 :املادة الثالثون بعد املائتني 

 إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رمسية، مل جتز املطالبة بوفائها إال يف يوم العمل التايل.  .1
ز اختاذ أي إجراء متعلق ابلكمبيالة وعلى األخص تقدميها للقبول أو حترير ورقة االحتجاج أو  ال جيو  .2

 إال يف يوم عمل. ،ما يقوم مقامه
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امتد امليعاد    ،إذا حدد ألي إجراء متعلق ابلكمبيالة ميعاد معني ووافق يومه األخري يوم عطلة رمسية .3
 إىل يوم العمل التايل.

 طل الرمسية اليت تتخلله.حتسب من امليعاد أًّيم الع .4
ال يدخل يف حساب املواعيد النظامية أو االتفاقية املتعلقة ابلكمبيالة اليوم األول منها ما مل ينص على  .5

 خالف ذلك. 
 : املادة احلادية والثالثون بعد املائتني

أو عدم   يكون إثبات االمتناع عن قبول الكمبيالة أو االمتناع عن وفائها يف ورقة احتجاج عدم القبول .1
 الوفاء، وحيررها مكتب االحتجاج املختص.

والتظهري وعلى  .2 القبول  فيها من عبارات  أثبت  الكمبيالة وما  بياانت  تشتمل ورقة االحتجاج على 
بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب امللتزم ابلقبول أو ابلوفاء وأسباب االمتناع    اإلخطار

 لوفاء ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة يف حالة الوفاء اجلزئي.عن القبول أو االعرتاض على ا
على مكتب االحتجاج قيد أوراق االحتجاج بتمامها يوًما فيوًما مع مراعاة ترتيب التواريخ، يف سجل   .3

 رقم الصفحات. خاص مُ 
 والثالثون بعد املائتني: الثانية املادة 

جيب حترير ورقة احتجاج عدم القبول يف املواعيد احملددة لتقدمي الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقدمي األول 
املائتني( من هذا النظام يف اليوم األخري من امليعاد احملدد للتقدمي جاز األوىل بعد  )  للمادةللقبول وفًقا  

 حترير ورقة االحتجاج يف اليوم التايل.
 والثالثون بعد املائتني:  الثالثةاملادة 

جيب حترير ورقة احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة املستحق وفاؤها يف يوم معني أو بعد مدة من  .1
 اتريخ إنشائها أو من اتريخ االطالع يف أحد يومي العمل التاليني ليوم استحقاقها.

وفًقا  .2 الوفاء  عدم  احتجاج  ورقة  حترير  وجب  االطالع،  لدى  الوفاء  مستحقة  الكمبيالة  إذا كانت 
 والثالثني بعد املائتني( من هذا النظام بشأن ورقة احتجاج عدم القبول.  الثانية)  املادةللشروط املبينة يف  
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 والثالثون بعد املائتني: الرابعة املادة 
 تقدمي الكمبيالة للوفاء وعن حترير ورقة احتجاج عدم الوفاء.تغين ورقة احتجاج عدم القبول عن 

 والثالثون بعد املائتني: اخلامسة املادة 
يف حالة توقف املسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قاباًل للكمبيالة أو غري قابل، وكذلك يف حالة  .1

ضامنيه إال بعد تقدمي الكمبيالة  توقيع حجز غري جُمد على أمواله، ال جيوز حلامل الكمبيالة الرجوع على  
 للمسحوب عليه لوفائها وبعد حترير ورقة احتجاج عدم الوفاء.

يف حالة افتتاح أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلفالس للمسحوب عليه سواًء أكان قاباًل   .2
اإلفال نظام  التصفية مبوجب  إجراءات  أي من  افتتاح  قابل، وكذلك يف حالة  أم غري  س  للكمبيالة 

لساحب الكمبيالة املشروط عدم تقدميها للقبول، يكون تقدمي حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية 
 كافًيا بذاته لتمكني حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه يف الرجوع على الضامنني.

 والثالثون بعد املائتني: السادسة املادة 
الكمبيالة من حترير ورقة احتجاج   جيوز للساحب وألي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل .1

عدم القبول أو ورقة احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه يف الرجوع وذلك إذا كتب على الكمبيالة  
شرط "الرجوع بال مصروفات" أو "بدون ورقة احتجاج" أو أي عبارة أخرى تؤدي هذا املعىن وذيله  

 بتوقيعه. 
اإلخطارات الالزمة،    عملها يف املواعيد املقررة وال من  ال يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقدمي .2

 وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه املواعيد إثبات ذلك. 
كتبه أحد املظهرين أو أحد    أما إذاإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آاثره على مجيع املوقعني،   .3

 الضامنني االحتياطيني سرت آاثره عليه وحده. 
كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وحرر حامل الكمبيالة ورقة احتجاج رغم ذلك، حتمل إذا   .4

وحده املصروفات. وإذا كان الشرط صادرًا عن مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على مجيع  
 املوقعني اآلخرين مبصروفات ورقة االحتجاج إن ُحررت.
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 والثالثون بعد املائتني: السابعة املادة 
الكمبيالة إخطار ساحبها ومن ظه رها إليه بعدم قبوهلا أو بعدم وفائها خالل أًّيم العمل  على حامل   .1

األربعة التالية ليوم حترير ورقة االحتجاج أو ليوم تقدميها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط 
إلخطار  اإلعفاء من حترير ورقة االحتجاج، وعلى كل مظهر خالل يومي العمل التاليني ليوم تسلمه ا

وعناوين من   أمساء  له  مبيًنا  اإلخطار  بتسلمه  الكمبيالة  إليه   قاموا ابإلخطارات أن خيطر من ظه ر 
السابقة، وهكذا من مظهر إىل مظهر آخر حىت الساحب، ويبدأ امليعاد ابلنسبة إىل كل مظهر من  

 التاريخ الذي تلقى فيه اإلخطار من املظهر السابق عليه. 
( من هذه املادة، وجب كذلك إخطار ضامنه  1 على الكمبيالة طبًقا للفقرة )مىت ُأخطر أحد املوقعني .2

 االحتياطي يف امليعاد ذاته.  
إذا مل يعني أحد املوقعني على الكمبيالة عنوانه أو ذكره بكيفية غري مقروءة، اكتفي إبخطار املظهر   .3

 السابق عليه. 
قيامه  على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاهتا، وجيب عليه إثبات    يقوم به ملن وجب عليه اإلخطار أن   .4

 اإلخطار خالله بكتاب مسجل.  أرسليف امليعاد املقرر له، ويعد امليعاد مرعياا إذا ابإلخطار 
امليعاد املنصوص عليه يف هذه املادة،    يقم به ال تسقط حقوق من وجب عليه اإلخطار إذا مل   .5 يف 

 ويض الضرر املرتتب على إمهاله على أال جياوز التعويض مبلغ الكمبيالة.  ويلزمه عند االقتضاء تع
 والثالثون بعد املائتني: الثامنة املادة 

ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها االحتياطي مسئولون مجيًعا ابلتضامن حنو حاملها، وجتوز   .1
 مطالبتهم منفردين أو جمتمعني دون مراعاة أي ترتيب. 

 احلق لكل موقع على كمبيالة وىف بقيمتها، جتاه املسؤولني حنوه. يثبت هذا  .2
الدعوى املقامة على أي من امللتزمني ال حتول دون مطالبة الباقني ولو كان التزامهم الحًقا ملن وجهت   .3

 إليه الدعوى ابتداًء. 
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 والثالثون بعد املائتني: التاسعة ملادة ا
يمة الكمبيالة أو القيام أبي إجراء متعلق هبا إال يف األحوال ال جيوز للمحكمة املختصة منح مهل للوفاء بق

 املنصوص عليها يف هذا النظام.
 :املادة األربعون بعد املائتني 

لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفًا للمطالبة هبا، أن يطلب يف حالة   .1
 وفاه. وفائه تسلم الكمبيالة مع ورقة االحتجاج وخمالصة مبا 

 لكل مظهر وىف الكمبيالة أن يشطب تظهريه والتظهريات الالحقة له.  .2
 : املادة احلادية واألربعون بعد املائتني

يف حالة الرجوع على أحد امللتزمني ابلقدر غري املقبول من قيمة الكمبيالة، جيوز ملن وىف هذا القدر أن  
خمالصة به. وجيب على حامل الكمبيالة    يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه

فوق ذلك أن يسلمه صورة منها مصدقًا عليها منه مبا يفيد أهنا طبق األصل، وأن يسلمه ورقة االحتجاج 
 متكيًنا له من استعمال حقه يف الرجوع على غريه مبا وفاه. 

 واألربعون بعد املائتني: الثانية املادة 
بل ساحبها ومظهريها وغريهم من امللتزمني هبا، عدا قابلها،  يسقط ما حلامل الكمبيالة من حقوق ق   .1

 أييت:  إلجراء مامبضي املواعيد املعينة 
 تقدمي الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع أو بعد مدة من االطالع.  .أ

 حترير ورقة احتجاج عدم القبول أو ورقة احتجاج عدم الوفاء. .ب 
 اشتماهلا على صيغة اإلعفاء من حترير ورقة االحتجاج. تقدمي الكمبيالة للوفاء يف حالة  .ج

( من هذه املادة إال إذا أثبت أنه  1ال يستفيد الساحب من سقوط احلقوق املشار إليها يف الفقرة ) .2
الرجوع على  الكمبيالة إال  الوفاء يف ميعاد االستحقاق، ويف هذه احلالة ليس حلامل  أوجد مقابل 

 املسحوب عليه.
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كمبيالة للقبول يف امليعاد الذي اشرتطه الساحب، سقطت حقوق حاملها يف الرجوع  إذا مل تقدم ال .3
بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إال إذا تبني من عبارة الشرط أن الساحب مل يقصد منه سوى إعفاء  

 نفسه من ضمان القبول. 
فال يستفيد غريُه من هذا إذا كان املظهر هو الذي اشرتط يف التظهري ميعاًدا لتقدمي الكمبيالة للقبول،   .4

 الشرط. 
 واألربعون بعد املائتني: الثالثة املادة 

إذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي الكمبيالة أو حترير ورقة االحتجاج يف املواعيد املقررة لذلك، امتد ت   .1
 هذه املواعيد.  

القاهرة،   .2 الكمبيالة ابلقوة  إليه  إبطاء من ظه ر  الكمبيالة أن خيطر دون  وأن يثبت هذا  على حامل 
اإلخطار مؤرًخا وموقًعا منه يف الكمبيالة أو يف الورقة املتصلة هبا، وتتسلسل اإلخطارات حىت تصل 

 إىل الساحب.
على حامل الكمبيالة بعد زوال القوة القاهرة تقدميها للقبول أو للوفاء مث حترير ورقة االحتجاج عند   .3

 االقتضاء.
الثني( يوًما حمسوبة من يوم االستحقاق، جاز الرجوع على إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من )ث .4

 امللتزمني ابلكمبيالة بغري حاجة إىل تقدميها أو حترير ورقة االحتجاج.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع أو بعد مدة من االطالع، سرى ميعاد الثالثني   .5

ظه رها إليه بتحقق القوة القاهرة ولو حتققت   يوًما من التاريخ الذي أخطر فيه حامل الكمبيالة َمن
القوة القاهرة قبل انتهاء مواعيد تقدمي الكمبيالة، وتزاد مدة االطالع على ميعاد )الثالثني( يوًما إذا  

 كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من االطالع.
فه بتقدميها أو بتحرير ورقة  ال يعد من قبيل القوة القاهرة ما يتصل بشخص حامل الكمبيالة أو مبن كل  .6

 االحتجاج. 
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 واألربعون بعد املائتني: الرابعة ملادة ا
جيوز حلامل الكمبيالة احملرر عنها ورقة احتجاج عدم الوفاء أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي يف حدود  

واملظهر    املبلغ املعني يف ورقة االحتجاج دون احلاجة إىل تقدمي كفالة على أموال كل من الساحب والقابل
والضامن االحتياطي وغريهم من امللتزمني ابلكمبيالة، مع مراعاة اإلجراءات املقررة لذلك يف األنظمة ذات  

 . ابحلجز التحفظي العالقة
 واألربعون بعد املائتني: اخلامسة املادة 

لكل من له حق الرجوع على غريه من امللتزمني ابلكمبيالة أن يستويف حقه بسحب كمبيالة جديدة على  
أي من ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى االطالع وواجبة الوفاء يف موطن هذا الضامن ما مل يشرتط 

 خالف ذلك.  
 واألربعون بعد املائتني: السادسة املادة 

  التاسعة واألربعني بعد املائتني( و)  الثامنة بالغ الوارد بياهنا يف املادتني )تشتمل كمبيالة الرجوع على امل .1
 واألربعني بعد املائتني( من هذا النظام مضافًا إليها ما دفع من عمولة وأي رسوم أخرى مقررة نظاًما.   

الرجوع هو   .2 قيمة  احلاملإذا كان ساحب كمبيالة  مبوجبه  الذي حتدد  األساس  مبلغها على  ، حدد 
مبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من املكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة األصلية  ك

 على املكان الذي فيه موطن الضامن. 
إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد املظهرين، حدد مبلغها على األساس الذي حتدد مبوجبه   .3

كان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة  قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من امل
 الرجوع على املكان الذي فيه موطن الضامن.

 واألربعون بعد املائتني: السابعة املادة 
إذا تعددت كمبياالت الرجوع، فال جتوز مطالبة ساحب الكمبيالة األصلية أو أي مظهر هلا إال بقيمة  

 كمبيالة رجوع واحدة. 
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 تني: واألربعون بعد املائالثامنة املادة 
 :حلامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه مبا أييت

 .أصل مبلغ الكمبيالة غري املقبولة أو غري املدفوعة .أ
 .مصروفات االحتجاج واإلخطارات وغري ذلك  .ب 

الكمبيالة جيب أن   الرجوع قبل ميعاد استحقاق  قيمتها ما يساوي سعر اخلصم يطرح  ويف أحوال  من 
  الرجوع ابملكان الذي يقع فيه موطن حاملها.الرمسي يف اتريخ 

 واألربعون بعد املائتني: التاسعة املادة 
 :جيوز ملن وىف قيمة كمبيالة أن يطالب ضامنيه مبا أييت

 .املبلغ الذي وفاهكامل  .أ
  املصروفات اليت حتملها. .ب 

 :املادة اخلمسون بعد املائتني
 االحتياطي أن يعني من يقبلها أو يفي قيمتها عند االقتضاء. لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها  .1
جيوز قبول الكمبيالة أو وفاء قيمتها من أي شخص تدخل ملصلحة أي مدين هبا يكون مستهدفًا   .2

 للرجوع عليه. 
جيوز أن يكون املتدخل من الغري، كما جيوز أن يكون املسحوب عليه غري القابل أو أي شخص ملتزم  .3

 مبوجب الكمبيالة. 
جيب على املتدخل أن خيطر من وقع التدخل ملصلحته خالل يومي العمل التاليني لتاريخ تدخله،   .4

وإال كان مسؤوال عند االقتضاء عن تعويض ما يرتتب على إمهاله من ضرر بشرط أال جياوز التعويض  
 مبلغ الكمبيالة. 

 : املادة احلادية واخلمسون بعد املائتني
األحوال اليت يكون فيها حلامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل  جيوز القبول ابلتدخل يف مجيع   .1

 ميعاد استحقاقها.
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إذا عني يف الكمبيالة من يقبلها أو يفي قيمتها عند االقتضاء يف مكان وفائها، فليس حلاملها أن   .2
إذا قدم  يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيني وال على املوقعني الالحقني له إال  

الكمبيالة إىل من عني لقبوهلا أو وفاء قيمتها عند االقتضاء وامتنع هذا الشخص عن القبول أو الوفاء  
 وأثبت حاملها هذا االمتناع بورقة احتجاج.

، وإذا قبله فقد حقوقه يف الرجوع قبل القبول ابلتدخلحلامل الكمبيالة يف األحوال األخرى رفض   .3
 حصل التدخل ملصلحته وعلى املوقعني الالحقني له.ميعاد االستحقاق على من 

 واخلمسون بعد املائتني: الثانية املادة 
يذكر القبول ابلتدخل على الكمبيالة ذاهتا ويوقعه املتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل ملصلحته،  

 فإذا خال القبول ابلتدخل من هذا البيان عد حاصاًل ملصلحة الساحب. 
 خلمسون بعد املائتني: واالثالثة املادة 

يلتزم القابل ابلتدخل جتاه حامل الكمبيالة ومظهريها الالحقني ملن حصل التدخل ملصلحته مبا يلتزم  .1
 به هذا األخري. 

جيوز ملن حصل التدخل ملصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول ابلتدخل، أن يلزموا حامل   .2
بتسليمهم    من هذا النظام  واألربعني بعد املائتني(  الثامنة )  املادة الكمبيالة مقابل وفائهم املبلغ املعني يف  

ملن قبلها ابلتدخل خالل    وإذا مل تقدم الكمبيالة  الكمبيالة وورقة االحتجاج واملخالصة إن وجدت،
 .اليوم التايل لليوم األخري من امليعاد احملدد لتحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل ابلتدخل

 واخلمسون بعد املائتني: الرابعة املادة 
جيوز وفاء الكمبيالة ابلتدخل يف مجيع األحوال اليت يكون فيها حلاملها يف ميعاد االستحقاق أو قبله  .1

 ق الرجوع على امللتزمني هبا. ح
 يكون هذا الوفاء أبداء كل املبلغ الذي كان جيب على من حصل التدخل ملصلحته أداؤه.  .2
 جيب أن يكون الوفاء على األكثر يف اليوم التايل آلخر يوم جيوز فيه حترير ورقة احتجاج عدم الوفاء.  .3
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 واخلمسون بعد املائتني: اخلامسة ملادة ا
قبلوا الكمبيالة ابلتدخل أو ملن عينوا لوفائها عند االقتضاء موطن  يف مكان وفائها، وجب  إذا كان ملن   .1

على حاملها تقدميها إىل هؤالء مجيًعا لوفائها، وحترير ورقة احتجاج عدم الوفاء إذا لزم األمر على 
 األكثر يف اليوم التايل آلخر يوم جيوز فيه حترير هذه الورقة.

( من هذه املادة، كان من عني  الوايف  1حتجاج يف امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة )إذا مل حترر ورقة اال .2
عند االقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة ابلتدخل ملصلحته، وكذلك املظهرون الالحقون، يف حل    

 من التزاماهتم.
 واخلمسون بعد املائتني: السادسة املادة 

 ، فقَد حقه يف الرجوع على من كانت ذمته تربأ هبذا الوفاء.  إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء ابلتدخل
 واخلمسون بعد املائتني: السابعة املادة 

جيب إثبات الوفاء ابلتدخل بكتابة خمالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء ملصلحته، فإذا   .1
 خلت املخالصة من هذا البيان ُعد الوفاء ابلتدخل حاصال ملصلحة الساحب. 

 إىل الوايف ابلتدخل. –إن ُحررت  –تسليم الكمبيالة وورقة االحتجاج جيب .2
 واخلمسون بعد املائتني: الثامنة املادة 

يكتسب من وىف كمبيالة بطريق التدخل مجيع احلقوق الناشئة عنها جتاه من حصل الوفاء ملصلحته  .1
هلذا الوايف تظهري الكمبيالة من وجتاه امللتزمني حنو هذا األخري مبوجب الكمبيالة، ومع ذلك ال جيوز  

 جديد. 
 تربأ ذمة املظهرين الالحقني ملن حصل الوفاء ملصلحته. .2
إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء ابلتدخل، فضل من يرتتب على الوفاء منه إبراء أكرب عدد من   .3

نت ذممهم  امللتزمني، ومن تدخل للوفاء ابملخالفة لذلك مع علمه به فـََقد حقه يف الرجوع على من كا
 . روعيت هذه القاعدةتربأ لو 
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 لفرع الرابع: عدم مساع الدعوىا
 واخلمسون بعد املائتني: التاسعة املادة 

ال تسمع أي دعوى انشئة عن الكمبيالة جتاه قابلها أو جتاه الساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء   .1
 مبضي )ثالث( سنوات من اتريخ االستحقاق. 

ة جتاه املظهرين أو الساحب الذي قدم مقابل الوفاء مبضي )سنة( من ال تسمع دعوى حامل الكمبيال .2
اتريخ ورقة االحتجاج احملررة يف امليعاد النظامي أو من اتريخ االستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على 

 عبارة اإلعفاء من ورقة االحتجاج. 
من اليوم الذي  ال تسمع دعاوي املظهرين بعضهم جتاه بعض أو جتاه الساحب مبضي )ستة( أشهر   .3

 وىف فيه املظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
 : املادة الستون بعد املائتني

 . ال تسري مواعيد عدم مساع الدعوى يف حالة رفع الدعوى إال من يوم آخر إجراء فيها. 1
املدين يف صك مستقل  . ال يسري ميعاد التقادم )عدم مساع الدعوى( إذا صدر حكم ابلدين، أو أقر به  2

 على حنو يرتتب عليه جتديد الدين.
 : املادة احلادية والستون بعد املائتني

ال يكون النقطاع مواعيد عدم مساع الدعوى أثر إال ابلنسبة إىل من اختذ قبله إجراء يستلزم وقف سرًّين  
 هذه املواعيد. 

 والستون بعد املائتني: الثانية املادة 
أن يقرروا ابليمني براءة   ،)عدم مساع الدعوى(  عليهم ابلدين، رغم انقضاء مدة التقادمجيب على املدعى  

ذممهم من الدين إذا طُلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم اآلخرين أن حيلفوا اليمني على أهنم ال 
 يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة ابلدين.
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 الفصل الثاين: السند ألمر 
 والستون بعد املائتني: ثة الثال املادة 

السند ألمر صك مكتوب وفق شكل حمدد يتضمن تعهًدا من احملرر أبن يدفع مبلًغا معيًنا من النقود 
 مبجرد االطالع أو يف اتريخ معني أو قابل للتعيني ألمر شخص آخر يسمى املستفيد.

 والستون بعد املائتني: الرابعة املادة 
 البياانت اآلتية: جيب أن يشتمل السند ألمر على 

 شرط األمر أو عبارة "سند ألمر" مكتوبة يف منت السند ابللغة اليت كتب هبا.  .أ
 ه. إنشائالسند ومكان   إنشاءاتريخ  .ب 
 اسم من جيب الوفاء له أو ألمره. .ج
 تعهد غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود.   .د
 ميعاد االستحقاق. .ه
 مكان الوفاء.  . و
 السند )احملرر(.  نشأتوقيع من أ  . ز

 والستون بعد املائتني: اخلامسة املادة 
والستني بعد املائتني( سنًدا ألمر إال يف   الرابعةال يعد الصك اخلايل من أحد البياانت املذكورة يف املادة )

 األحوال اآلتية:  
 جبانب اسم احملرر وإال ففي مكان توقيعه.   املبنييف املكان  ُمنشأُعد  إنشائهإذا خال من بيان مكان  .أ

 إذا خال من بيان ميعاد االستحقاق ُعد مستحق الوفاء لدى االطالع.  .ب 
إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن احملرر ُعد املكان الذي يذكر جبانب اسم احملرر مكااًن للوفاء   .ج

اء جبانب اسم احملرر ُعد مكان وموطًنا للمحرر يف الوقت ذاته، فإذا خال من ذكر أي مكان للوف
 عمل احملرر أو مكان إقامته مكااًن للوفاء. 
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 والستون بعد املائتني: السادسة ملادة ا
 يلتزم حمرر السند ألمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.  .1
يخ  جيب تقدمي السند ألمر املستحق الوفاء بعد مدة معينة من االطالع إىل احملرر خالل سنة من اتر  .2

التأشري مؤرًخا وموقًعا من   للتأشري فيه مبا يفيد االطالع على السند، وجيب أن يكون هذا  إنشائه 
 احملرر.

 تبدأ مدة االطالع من اتريخ التأشري املذكور.  .3
إذا امتنع احملرر عن التأشري وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعد اتريخ ورقة االحتجاج بداية   .4

 لسرًّين مدة االطالع. 
 والستون بعد املائتني: السابعة ملادة ا

تسري على السند ألمر األحكام املتعلقة ابلكمبيالة ابستثناء ما ورد بشأنه نص خاص يف هذا الفصل 
 وذلك ابلقدر الذي ال تتعارض فيه هذه األحكام مع ماهيته. 

 الفصل الثالث: الشيك
 والستون بعد املائتني: الثامنة املادة 

الشيك صك مكتوب وفق شكل حمدد يتضمن أمرًا من الساحب إىل املسحوب عليه أبن يدفع يف اليوم  
 .شيك مبلًغا معيًنا من النقود ألمر شخص اثلث يسمى املستفيد أو حامل الاإلنشاء املبني فيه كتاريخ 

 الفرع األول: إنشاء الشيك وتداوله
 والستون بعد املائتني: التاسعة املادة 

 اآلتية:  يشتمل الشيك على البياانت جيب أن 
 يف منت الصك وابللغة اليت كتب هبا. مكتوبة )شيك( كلمة  .أ

 اتريخ إنشاء الشيك. .ب 
 مكان إنشاء الشيك. .ج
 اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(. .د
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) .ه املادتني  يف  الوارد  النحو  على  ألمره  أو  له  الوفاء  من جيب  بعد    اخلامسةاسم  املائتني( والسبعني 
 والسبعني بعد املائتني( من هذا النظام.  السادسةو)

 أمر ابلدفع غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود. . و
 مكان الوفاء.  . ز
 الشيك )الساحب(. نشأتوقيع من أ .ح

 :املادة السبعون بعد املائتني 
والستني بعد املائتني( من هذا النظام   التاسعةال يعد الصك اخلايل من أحد البياانت املذكورة يف املادة )

 شيًكا إال يف األحوال اآلتية:
إذا خال من بيان مكان اإلنشاء، ُعد الشيك منشأ يف املكان املبني جبانب اسم الساحب وإال ففي  .أ

 . فيه عق  املكان الذي وُ 
ملسحوب من فروع املصرف اأي فرع  ُعد الشيك مستحق الوفاء يف    ،إذا خال من ذكر أي مكان للوفاء .ب 

 . عليه يف اململكة
 : املادة احلادية والسبعون بعد املائتني

عند االختالف تكون ابملكتوب ابحلروف. وإذا    إذا كتب مبلغ الشيك ابحلروف واألرقام مًعا، فالعربة 
 عند االختالف تكون ابملبلغ األقل.  كتب املبلغ عدة مرات ابحلروف أو ابألرقام فالعربة

 ون بعد املائتني: والسبعالثانية املادة 
شيك ما مل يكن للساحب لدى املسحوب عليه يف اتريخ اإلنشاء احملدد يف الشيك سحب  ال جيوز   .1

 نقود يستطيع التصرف فيها مبوجب شيك طبًقا التفاق صريح أو ضمين. 
الساحب  .2 يظل  ذلك  ومع  وفائه،  مقابل  أداء  بسحبه حلسابه  اآلمر غريه  أو  الشيك  على ساحب 

 مقابل الوفاء. دون غريهم عن توفريالشيك املظهرين وحامل جتاه حلساب غريه مسؤوال شخصياا 
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على الساحب دون غريه أن يثبت يف حالة اإلنكار وجود مقابل الوفاء لدى املسحوب عليه يف اتريخ   .3
بعد   شاء احملدد يف الشيك، فإذا مل يثبت ذلك كان ضامًنا لوفاء الشيك ولو حررت ورقة احتجاجاإلن

 املواعيد املعينة، وال يرتتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطالن الشيك.
إذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حىت امليعاد الذي كان جيب فيه حترير ورقة   .4

 االحتجاج أو ما يقوم مقامها برئت ذمته مبقدار هذا املقابل ما مل يكن قد استعمل يف مصلحته.
 والسبعون بعد املائتني: الثالثة املادة 

 ال قبول يف الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول ُعدت كأن مل تكن. .1
ويفيد   .2 الشيك ابعتماده،  يؤشر على  أن  عليه  للمسحوب  لدى  جيوز  الوفاء  مقابل  االعتماد وجود 

 املسحوب عليه يف اتريخ التأشري به، ويُعد توقيع املسحوب عليه على وجه الشيك اعتماًدا. 
ال جيوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو احلامل ذلك وكان لديه   .3

 الشيك كله أو جزء منه.  مبلغمقابل وفاء يكفي لدفع 
اء الشيك املعتمد جممًدا لدى املسحوب عليه وحتت مسؤوليته ملصلحة احلامل إىل  يبقى مقابل وف .4

 انتهاء مواعيد تقدمي الشيك للوفاء.
 والسبعون بعد املائتني: الرابعة املادة 

يف اململكة واملستحق الوفاء فيها إال على مصرف، وأي صك مسحوب    نشأال جيوز سحب الشيك امل
 .يف صورة شيك على غري مصرف ال يعد شيًكا صحيًحا

 والسبعون بعد املائتني: اخلامسة املادة 
 جيوز اشرتاط وفاء الشيك: .1

 إىل شخص مسمى مع النص صراحًة على شرط األمر أو بدونه.  .أ
 . ذلك أو أي عبارة أخرى تفيد إىل شخص مسمى مع ذكر شرط )ليس ألمر(  .ب 
 إىل حامل الشيك.  .ج
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الشيك املسحوب ملصلحة شخص مسمى واملنصوص فيه على عبارة "أو حلامله" أو أي عبارة أخرى   .2
 يعد شيًكا حلامله، وإذا مل يبني اسم املستفيد ُعد الشيك حلامله. ذلك تفيد 

ال يدفع إال حلامله   ذلك أو أي عبارة أخرى تفيد  الشيك املشتمل على شرط )عدم القابلية للتداول(   .3
 الذي تسلمه مقرتاًن هبذا الشرط.

 والسبعون بعد املائتني: السادسة املادة 
 نفسه. جيوز سحب الشيك ألمر ساحبه  .1
 جيوز سحب الشيك حلساب شخص آخر. .2
ال جيوز سحب الشيك على ساحبه نفسه إال يف حالة سحبه بني فروع املصرف الواحد بعضها وبعض   .3

أخرى كلتامها   منشأة  على  منشأة  من  سحبه  حالة  يف  أو  للمصرف،  الرئيس  املركز  وبني  بينها  أو 
 املسحوب مستحق الوفاء حلامله. للساحب نفسه، ويف مجيع هذه األحوال جيب أال يكون الشيك 

 والسبعون بعد املائتني: السابعة املادة 
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه مبوجبه من هذا الضمان يعد كأن مل   .1

 يكن.
ال يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، ويبقى الدين األصلي قائًما بكل ما له من  .2

 أن توىف قيمة الشيك. ضماانت إىل 
 والسبعون بعد املائتني: الثامنة املادة 

فيما عدا الشيك حلامله، جيوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعًضا إذا كان مسحواًب  
 من بلد ومستحق الوفاء يف بلد آخر. 

 والسبعون بعد املائتني: التاسعة املادة 
منت كل نسخة منه رقمها وإال ُعدت   يوضع يفإذا سحب شيك يف أكثر من نسخة واحدة وجب أن  

.  كل نسخة شيًكا مستقالا
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 :املادة الثمانون بعد املائتني 
يتحمل املسحوب عليه وحده الضرر املرتتب على وفاء شيك ُزور فيه توقيع الساحب أو ُحرفت البياانت  
الواردة يف متنه ما مل يثبت وقوع خطأ من الساحب املبني امسه يف الشيك أدى إىل حدوث التزوير أو 

الساحب ا من  يكون اخلطأ واقعً خالف ذلك يعد كأن مل يكن. و على  التحريف يف البياانت، وكل شرط  
 لمحافظة على دفرت الشيكات املسلم إليه العناية الواجبة. لإذا مل يبذل بوجه خاص 

 : املادة احلادية والثمانون بعد املائتني
عليه،  الشيك املشروط دفعه إىل شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط األمر أو مل ينص .1

 التظهريات وجب أن تكون مرقمة حسب تسلسلها.يكون قاباًل للتداول بطريقة التظهري، وإذا تعددت  
الشيك املشروط دفعه إىل شخص مسمى ومكتوب فيه عبارة )ليس ألمر( أو أي عبارة أخرى تفيد   .2

الواردة يف صك الشيك املسلم إىل العميل من املصرف، ال جيوز    (ألمر)، أو شطبت منه كلمة  ذلك 
 تداوله إال ابتباع إجراءات حوالة احلق.

 ستحق الوفاء حلامله يتداول ابلتسليم.الشيك امل .3
 تظهري الشيك من جديد.  جيوز التظهري ولو للساحب أو ألي ملتزم آخر، وجيوز هلؤالء .4

 والثمانون بعد املائتني: الثانية املادة 
يُعد التظهري إىل املسحوب عليه مبثابة خمالصة إال إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهري 

 حب عليه الشيك.غري الذي سُ ملصلحة فرع 
 والثمانون بعد املائتني: الثالثة املادة 

يضمن املظه ر وفاء الشيك ما مل يشرتط غري ذلك، وجيوز له حظر تظهريه من جديد ويف هذه احلالة ال 
 من يؤول إليه الشيك بتظهري الحق.كل   جتاهيكون ملزًما ابلضمان 
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 والثمانون بعد املائتني: الرابعة املادة 
فيه وفًقا للتظهريات   يُعد حائز الشيك القابل للتظهري حامله الشرعي مىت أثبت أنه صاحب احلق .1

املتسلسلة واملرقمة ولو كان آخرها تظهريًا على بياض، وتعد التظهريات املشطوبة يف هذا الشأن كأن  
 مل تكن.

إذا أعقب التظهريات على بياض تظهري آخر، ُعد املوق ع على هذا التظهري َمن آل إليه احلق يف الشيك  .2
 ابلتظهري على بياض. 

 ن بعد املائتني: والثمانو اخلامسة املادة 
وال يرتتب على هذا   ،التظهري املكتوب على شيك حلامله جيعل املظهر مسؤوال طبًقا ألحكام الرجوع

 التظهري أن يصري الصك شيًكا ألمر.
 والثمانون بعد املائتني: السادسة املادة 

من آل إليه هذا  إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك حلامله أم كان قابال للتظهري، فال يلزم  
والثمانني بعد املائتني( من هذا    الرابعةالشيك ابلتخلي عنه مىت أثبت حقه فيه ابلكيفية املبينة يف املادة )

 جسيًما.  أً لحصول عليه خطلالنظام إال إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب 
 والثمانون بعد املائتني: السابعة املادة 

االحتجاج أو احلاصل بعد انقضاء ميعاد تقدمي الشيك ال يرتب إال آاثر حوالة  التظهري الالحق لورقة   .1
 احلق.

يُعد التظهري اخلايل من التاريخ قد مت قبل حترير ورقة االحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقدمي الشيك،  .2
 إال إذا ثبت خالف ذلك.

 ال جيوز تقدمي تواريخ التظهري، وإال ُعد ذلك تزويرًا. .3
 والثمانون بعد املائتني: الثامنة املادة 

 جيوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.  .1
 املوقعني على الشيك.  يكون الضمان من الغري عدا املسحوب عليه، كما جيوز أن يكون من أحد .2
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 الثابت بلشيك لتزامالفرع الثاين: انقضاء اال
 ني: والثمانون بعد املائتالتاسعة املادة 

 الف لذلك يعد كأن مل يكن. خماملعني فيه، وكل بيان ه ئإنشايكون الشيك مستحق الوفاء يف اتريخ  .1
 هذا قبل    مبلغ الشيك املصرف  وىف  ، وإذا  اإلنشاء املعني فيهال جيوز تقدمي الشيك للوفاء قبل اتريخ   .2

 التاريخ كان مسؤواًل عن األضرار الناشئة عن هذا الوفاء.
 :املادة التسعون بعد املائتني 

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى املسحوب عليه الوفاء اجلزئي ابلقدر املوجود لديه ما مل  
إيفاء جزئي    ذلك، وعلى املسحوب عليه يف حال الوفاء اجلزئي أن يؤشر عند كلالشيك  يرفض حامل  

وشهادة هبذا اإليفاء وأن يثبت للحامل    الشيك على ظهر الشيك مبا يفيد ذلك وأن يسلم احلامل أصل  
احتجاج بعد انقضاء املدد املنصوص عليها  ورقة  حق الرجوع ابلباقي أبصل الشيك املؤشر عليه أو بتحرير  

 بعد الثالمثائة( من هذا النظام.  اخلامسةيف املادة )
 : املادة احلادية والتسعون بعد املائتني

جيب تقدمي الشيك املسحوب يف اململكة أو خارجها واملستحق الوفاء فيها خالل )ستة( أشهر، ويبدأ  
املعني يف الشيك، ويعد تقدمي الشيك إىل إحدى غرف املقاصة املعرتف هبا    نشاءهذا امليعاد من اتريخ اإل

 نظاًما مبثابة تقدمي للوفاء.  
 والتسعون بعد املائتني: الثانية دة املا

 ه إىل اليوم املقابل يف تقومي بلد الوفاء. نشائإذا ُسحب الشيك بني بلدين خمتلفي التقومي أُرجع اتريخ إ
 والتسعون بعد املائتني: الثالثة املادة 

الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقدميه بشرط أال يكون الشيك قد    مبلغللمسحوب عليه أن يفي   .1
 انقضى ابلتقادم.

ال يقبل االعرتاض يف وفاء الشيك إال يف حالة ضياعه أو افتتاح أي من إجراءات التصفية مبوجب   .2
 نظام اإلفالس حلامله أو حدوث ما خيل أبهليته.
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من هذه املادة وامتنع املصرف    ( 2و)  (1)  تنييف الفقر ما ورد    إذا اعرتض الساحب ألسباب أخرى غري .3
برفض االعرتاض ولو يف حالة قيام  الشيك  عن الوفاء، فتأمر احملكمة املختصة بناًء على طلب حامل  

 دعوى أصلية. 
 والتسعون بعد املائتني: الرابعة املادة 

اإلفالس بعد إنشاء إذا تويف الساحب أو فقد أهليته أو افتتح له أي من إجراءات التصفية مبوجب نظام 
 الشيك، فال يؤثر ذلك يف األحكام املرتتبة عليه. 

 والتسعون بعد املائتني: اخلامسة املادة 
إذا قدمت عدة شيكات يف وقت واحد وكان مقابل الوفاء غري كاف  لوفائها مجيًعا، وجبت مراعاة   .1

 تواريخ سحبها. 
واحًدا، ُعد الشيك األسبق   إنشاءيخ  إذا كانت الشيكات املقدمة مفصولة من دفرت واحد وحتمل اتر  .2

 رقًما مسحواًب قبل غريه من الشيكات ما مل يثبت خالف ذلك.
 والتسعون بعد املائتني: السادسة املادة 

يف ميعاد تقدمي الشيك بعملة    ؤه الشيك يف اململكة بغري عملتها الرمسية وجب وفامبلغ  إذا اشرتط وفاء  
 اململكة على أساس سعر الصرف الرمسي يوم الوفاء، فإذا مل يتم الوفاء يوم التقدمي كان للحامل اخليار بني

بعملة اململكة على أساس سعر الصرف الرمسي يف يوم التقدمي أو يف يوم الوفاء. ومع   املطالبة مببلغ الشيك 
ك السعر الذي حيسب على أساسه املبلغ الواجب دفعه. وإذا قدم ذلك جيوز للساحب أن يعني يف الشي

الشيك للمرة األوىل بعد انقضاء ميعاد تقدميه كانت العربة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقدمي. وإذا  
  اعُتد،  هماوالوفاء، ولكن ختتلف قيمتها في  نشاءني مبلغ الشيك بعملة حتمل تسمية مشرتكة يف بلدي اإلعُ 
 عملة بلد الوفاء. يمة بق

 والتسعون بعد املائتني: السابعة املادة 
خالهلا    الذي يقدمه الكفيل يف حالة ضياع شيك حلامله مبضي )ستة( أشهر إذا مل حتصل  لتزامينقضي اال

 .  أمام احملكمة املختصة مطالبة أو دعوى
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 والتسعون بعد املائتني: الثامنة املادة 
، جاز ملالكه أن يعرتض لدى املسحوب عليه يف الوفاء بقيمته، وجيب  تلفإذا ضاع الشيك حلامله أو   .1

معرفته   على  يساعد  آخر  بيان  وكل  ساحبه  واسم  ومبلغه  الشيك  رقم  على  االعرتاض  يشتمل  أن 
، وإذا تعذر تقدمي بعض هذه البياانت وجب ذكر أسباب تلفهأو    والظروف اليت أحاطت بفقدانه

 وإذا مل يكن املعرتض موطن يف الدولة، وجب أن يعني موطًنا خمتارًا له هبا.  ذلك،
الشيك حلائزه وجتنيب مقابل    مبلغمىت تلقى املسحوب عليه االعرتاض، وجب عليه االمتناع عن وفاء   .2

 وفائه إىل أن يفصل يف أمره.
 والتسعون بعد املائتني: التاسعة املادة 

إليه يف   .1 املشار  الشيك  )حلائز  لدى    الثامنة املادة  ينازع  أن  النظام  هذا  من  املائتني(  بعد  والتسعني 
املسحوب عليه يف االعرتاض، ويتسلم املسحوب عليه الشيك منه مقابل إيصال مث خيطر املعرتض 

 بكتاب مسجل بعلم الوصول ابسم حائز الشيك وعنوانه. 
الوصول   .2 بعلم  مسجل  بكتاب  املعرتض  إخطار  الشيك  حائز  استحقاق  على  دعوى  رفع  بوجوب 

الشيك خالل )ثالثني( يوًما من اتريخ تسلمه اإلخطار، ويشتمل اإلخطار على أسباب حيازة الشيك  
 واترخيها. 

( من هذه املادة،  2إذا مل يرفع املعرتض دعوى االستحقاق خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة )  .3
يك أن تقضي برفض االعرتاض، ويف هذه على طلب حائز الش   املختصة بناءً احملكمة  وجب على  

 احلالة يعد حائز الشيك ابلنسبة إىل املسحوب عليه مالكه الشرعي.
ه إال ملن يتقدم له من  مبلغإذا رفع املعرتض دعوى استحقاق الشيك، فال جيوز للمسحوب عليه دفع   .4

 له ابمللكية.  اخلصمني حبكم هنائي مبلكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفني تقر  
 : املادة الثالمثائة

والتسعني بعد املائتني(   الثامنةإذا انقضت )ستة( أشهر من اتريخ االعرتاض املنصوص عليه يف املادة ) .1
احملكمة  من هذا النظام دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة ابلوفاء، جاز للمعرتض أن يطلب من  
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خالل  له    املختصة  اإلذن  التاليني  مواجهة    مبلغبض  قبالشهرين  يف  احلكم  هذا  ويصدر  الشيك، 
 املسحوب عليه بعد أن تتحقق احملكمة من ملكية املعرتض للشيك. 

( من هذه املادة أو قدمه ورفضته  1إذا مل يقدم املعرتض الطلب خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة ) .2
يف   الوفاء  مقابل  قيد  يعيد  أن  عليه  املسحوب  على  وجب  حساب  احملكمة،  من  الدائن  اجلانب 

 الساحب.
 :املادة األوىل بعد الثالمثائة

بعد الثالمثائة(    الثانيةلساحب الشيك أو حلامله أن يسطره، ويكون هلذا التسطري اآلاثر املبينة يف املادة ) .1
 من هذا النظام. 

 يكون التسطري بوضع خطني متوازيني يف صدر الشيك. .2
 خاصاا. يكون التسطري عاماا أو  .3
ذا املعىن،  هبإذا خال ما بني اخلطني من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ "مصرف" أو أي لفظ آخر   .4

 كان التسطري عاماا، وإذا كتب اسم مصرف معني بني اخلطني كان التسطري خاصاا.
 جيوز حتويل التسطري العام إىل خاص، وال جيوز حتويل التسطري اخلاص إىل عام. .5
 ري أو اسم املصرف املكتوب فيما بني اخلطني كأن مل يكن.يعد شطب التسط .6

 بعد الثالمثائة:الثانية املادة 
 ال جيوز للمسحوب عليه أن يفي شيًكا مسطرًا تسطريًا عاماا إال إىل أحد عمالئه أو إىل مصرف.  .1
ال جيوز للمسحوب عليه أن يفي شيًكا مسطرًا تسطريًا خاصاا إال إىل املصرف املكتوب امسه بني   .2

هلذا اخلطني أو إىل عميل هذا املصرف إذا كان هذا األخري هو املسحوب عليه، ومع ذلك جيوز  
 الشيك مبوجب تظهري توكيلي. مبلغاملصرف أن يعهد إىل مصرف آخر بقبض 

ال جيوز ملصرف أن حيصل على شيك مسطر إال من أحد عمالئه أو من مصرف آخر، وال أن يقبض  .3
 حلساب أشخاص آخرين غري من ذكر.    مبلغه
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ان حيمل تسطريين للمسحوب عليه وفاؤه إال إذا ك  جيوزإذا محل الشيك عدة تسطريات خاصة فال   .4
 ه بواسطة غرفة مقاصة.   مبلغوكان أحدمها لتحصيل 

 إذا مل يراع املسحوب عليه األحكام السابقة كان مسؤواًل عن تعويض الضرر مبا ال جياوز مبلغ الشيك. .5
يقصد بلفظ "عميل" يف هذه املادة كل شخص له حساب عند املسحوب عليه وحصل منه على  .6

 احلصول على هذا الدفرت.دفرت شيكات أو كان من حقه 
الشيك نقًدا إذا مبلغ  املصرف  دفع  ( من هذه املادة، ي5( إىل )1استثناًء من أحكام الفقرات من ) .7

 كان احلامل معروفًا لديه على وجه اليقني. 
 بعد الثالمثائة:الثالثة املادة 

ة: "للقيد يف جيوز لساحب الشيك أو حلامله أن يشرتط عدم وفائه نقًدا أبن يضع على صدره عبار  .1
  قيمة، ويف هذه احلالة ال يكون للمسحوب عليه إال تسوية  ذلك احلساب" أو أي عبارة أخرى تفيد  

الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد يف احلساب أو النقل املصريف أو املقاصة، وتقوم هذه القيود املكتوبة  
 مقام الوفاء.

 ال يعتد بشطب عبارة "للقيد يف احلساب". .2
 الشيك.   مبلغإذا مل يراع املسحوب عليه األحكام املتقدمة كان مسؤواًل عن تعويض الضرر مبا ال جياوز   .3

 بعد الثالمثائة:الرابعة املادة 
بعد الثالمثائة(    الثالثة بعد الثالمثائة( و)  الثانية الثالمثائة( و)األوىل بعد  املواد )  ها يفي لإشار  تكون الشيكات امل

 . النظامهذا على النحو املوضح يف  للتداول ةقابل 
 بعد الثالمثائة:اخلامسة املادة 

ذا قدمه يف امليعاد النظامي حلامل الشيك الرجوع على الساحب أو املظهرين وغريهم من امللتزمني به إ .1
االحتجاج إثبات ـه وأثبت االمتناع عـن الدفع بـورقة احتجاج، وجيوز عوًضا عن ورقة  مبلغدفع  ومل يُ 

 االمتناع عن الدفع مبوجب:
 ن املسحوب عليه مع ذكر يوم تقدمي الشيك.بيان صادر ع .أ
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 .مبلغهدفع يبيان صادر عن غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم يف امليعاد النظامي ومل  .ب
 وجيب أن يكون البيان مؤرًخا ومكتواًب على الشيك ذاته ومذياًل بتوقيع من صدر عنه. 

( من هذه املادة على الشيك إذا طلبه حامل 1ز االمتناع عن وضع البيان املذكور يف الفقرة )ال جيو  .2
ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بال مصروفات، وجيوز للمسحوب عليه طلب مهلة ال الشيك  

 جتاوز يوم العمل التايل لتقدمي الشيك ولو قدم يف اليوم األخري من ميعاد التقدمي.
 بعد الثالمثائة:سة الساداملادة 

أو    م احلامل الشيك إىل املسحوب عليهحبقه يف الرجوع على الساحب ولو مل يقدالشيك  حيتفظ حامل  
مل حيرر ورقة االحتجاج أو ما يقوم مقامها يف امليعاد النظامي، إال إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء 

ء ميعاد تقدمي الشيك مث زال املقابل بفعل غري املسحوب عليه حىت انقضا لدىوظل هذا املقابل موجوًدا 
 منسوب إىل الساحب.

 بعد الثالمثائة:السابعة املادة 
املادة   فـي  املنصوص عليـها  الدفع ابلكيفية  إثبات االمتناع عن  الثالمثائة( من هذا   اخلامسة)جيب  بعد 

النظام قبل انقضاء ميعاد التقدمي، فإذا وقع التقدمي يف آخر يوم من هذا امليعاد جاز إثبات االمتناع عن 
 الدفع يف يوم العمل التايل له. 

 بعد الثالمثائة:الثامنة املادة 
ها يف املواعيد املقررة  إذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي الشيك أو حترير ورقة االحتجاج أو ما يقوم مقام .1

 لذلك، امتدت هذه املواعيد.  
إليه ابلقوة القاهرة، وأن يثبت هذا اإلخطار مؤرًخا    ه أن خيطر دون إبطاء من ظه ر الشيك  حامل  على   .2

 وموقًعا يف الشيك أو يف الورقة املتصلة به، وتتسلسل اإلخطارات حىت تصل إىل الساحب.
للوفاء دون إبطاء مث حترير ورقة االحتجاج أو ما   هرة تقدميبعد زوال القوة القاهالشيك  حامل  على   .3

 يقوم مقامها عند االقتضاء.
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إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من )مخسة عشر( يوًما حمسوبة من اتريخ اليوم الذي أخطر فيه حامل   .4
الرجوع  الشيك من ظه ره إليه بوقوعها، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقدمي الشيك، جاز  

 على امللتزمني دون حاجة إىل تقدمي الشيك أو حترير ورقة االحتجاج أو ما يقوم مقامها.
ال يعد من قبيل القوة القاهرة ما يتصل بشخص حامل الشيك أو مبن كلفه بتقدميه أو بتحرير ورقة   .5

 االحتجاج أو ما يقوم مقامها.  
 بعد الثالمثائة:التاسعة املادة 

ال تسمع دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب واملظهرين وغريهم من امللتزمني مبضي )ستة(  .1
 تقدمي الشيك. أشهر من اتريخ انقضاء ميعاد

ال تسمع دعاوى رجوع امللتزمني بوفاء الشيك بعضهم جتاه بعض مبضي )ستة( أشهر من اليوم الذي  .2
 وىف فيه امللتزم أو من يوم مطالبته قضائياا. 

ن  ابليمني براءة ذممهم من الديْ   ؤكدواحيب على املدعى عليهم رغم انقضاء مدة عدم مساع الدعوى أن ي .3
 إذا طلب منهم حلفها.

ال تسمع دعاوى رجوع حامل الشيك على املسحوب عليه مبضي سنة من اتريخ انقضاء ميعاد تقدمي   .4
 الشيك. 

 بعد الثالمثائة:العاشرة املادة 
بعد الثالمثائة( من هذا النظام يف    التاسعة ال تسري مدة عدم مساع الدعوى املنصوص عليها يف املادة )

إذا صدر حكم ابلدين أو أقر به املدين   تسريحالة رفع الدعوى إال من اتريخ آخر إجراء فيها، كما ال  
 يرتتب عليه جتديد الدين. على حنوبصك مستقل 

 بعد الثالمثائة:احلادية عشرة املادة 
 إال ملن اختذ قبله اإلجراء القاطع لسرًّينه. أثر ميعاد التقادم )عدم مساع الدعوى( ال يكون النقطاع 
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 عشرة بعد الثالمثائة:الثانية املادة 
الشيك دون حق احلامل يف مطالبة الساحب الذي مل يقدم مقابل    بلغ ال حيول تقادم دعوى املطالبة مب

  الوفاء أو قدمه واسرتده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق، ويسري هذا احلكم على الساحب 
 الشيك. مبلغإذا مت الرجوع عليهم بوفاء  حقروا دون وجه  أثْ وعلى سائر امللتزمني الذين 

 عشرة بعد الثالمثائة:الثالثة املادة 
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف نظام آخر، يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز )ثالث(  

 رًّيل سعودي أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من: ( مخسني ألف  50.000سنوات وبغرامة ال تزيد على )
، أو يكون له  يف اتريخ اإلنشاء املعني فيه  سحب شيًكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب .أ

 . يف ذلك التاريخ مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك 
 الشيك.   قيمةاسرتد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه حبيث أصبح الباقي ال يفي  .ب 
 الشيك.  مبلغأمر املسحوب عليه بعدم دفع  .ج
 تعمد حترير الشيك أو التوقيع عليه بصورة متنع من صرفه.  .د
يف اتريخ اإلنشاء املعني   همبلغلدفع  ر أو قبل تلقي شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كاف  ظه   .ه

 . فيه
الشيك أو قبل تقدميه للمسحوب عليه    إنشاءأقفل احلساب أو سحب كل الرصيد املوجود فيه قبل   . و

 ، أو كان احلساب جممًدا. للوفاء
من هذه اجلرائم خالل ثالث سنوات من اتريخ احلكم عليه يف أي منها،    وإذا عاد اجلاين إىل ارتكاب أي  

( مائة ألف رًّيل سعودي،  100.000جتاوز مخس سنوات وبغرامة ال تزيد على ) عوقب ابحلبس مدة ال
 أو إبحدى هاتني العقوبتني.
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 عشرة بعد الثالمثائة:الرابعة املادة 
ا أصابه من ضرر، أو ابلتعويض املستحق ألي مضرور  مع عدم اإلخالل ابلتعويض املستحق للساحب عم  

( مائة ألف رًّيل سعودي كل مسحوب عليه يرتكب أًّيا 100.000آخر، يعاقب بغرامة ال تزيد على )
 من األفعال اآلتية:

 التصريح خالفًا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل أقل من قيمته.  .أ
 قدم بشأن حامله اعرتاض  رفض الوفاء بقيمة الشيك املسحوب سحًبا صحيًحا وله مقابل وفاء ومل يُ  .ب 

 صحيح. 
متناع عن وضع بيان على الشيك املفتقر إىل الرصيد عوًضا عن ورقة احتجاج عدم الوفاء على اال .ج

 ه يف امليعاد النظامي. يلإالرغم من تقدمي الشيك 
االمتناع عن الوفاء اجلزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفًقا لألحكام  .د

 تني( من هذا النظام.بعد املائ نيالتسعاملنصوص عليها يف املادة )
 عشرة بعد الثالمثائة:اخلامسة املادة 

رًّيل سعودي كل من سحب شيًكا مل يؤرخه أو    آالف عشرة  (  10.000يعاقب بغرامة ال تزيد على )
من التاريخ أو تسلمه على سبيل املقاصة رغم خلوه    خال    شيك قيمة  سحبه على غري مصرف، أو وىف  

 من التاريخ. 
 عشرة بعد الثالمثائة: السادسة املادة 

 اليت تقضي إبيقاع العقوبة يف إحدى جرائم الشيك: للمحكمة املختصة 
أن تقضي بنشر ملخص احلكم على نفقة احملكوم عليه يف إحدى الصحف اليومية، على أن يتضمن  .أ

احملكوم عليه وحمل إقامته ومهنته والعقوبة احملكوم هبا عليه، ويف حالة العود يكون النشر  النشر اسم  
 املنصوص عليه يف هذه الفقرة واجًبا. 

دفرت شيكات جديًدا ملدة ال تزيد    تسليمهأن أتمر بسحب دفرت الشيكات من احملكوم عليه ومبنع   .ب 
احملكمة ومضمونه عل  أمر  تعميم  املعلى )مخس( سنوات، وجيب  العاملة يف  البنوك  ،  ملكةى مجيع 
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(  100.000( مخسني ألف رًّيل وال تزيد على )50.000ويعاقب احملكوم عليه بغرامة ال تقل عن )
املعنية  أو املصارف  مائة ألف رًّيل إذا مل يسلم دفاتر الشيكات اخلاصة به اليت يف حوزته إىل املصرف  

 ( مخسة عشر يوًما من اتريخ إخطاره. 15خالل )
احملكوم عليه دفرت شيكات خالل املدة املعينة عوقب بغرامة ال  تسليم  ذا خالف املصرف أمر احملكمة بوإ

ه أبي تعويض إن  لتزام( مخسمائة ألف رًّيل سعودي، وذلك مع عدم اإلخالل اب500.000تزيد على )
 .  كان له مقتض 

 عشرة بعد الثالمثائة:السابعة املادة 
ئية إبحدى جرائم الشيك جاز حلامله املدعي أن يطلب من إذا أقيمت على الساحب دعوى جزا .1

الشيك مع التعويضات إن   مبلغأن تقضي له مببلغ يعادل املقدار غري املدفوع من  املختصة  احملكمة  
.  كان هلا مقتض 

لوسيلة  ابابإلدانة يف إحدى جرائم الشيك  هنائية  نشر النيابة العامة أمساء من تصدر عليهم أحكام  ت .2
 مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوابت احملكوم هبا عليهم.  اليت تراها مناسبة

 عشرة بعد الثالمثائة:الثامنة املادة 
فيما عدا األحكام الواردة يف هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة ابلقدر الذي ال تتعارض 

 فيه مع ماهيته. 
 : أحكام ختامية تاسع الالباب 

 عشرة بعد الثالمثائة:التاسعة املادة 
ونظام   ،هـ15/1/1350( واتريخ  32يلغي هذا النظام نظام احملكمة التجارية الصادر ابألمر امللكي رقم )

ونظام الدفاتر التجارية    هـ،11/10/1383( واتريخ  37األوراق التجارية الصادر ابملرسوم امللكي رقم )
 .هـ1409/ 17/12( واتريخ 61الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/
 :املادة العشرون بعد الثالمثائة

التجارة الئحة السجالت احملاسبية خالل )مائة ومثانني( يوًما من النظام  يصدر وزير    ، اتريخ نشر هذا 
 .ه ويُعمل هبا من اتريخ نفاذ
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 العشرون بعد الثالمثائة: احلادية و املادة 
 . النظام بعد مضي )مائة ومثانني( يوًما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية يعمل هبذا

 وهللا املوفق


