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باإ�سدار قانون التجارة

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد الطالع على املر�صوم ال�صلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة 

وتعديالته ،

وعلى قانون ال�صجل التجاري رقم 74/3 وتعديالته ،

وعلى قانون ال�صركات التجارية رقم 74/4  وتعديالته ،

وعلى املر�صــوم ال�صلطانــي رقـم 74/4 باإ�صدار قانـون احلـرف الأجنبيـة وا�صتثمـار الراأ�صمــال 

الأجنبي وتعديالته ،

وعلى القانون امل�صرفـي رقم 74/7 وتعديالته ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 77/26 باإ�صدار قانون الوكالت التجارية ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/35 باإ�صدار القانون البحري ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 86/78 باإ�صدار قانون تنظيم ال�صم�صرة فـي املجالت العقارية ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 87/68 باإ�صدار قانون العالمات والبيانات التجارية ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 88/53 باإ�صدار قانون �صوق م�صقط لالأوراق املالية ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل بقانون التجارة املرافق ويلغى كل ما يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثانيــــة 

على الوزراء واملخت�صني تنفيذ اأحكام هذا القانون كل فـي جمال اخت�صا�صه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به بعد �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره .

�سـدر فـي : 8 1 من ذي احلجة �سنة 1410هـ

املـوافــــق : 11 من يوليـــــــــــــو �سنة 1990م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانــــون التجــــــارة

اأحكام عامة

املـــادة ) 1 (

ت�صري اأحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اأي �صخ�ض 

ولو كان غري تاجر . 

املـــادة ) 2 (

فـي حتديد القواعد التي ت�صري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود املعتربة 

قانونا . وتنتج العقود امل�صار اإليها اآثارها مبجرد توافق الإيجاب والقبول ما مل تن�ض مواد 

هذا القانون على خالف ذلك . 

املـــادة ) 3 (

الإثبات مهما كانت قيمتها ما مل  بكافة طرق  اإثباتها  التجارية جواز  العقود  فـي  الأ�صل 

تن�ض مواد هذا القانون على خالف ذلك . 

املـــادة ) 4 (

اإذا مل يوجد عقد ، اأو وجد و�صكت عن احلكم اأو كان احلكم الوارد فـي العقد باطال ، �صرت 

الن�صو�ض الت�صريعية التي يت�صمنها هذا القانون والقوانني الأخرى على جميع امل�صائل 

التي تتناولها هذه الن�صو�ض فـي لفظها اأو فـي فحواها . 

املـــادة ) 5 (

اإذا مل يوجد ن�ض ت�صريعي ، �صرت قواعد العرف ويقدم العرف اخلا�ض اأو العرف املحلي 

على العرف العام فاإذا مل يوجد عرف طبقت اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية الغراء ثم قواعد 

العدالة . 

املـــادة ) 6 (

املق�صود باملحكمة فـي هذا القانون ، هيئة ح�صم املنازعات التجارية اأو اأية حمكمة اأخرى 

ي�صدر بت�صكيلها قانون لحق لنظر الأمور التجارية . 

املـــادة ) 7 (

ال�صركات التجارية والعالمات والبيانات التجارية وال�صجل التجاري وغرفة جتارة و�صناعة 

عمان ، و�صوق م�صقط لالأوراق املالية تنظمها قوانينها اخلا�صة . ومع عدم الإخالل باأحكام 

قانون الوكالت التجارية ، ت�صري فـي �صاأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة واملمثلني 

التجاريني اأحكام الف�صل الأول من الباب اخلام�ض من الكتاب الثالث من هذا القانون . 
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الكتاب الأول

الأعمال التجارية 

 التاجر

الباب الأول

الأعمال التجارية

املـــادة ) 8 (

الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها ال�صخ�ض بق�صد امل�صاربة ولو كان غري تاجر . 

املـــادة ) 9 (

تعد بوجه خا�ض الأعمال الآتية اأعمال جتارية :

1 - �صراء ال�صلع وغريها من املنقولت املادية وغري املادية بق�صد بيعها بربح ما �صواء 

بيعت على حالتها اأم بعد ت�صنيعها اأو حتويلها . 

2 - �صراء ال�صلع وغريها من املنقولت املادية وغري املادية بق�صد تاأجريها اأو ا�صتئجارها 

بق�صد اإعادة تاأجريها . 

3 - البيع اأو الإيجار اأو اإعادة التاأجري لل�صلع امل�صرتاة اأو امل�صتاأجرة على الوجه املبني 

فيما تقدم . 

4 - �صراء العقار بق�صد الربح من بيعه بحالته الأ�صلية اأو بعد جتزئته وبيع العقار 

الذي ا�صرتي بهذا الق�صد . 

5 - عقود التوريد . 

6 - عقود العمالة . 

7 - معامالت امل�صارف العامة واخلا�صة واأعمال ال�صرافة واملبادلة املالية . 

8 - اأعمال ال�صم�صرة )الدللة( والوكالت التجارية . 

9 - الأوراق التجارية كالكمبيالت وال�صندات لأمر وال�صيكات . 

10 - تاأ�صي�ض ال�صركات التجارية وبيع اأو �صراء اأ�صهمها و�صنداتها . 

11 - املخازن العامة والرهون املرتتبة على الأموال املودعة بها . 

12 - ا�صتخراج املعادن والزيوت والأحجار وغريها من موارد الرثوة الطبيعية . 

13 - التاأمني باأنواعه املختلفة . 

14 - املحالت املعدة للجمهور كاملالعب العامة ودور ال�صينما والفنادق واملطاعم وحمالت 

البيع باملزايدة . 



- 9 -

15 - امتيازات املرافق العامة كتوزيع املاء والكهرباء والغاز واإجراء الت�صالت الربيدية 

والربقية والهاتفية وما اإليها . 

16 - النقل برا وبحرا وجوا . 

17 - وكالت الأعمال ومكاتب ال�صياحة والت�صدير وال�صترياد . 

18 - الأعمال املتعلقة بالطباعة والن�صر وال�صحافة والإذاعة والتليفزيون ونقل الأخبار 

اأو ال�صور والإعالنات وبيع الكتب . 

19 - اإن�صاء امل�صانع واإن كانت مقرتنة با�صتثمار زراعي والتعهد بالإن�صاء وال�صنع . 

20 - الأعمال املتعلقة مبقاولت الت�صييد والإن�صاءات وتعديلها وترميمها وهدمها . 

املـــادة ) 10 (

يعد عمال جتاريا جميع الأعمال املتعلقة باملالحة البحرية واملالحة اجلوية ، وبوجه خا�ض :

1 - اإن�صاء ال�صفن اأو الطائرات وبيعها و�صراوؤها واإيجارها وا�صتئجارها واإ�صالحها . 

2 - العقود املتعلقة باأجور ورواتب ربان ال�صفينة ومالحيها ومالحي الطائرات و�صائر 

العاملني عليها . 

3 - الإقرا�ض وال�صتقرا�ض . 

4 - النقليات البحرية واجلوية وكل عملية تتعلق بها ك�صراء اأو بيع لوازمها من مهمات 

واأدوات وذخائر ووقود وحبال واأ�صرعة وموؤن ومواد متوين الطائرات . 

5 - التاأمني البحري واجلوي باأنواعه املختلفة . 

املـــادة ) 11 (

تعتبـــر اأعمــال جتاريـــة ، الأعمـــال املرتبطــة باملعامـالت التجاريـة املذكـورة فـي املـواد ال�صابقـة 

اأو امل�صهلة لها ، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية . 

املـــادة ) 12 (

الأ�صل فـي عقود التاجر والتزاماته اأن تكون جتارية ، ما مل يقم الدليل على خالف ذلك . 

املـــادة ) 13 (

اإذا كان العقد جتاريا بالن�صبة اإىل اأحد املتعاقدين دون الآخر ، �صرت اأحكام قانون التجارة 

على التزامات كل منهما النا�صئة عن هذا العقد ما مل يوجد ن�ض يق�صي بغري ذلك . 
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املـــادة ) 14 (

ل يعد عمال جتاريا :

1 - اإنتاج الفنان لعمل فني بنف�صه اأو با�صتخدامه عمال ، وبيعه . 

2 - طبع املوؤلف موؤلفه وبيعه . 

املـــادة ) 15 (

ل يعد عمال جتاريا بيع املزارع احلا�صالت الناجتة من الأر�ض اململوكة له اأو التي يزرعها 

ولو بعد حتويلها بالو�صائل املتاحة له فـي ا�صتغالله الزراعي . 

الباب الثاين

 التاجر

الف�سل الأول

 التاجر بوجه عام

املـــادة ) 16 (

كل من يزاول با�صمه عمال جتاريا وهو حائز لالأهلية الواجبة ، واتخذ هذه املعامالت حرفة 

له يكون تاجرا . كما يعترب تاجرا كل �صركة جتارية ، وكل �صركة تتخذ ال�صكل التجاري ولو 

كانت تزاول اأعمال غري جتارية . 

املـــادة ) 17 (

كل من اأعلن للجمهور ، باأي طريق من طرق الن�صر عن حمل اأ�ص�صه للتجارة يعد تاجرا واإن 

مل يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت �صفة التاجر لكل من احرتف التجارة با�صم م�صتعار 

اأو م�صترت وراء �صخ�ض اآخر ، ف�صال عن ثبوتها لل�صخ�ض الظاهر . واإذا زاول التجارة اأحد 

و�صرت  تاجرا  ، عد  اأنظمة خا�صة  اأو  قوانني  املحظور عليهم الجتار مبوجب  الأ�صخا�ض 

عليه اأحكام هذا القانون . 

املـــادة ) 18 (

ل يعد تاجرا من قام بعمل جتاري ب�صفة عر�صية دون اأن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك 

تخ�صع املعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة . 

املـــادة ) 19 (

اأو غريها  تاأ�صي�صها احلكومة  فـي  ت�صرتك  اأو  توؤ�ص�صها  التي  لل�صركات  التاجر  تثبت �صفة 

اأ�صا�صية بن�صاط جتاري وت�صري عليها  ، التي تقوم ب�صفة  من الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة 

الأحكام التي ترتتب على �صفة التاجر عدا الإفال�ض ما مل ين�ض القانون على خالف ذلك . 

كما تثبت �صفة التاجر لفروع ال�صركات واملوؤ�ص�صات الأجنبية التي تزاول ن�صاطا جتاريا فـي 

ال�صلطنة ما مل ين�ض القانون على خالف ذلك . 
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املـــادة ) 20 (

الأفراد الذين يزاولون حرفة اأو جتارة �صغرية يعتمدون فيها على عملهم ب�صفة اأ�صا�صية 

كالباعة الطوافني واأ�صحاب احلوانيت ال�صغرية وال�صناع اليدويني ل يخ�صعون لواجبات 

التجــــار اخلا�صـــة بالدفاتـــر التجاريـــة واإعداد تقرير احل�صاب اخلتامي وامليزانية العامة ، 

كما ل يخ�صعون للقيد فـي ال�صجل التجاري ولأحكام الإفال�ض وال�صلح الواقي . وي�صدر 

بتحديد احلرف والتجارة ال�صغرية قرار من وزير التجارة وال�صناعة . 

املـــادة ) 21 (

كل من بلغ الثامنة ع�صرة ميالديا ومل يقم به مانع قانوين يتعلق ب�صخ�صه اأو بنوع املعاملة 

التجارية التي يبا�صرها يكون اأهال لال�صتغال بالتجارة . 

املـــادة ) 22 (

تاأمر بت�صفية ماله و�صحبه من هذه  اأن  ، جاز للمحكمة  اإذا كان للقا�صر مال فـي جتارة 

التجارة اأو با�صتمراره فيها ، وفقا ملا تق�صي به م�صلحة القا�صر ، مع مراعاة اأحكام قانونه 

الوطني عند القت�صاء . فاإذا اأمرت املحكمة بال�صتمرار فـي التجارة ، فلها اأن متنح النائب 

عن القا�صر تفوي�صا عاما اأو مقيدا للقيام بجميع الأعمال الالزمة لذلك ، ويقيد التفوي�ض 

فـي ال�صجل التجاري وين�صر فـي اجلريدة الر�صمية ول يكون القا�صر ملتزما اإل بقدر اأمواله 

امل�صتغلة فـي التجارة ، ويجوز �صهر اإفال�صه ول ي�صمل الإفال�ض غري الأموال امل�صتغلة فـي 

اإلغاء  للمحكمة  ويجوز   . القا�صر  �صخ�ض  اإىل  بالن�صبة  اأثر  اأي  عليه  يرتتب  ول  التجارة 

التفوي�ض امل�صار اإليه اإذا طراأت اأ�صباب جديه يخ�صى معها �صوء اإدارة النائب دون اأن يرتتب 

على ذلك اأ�صرار بالغري ح�صن النية ويجب على اأمانة �صر املحكمة خالل الأربع والع�صرين 

�صاعة التالية ل�صدور الأمر باإلغاء التفوي�ض اإبالغ الأمر لأمانة ال�صجل التجاري لقيده 

ون�صره فـي اجلريدة الر�صمية . 

املـــادة ) 23 (

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )21( تخ�صع اأهلية الن�صاء ملمار�صة التجارة لقانون الدولة 

التي يتمتعن بجن�صيتها . 

املـــادة ) 24 (

ل يجوز لغري العماين ال�صتغال بالتجارة فـي �صلطنة عمان اإل اإذا اأذن له بذلك طبقا لأحكام 

القوانني ال�صارية فـي ال�صلطنة . 
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املـــادة ) 25 (

ل يجوز ل�صركة اأجنبية اإن�صاء فرع لها فـي �صلطنة عمان ول اأن تبا�صر اأعمال جتارية فيها 

اإل عن طريق وكيل عماين تاجر وبال�صروط التي حتددها القوانني . 

املـــادة ) 26 (

ل يجوز لالأ�صخا�ض الآتي بيانهم ممار�صة التجارة :

اأول : كل تاجر �صهر اإفال�صه خالل ال�صنة الأوىل من مزاولة التجارة ما مل يرد اإليه 

اعتباره . 

ثانيا : كل من حكم عليه بالإدانة فـي اإحدى جرائم الإفال�ض بالتدلي�ض اأو التق�صري 

اأو الغ�ض التجاري اأو ال�صرقة اأو الن�صب اأو خيانة الأمانة اأو التزوير اأو ا�صتعمال 

الأوراق املزورة ما مل يرد اإليه اعتباره . 

ويعاقب كل من خالف هذا احلظر بال�صجن مدة ل جتاوز �صنة واحدة وبغرامة ل جتاوز 

فـي  التجاري  املحل  باإغالق  ، مع احلكم  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  ريال عماين  مائتي 

جميع الأحوال . 

الف�سل الثاين

 الدفاتر التجارية

املـــادة ) 27 (

على كل من تثبت له �صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون اأو مي�صك الدفاتر التجارية 

التي ت�صتلزمها طبيعة جتارته واأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه املايل بدقة . 

املـــادة ) 28 (

يجب اأن مي�صك التاجر على الأقل الدفرتين الآتيني :

1 - دفرت اليومية ويجب اأن يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه 

من الوجوه اإىل م�صروعه التجاري واأن يقيد باجلملة �صهرا ف�صهرا م�صحوباته 

ال�صخ�صية . 

2 - دفرت اجلرد الذي يتعني تنظيمه مرة على الأقل فـي كل �صنة . 

التي  املرا�صالت والربقيات  اأن يحتفظ ب�صورة مطابقة لالأ�صل من جميع  التاجر  وعلى 

وبرقيات  مرا�صالت  من  اإليه  يرد  ما  بجميع  يحتفظ  وكذلك   ، جتارته  لأعمال  ير�صلها 

وفواتري وغريها من امل�صتندات التي تت�صل باأعمال جتارته . ويعفـى من هذه اللتزامات 

الأفراد الذين يزاولون حرفة ب�صيطة اأو جتارة �صغرية املن�صو�ض عليهم فـي املادة )20( من 

هذا القانون ، والتجار الذين ل يزيد راأ�صمالهم على ع�صرة اآلف ريال عماين . 
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املـــادة ) 29 (

تقيد فـي دفرت اجلرد تفا�صيل الب�صاعة املوجودة عند التاجر فـي اآخر �صنته املالية ، اأو بيان 

اإجمايل عنها اإذا كانت تفا�صيلها واردة فـي دفاتر وقوائم م�صتقلة ، وفـي هذه احلالة تعترب 

. كما تقيد بدفرت اجلرد �صورة من  املذكور  الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفرت  هذه 

امليزانية العامة للتاجر فـي كل �صنة مالية ما مل يخ�ص�ض لها دفرت خا�ض . 

املـــادة ) 30 (

يجب اأن تكون �صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من اأي فراغ اأو كتابة فـي احلوا�صي 

اأو حمو اأو حت�صري ، ويتعني على التاجر عند انتهاء �صفحاتها وفـي نهاية كل �صنة مالية 

تقدمي هذه الدفاتر للتاأ�صري عليها بذلك واأن يقدم تقريرا ي�صتمل على احل�صاب اخلتامي 

وامليزانية العامة . وي�صدر وزير التجارة وال�صناعة قرارا بتحديد اجلهة املخت�صة بالتاأ�صري 

على الدفاتر التجارية والإجراءات الالزمة لذلك . 

املـــادة ) 31 (

على التاجر وورثته الحتفاظ بدفرت اليومية ودفرت اجلرد مدة ع�صر �صنوات بعد اإقفالهما .

ويجب عليهم كذلك حفظ املرا�صالت وامل�صتندات وال�صور امل�صار اإليها فـي املادة )28( ملدة 

خم�ض �صنوات . 

املـــادة ) 32 (

للمحكمة عند نظر الدعوى اأن تقرر ، من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب اأحد اخل�صوم ، 

اإبراز الدفاتر والأوراق التجارية لالطالع عليها وا�صتخال�ض ما ترى ا�صتخال�صه منها 

فيما يتعلق مبو�صوع الدعوى . 

املـــادة ) 33 (

تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة ل�صاحبها التاجر �صد خ�صمه التاجر اإذا كان النزاع 

متعلقا بعمل جتاري وكانت الدفاتر منتظمة ح�صب القواعد املتقدمة . وت�صقط هذه احلجة 

بالدليل العك�صي ، ويجوز اأن يوؤخذ هذا الدليل من دفاتر اخل�صم التجارية املنتظمة . 

املـــادة ) 34 (

الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت اأو غري منتظمة ، حجة على �صاحبها التاجر 

فـي  التي  القيود  تعترب  اأن  على   ، تاجر  غري  اأو  كان  تاجرا  خ�صمه  اإليها  ا�صتند  اإذا  فيما 

م�صلحة �صاحب الدفرت حجة له اأي�صا . 
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املـــادة ) 35 (

اإذا طلب اأحد اخل�صمني التاجرين العتماد على ما فـي دفاتر خ�صمه التاجر وامتنع خ�صمه 

عن تقدميها بغري عذر مقبول اعتمد القا�صي قول الطالب بيمينه . 

املـــادة ) 36 (

الدفاتر التجارية الإلزامية املنتظمة حجة ل�صاحبها التاجر �صد خ�صمه غري التاجر ب�صدد 

الديون النا�صئة عما يورده التاجر لعميله . وت�صقط هذه احلجة بالدليل العك�صي . 

الكتاب الثاين

الباب الأول 

 املتجر

املـــادة ) 37 (

املتجر هو حمل التاجر واحلقوق املت�صلة بهذا املحل . وي�صتمل املتجر على جمموعة من 

الأموال املنقولة بعنا�صرها املادية وغري املادية وهي بوجه خا�ض الب�صائع والأثاث التجاري 

والآلت ال�صناعية والعمالء وال�صم التجاري وحق الإيجار والعالمات والبيانات التجارية 

وبراءات الخرتاع والرتاخي�ض والر�صوم والنماذج . 

املـــادة ) 38 (

حقوق �صاحب املتجر فـي العنا�صر املختلفة التي ي�صتمل عليها تنظمها الن�صو�ض اخلا�صة 

بها ، فاإذا مل يوجد ن�ض خا�ض �صرت القواعد العامة . 

الباب الثاين 

 عنا�سر املتجر

الف�سل الأول 

 ال�سم التجاري

املـــادة ) 39 (

يتاألــف ال�صـــم التجــاري مــن ا�صــم التاجــر ولقبــه اأو مـن ت�صميــة مبتكـرة اأو من كليهمــا معــا 

ويجب اأن يختلف فـي و�صوح عن الأ�صماء املقيدة قبال . ويجوز اأن يت�صمن ال�صم التجاري 

بيانات خا�صة بالأ�صخا�ض املذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة املخ�ص�ض لها ، كما يجوز 

اأن يت�صمن ت�صمية مبتكرة . وفـي جميع الأحوال يجب اأن يطابق ال�صم التجاري احلقيقة 

واأل يوؤدي اإىل الت�صليل اأو مي�ض بال�صالح العام . 
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املـــادة ) 40 (

القيد  بعد  يجوز  ول   . القانون  لأحكام  وفقا  التجاري  ال�صجل  فـي  التجاري  ال�صم  يقيد 

لتاجر اآخر ا�صتعمال هذا ال�صم فـي نوع التجارة التي يزاولها ، واإذا كان ا�صم التاجر ولقبه 

ي�صبهان ال�صم التجاري املقيد فـي ال�صجل وجب عليه اأن ي�صيف اإىل ا�صمه بيانا مييزه عن 

ال�صم ال�صابق قيده . 

املـــادة ) 41 (

با�صمه  املعامالت  املتعلقة بهذه  اأوراقه  التجارية ويوقع  اأن يجري معامالته  التاجر  على 

التجاري ، وعليه اأن يكتب هذا ال�صم فـي مدخل متجره . 

املـــادة ) 42 (

ل يجوز الت�صرف فـي ال�صم التجاري ت�صرفا م�صتقال عن الت�صرف فـي املتجر ولكن الت�صرف 

فـي املتجر ل ي�صمل ال�صم التجاري ما مل ين�ض على ذلك �صراحة اأو �صمنا . 

املـــادة ) 43 (

ل يجوز ملن تنتقل اإليه ملكية متجر اأن ي�صتخدم ا�صم �صلفه التجاري اإل اإذا اآل اإليه هذا 

ال�صم اأو اأذن له ال�صلف فـي ا�صتعماله ، وفـي جميع الأحوال عليه اأن ي�صيف اإىل هذا ال�صم 

بيانا يدل على انتقال امللكية واإذا وافق ال�صلف على ا�صتعمال ال�صم التجاري الأ�صلي دون 

عن  اخللف  عجز  اإذا  ال�صم  هذا  حتت  املعقودة  اخللف  التزامات  عن  م�صوؤول  كان  اإ�صافة 

الوفاء بهذه اللتزامات . 

املـــادة ) 44 (

من متلك ا�صما جتاريا تبعا ملتجر يخلف �صلفه فـي اللتزامات واحلقوق التي ترتبت حتت 

هذا ال�صـــم ، ول ي�صـــري اأي اتفـــاق خمالـــف فـي حــق الغري اإل اإذا قيـد فـي ال�صجـل التجـاري 

اأو اأخرب به ذوو ال�صاأن . وت�صقط امل�صوؤولية عن التزامات ال�صلف مب�صي خم�ض �صنوات من 

تاريخ انتقال املتجر . 

املـــادة ) 45 (

من انتقلت له ملكية متجر دون ا�صمه التجاري ل يكون م�صوؤول عن التزامات �صلفه ما مل 

يكن هناك اتفاق خمالف مقيد فـي ال�صجل التجاري . 
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املـــادة ) 46 (

يكون ا�صم ال�صركات التجارية وفق الأحكام القانونية اخلا�صة بها . ولل�صركة اأن حتتفظ 

با�صمها الأول دون تعديل اإذا ان�صم اإليها �صريك جديد اأو خرج منها �صريك كان ا�صم ال�صركة 

ي�صتمل على ا�صمه ما دام هذا ال�صريك اأو ورثته قد قبلوا بقاء ال�صم . 

الف�سل الثاين 

 املناف�سة غري امل�سروعة

املـــادة ) 47 (

اإذا ا�صتعمل ال�صم التجاري غري �صاحبه ، اأو ا�صتعمله �صاحبه على �صورة تخالف القانون . 

جاز لذوي ال�صاأن اأن يطلبوا منع ا�صتعماله ولهم اأن يطلبوا �صطبه اإذا كان مقيدا بال�صجل 

التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعوي�ض اإن كان له حمل . 

املـــادة ) 48 (

اأن  اإىل طريق التدلي�ض والغ�ض فـي ت�صريف ب�صاعته ولي�ض له  اأن يلجاأ  ل يجوز للتاجر 

ين�صر بيانات كاذبة من �صاأنها اأن ت�صر مب�صلحة تاجر اآخر يزاحمه واإل كان م�صوؤول عن 

التعوي�ض . 

املـــادة ) 49 (

ل يجوز للتاجر اأن ين�صر اأمورا مغايرة للحقيقة تتعلق مبن�صاأ ب�صاعته اأو اأو�صافها اأو تتعلق 

باأهمية جتارته ، ول اأن يعلن خالفا للواقع اأنه حائز ملرتبة اأو �صهادة اأو مكافاأة ول اأن يلجاأ 

اآخر  ينتزع عمالء تاجر  اأن  ، قا�صدا بذلك  الت�صليل  اأخري تنطوي على  اأية طريقة  اإىل 

يزاحمه واإل كان م�صوؤول عن التعوي�ض . 

املـــادة ) 50 (

ل يجوز للتاجر اأن يغري عمال تاجر اآخر اأو م�صتخدميه ليعاونوه على انتزاع عمالء هذا 

اأ�صرار  فـي خدمته ويطلعوه على  ويدخلوا  التاجر  ليخرجوا من خدمة هذا  اأو   ، التاجر 

مناف�صه . وتعترب هذه الأعمال مناف�صة غري م�صروعة ت�صتوجب التعوي�ض . 

املـــادة ) 51 (

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية باملعلومات عن اأحوال التجار واأعطي لقاء اأجر 

اأو عن  املايل وكان ذلك ق�صدا  اأو و�صعه  التجار  اأحد  �صلوك  بيانات مغايرة للحقيقة عن 

تق�صري ج�صيم ، كان م�صوؤول عن تعوي�ض ال�صرر الذي ينجم عن خطئه . 
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الباب الثالث

عقود الت�سرف فـي املتجر

الف�سل الأول 

البيع

املـــادة ) 52 (

اإل بعقد ر�صمي . ويحدد فـي عقد البيع ثمن الب�صائع واملهمات املادية  ل يتم بيع املتجر 

والعنا�صر غري املادية ، كل منها على حدة . ويخ�صم مما يدفع من الثمن اأول ثمن الب�صائع ، 

ثم ثمن املهمات املادية ثم العنا�صر غري املادية ولو اتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 53 (

ي�صهر عقد بيع املتجر بقيده فـي ال�صجل التجاري . ويجب اإجراء القيد خالل �صهر من تاريخ 

البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التي جتري على ذات املتجر امل�صرتى فـي نف�ض 

، ويعترب القيد  البائع ملدة خم�ض �صنوات من تاريخه  امليعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز 

ملغيا اإذا مل يجدد خالل املدة ال�صابقة . وي�صطب القيد برتا�صي اأ�صحاب ال�صاأن اأو مبوجب 

حكم نهائي . 

املـــادة ) 54 (

ل يقع امتياز البائع اإل على اأجزاء املحل املبينة فـي القيد . فاإذا مل يعني على وجه الدقة ما 

يتناوله المتياز مل يقع اإل على ا�صم املحل التجاري واحلق فـي الإجارة والت�صال بالعمالء 

وال�صمعة التجارية . 

املـــادة ) 55 (

على امل�صرتي اأن يحتفظ بالثمن حتت يده ملدة ع�صرة اأيام بعد اإمتام اإجراءات الإ�صهار ، ولكل 

دائن للبائع خالل املدة املذكورة املعار�صة حتت يد امل�صرتي فـي الوفاء بالثمن للبائع . ويكون 

للدائن اإجـــراء هـــذه املعار�صـة ولـو لـم يكـن دينـه قـد حـل اأو لـم يكن حتت يده �صنـد تنفيـذي . 

كان  واإل  للبائع  بالثمن  الوفاء  عن  المتناع  امل�صرتي  على  وجب  املعار�صة  وقعت  ومتى 

امل�صرتي م�صوؤول �صخ�صيا عن الدين . فاإذا انق�صت مدة املعار�صة وكانت ديون الدائنني 

الدائنيـن  ديـون  ي�صـاوي  مـا  اإيـداع  امل�صتـري  ، وجـب على  الثمـن  مـن مبلـغ  اأقـل  املعار�صني 

املعار�صني فـي خزينة املحكمة وي�صدد الباقي للبائع . 

املـــادة ) 56 (

لدائني البائع خالل ع�صرة اأيام من تاريخ اإ�صهار البيع طلب بيع املحل التجاري باملزايدة اإذا 

قرروا بزيادة الع�صر وذلك فـي حالة ما اإذا قدروا اإن ثمن البيع اأقل من الثمن احلقيقي . 
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املـــادة ) 57 (

على البائع الذي يرفع دعوى الف�صخ اأن يعلن الدائنني الذين لهم قيود على املتجر فـي 

حمالهم املختارة املبينة فـي قيودهم . واإذا ا�صرتط البائع عند البيع اأنه ي�صبح مف�صوخا 

اإذا ترا�صى البائع وامل�صرتي على  اأو  اإذا مل يدفع الثمن فـي الأجل امل�صمى  بحكم القانون 

ف�صــخ البيـــع وجــب على البائــع اإعــالن الدائنيــن املقيديـــن فـي حمالهــــم املختـــارة بالف�صــــخ 

اأو بح�صول التفاق عليه وذلك بكتاب م�صجل م�صحوب بعلم الو�صول . 

املـــادة ) 58 (

اإذا طلب بيع املتجر باملزاد العلني ، وجب على الطالب اأن يعلن بذلك البائعني ال�صابقني 

 ، الو�صول  بعلم  م�صحوب  م�صجل  بكتاب  وذلك  قيودهم  فـي  املبينة  املختارة  حمالهم  فـي 

معلنا اإياهم اأنه اإذا مل يرفعوا دعوى الف�صخ خالل �صهر من تاريخ الإخطار �صقط حقهم 

فيه قبل من ير�صو عليه باملزاد . 

املـــادة ) 59 (

ل تقبل جتاه الغري دعوى الف�صخ لعدم دفع الثمن اإل اإذا كان قد احتفظ بها �صراحة فـي 

القيد ول ترفع الدعوى اإل عن عنا�صر املحل التي كانت حمال للبيع دون غريها . ول مينع 

الإفال�ض من رفع دعوى الف�صخ . 

الف�سل الثاين 

 الإيجار

املـــادة ) 60 (

اأو جزئيا ح�صب الأحكام الواردة فـي هذا  يجوز الت�صرف فـي املتجر بطريق الإيجار كليا 

الف�صل . 

املـــادة ) 61 (

يكت�صب امل�صتاأجر �صفة التاجر وي�صري خا�صعا جلميع واجباته ومنها �صرورة ت�صجيل ا�صمه 

فـي ال�صجل التجاري خالل مدة اأق�صاها 15 يوم من تاريخ الإيجار . 

املـــادة ) 62 (

الأجل  نف�ض  التجاري خالل  ال�صجل  فـي  بالقيد  الإيجار  �صهر عقد  امل�صتاأجر  يتعني على 

املحدد فـي املادة ال�صابقة كما يتعني عليه اإ�صهار انتهاء الإيجار بنف�ض الطريقة . 
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املـــادة ) 63 (

يتعيــن على امل�صتاأجــر اأن يبـرز �صفته تلك فـي جميـع الوثائـق املتعلقـة بن�صاطـه التجـاري 

كاملرا�صالت والقوائم وطلبات التوريد وغريها وكل خمالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة ل 

تقل عن ع�صرة ريالت عمانية ول تزيد على خم�صمائة ريال عماين . 

املـــادة ) 64 (

يجوز ملن يكون له دين على املتجر اأن يطالب بحلول اأجل ا�صتحقاق دينه خالل ثالثة اأ�صهر 

من تاريخ �صهر عقد الإيجار واإل �صقط حقه قبل امل�صتاأجر بفوات ذلك الأجل . 

املـــادة ) 65 (

يكـون املوؤجــر م�صوؤول بالت�صامـن مـع امل�صتاأجـر اإىل تاريـخ �صهـر عقـد الإيجـار عـن الديـون 

املرتتبة على هذا الأخري مدة مبا�صرته ل�صتغالل املتجر . 

املـــادة ) 66 (

ل ت�صري اأحكـام املــادة ال�صابقـة على عقـد الإيجـار الــذي يربمـه نائـب عـن املوؤجـر اإل اإذا كـان 

ماأذونا له باإبرام ذلك العقد . 

الف�سل الثالث 

 الرهن

املـــادة ) 67 (

يجوز رهن املتجر ، فاإذا مل يعني على وجه الدقة ما يتناوله الرهن مل يقع اإل على ال�صم 

التجاري واحلق فـي الإجارة والت�صال بالعمالء وال�صمعة التجارية . 

املـــادة ) 68 (

ل يتم الرهن اإل بعقد ر�صمي . ويجب اأن ي�صتمل عقد الرهن على ت�صريح من املدين عما 

اإذا كان هناك امتياز للبائع على املتجر واأن ي�صتمل كذلك على ا�صم �صركة التاأمني التي 

اأمنت املتجر �صد احلريق اإن وجدت . 

املـــادة ) 69 (

ي�صهر عقد الرهن بقيده فـي ال�صجل التجاري ، ويجب اإجراء القيد خالل ثالثني يوما من 

تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ المتياز ملدة خم�ض �صنوات من تاريخه ، ويعترب القيد 

ملغيا اإذا مل يجدد خالل املدة ال�صابقة وي�صطب القيد برتا�صي اأ�صحاب ال�صاأن اأو مبوجب 

حكم نهائي . 
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املـــادة ) 70 (

اإذا مل يوف �صاحب املتجر بالثمن اأو بباقيه للبائع ، اأو بالدين فـي تاريخ ا�صتحقاقه للدائن 

املرتهن ، جاز للبائع اأو للدائن املرتهن بعد ثمانية اأيام من تاريخ التنبيه على مدينه واحلائز 

للمتجر تنبيها ر�صميا ، اأن يقدم عري�صة للمحكمة يطلب الأذن له باأن يبيع باملزاد العلني 

عنا�صر املتجر كلها اأو بع�صها التي يتناولها امتياز البائع اأو الدائن املرتهن . ويف�صل فـي 

التي  وبالطريقة  وال�صاعة  واليوم  املكان  فـي  البيع  . ويكون  ال�صتعجال  الطلب على وجه 

تعينها املحكمة وين�صر عن البيع قبل ح�صوله بع�صرة اأيام على الأقل . 

املـــادة ) 71 (

يكون للبائع وللدائنني املرتهنني على املبالغ النا�صئة من التاأمني اإذا حتقق �صبب ا�صتحقاقها 

نف�ض احلقوق والمتيازات التي كانت لهم على الأ�صياء املوؤمن عليها . 

املـــادة ) 72 (

الراهن م�صوؤول عن حفظ املتجر املرهون فـي حالة جيدة دون اأن يكون له احلق فـي الرجوع 

على الدائن ب�صيء فـي مقابل ذلك . 

املـــادة ) 73 (

لي�ض ملوؤجر املكان الذي يوجد به الأثاث والآلت املرهونة التي ت�صتعمل فـي ا�صتغالل املتجر 

اأن يبا�صر امتيازه لأكرث من �صنتني . 

الكتاب الثالث

اللتزامات والعقود التجارية

املـــادة ) 74 (

ت�صري على اللتزامات والعقود التجارية الأحكام املن�صو�ض عليها فـي هذا الكتاب ، وفـي 

حالة عدم وجود ن�ض ت�صري اأحكام املادة اخلام�صة من هذا القانون . 

الباب الأول

 اللتزامات التجارية

املـــادة ) 75 (

امللتزمون بدين جتاري ي�صاألون على وجه الت�صامن ما مل ين�ض القانون اأو التفاق على 

خالف ذلك . 
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املـــادة ) 76 (

اأو كان   ، اإذا كان الكفيل ي�صمن دينا جتاريا بالن�صبة للمدين  تكون الكفالة عمال جتاريا 

الكفيل تاجرا وله م�صلحة فـي كفالة الدين وذلك مع مراعاة اأحكام املادة )233( . 

املـــادة ) 77 (

فـي الكفالــــة التجاريـــة يكـــون الكفــــالء مت�صامنيـــن فيمــا بينهـــم ومت�صامنني مع املدين 

اأحكام  الدائن لأحدهم ل ت�صقط حقه فـي مطالبة الآخرين وذلك مع مراعاة  ومطالبة 

املادة )238( . 

املـــادة ) 78 (

الأعمال واخلدمات التي تتعلق بالن�صاط التجاري للتاجر واملقدمة للغري تكون بعو�ض ، 

ما مل يثبت خالف ذلك . ويعني هذا العو�ض طبقا للعرف فاإن مل يوجد حددت املحكمة 

العو�ض . 

املـــادة ) 79 (

يكون القر�ض جتاريا اإذا اأبرمه التاجر لأعمال تتعلق ب�صوؤون جتارته ، اأو اأن يكون الغر�ض 

من القر�ض ا�صتخدامه فـي اأعمال جتارية . 

املـــادة ) 80 (

ويتم   ، دين جتاري  اأو  على قر�ض  املدين  عائد مقابل ح�صول  اقت�صاء  فـي  للدائن احلق 

حتديد العائد باتفاق الطرفني فـي احلدود التي حتددها وزارة التجارة وال�صناعة بالتفاق 

مع غرفة جتارة و�صناعة عمان كل عام مع مراعاة اأجل القر�ض واأغرا�صه وخماطره . واإذا 

تاأخر املدين عن الوفاء فـي ميعاد ال�صتحقاق ، كان للدائن احلق فـي اقت�صاء العائد املتفق 

عليه عن مدة التاأخري . 

املـــادة ) 81 (

القر�ض  فـي  عليــه  املتفــق  العائـــد  اإىل  ي�صاف  تكميلــي  بتعوي�ض  اأن يطالب  للدائـــن  يجـــوز 

اأو الدين التجاري اإذا كان قد اأ�صاب الدائن �صرر يجاوز هذا العائد وتقوم املحكمة بتقدير 

التعوي�ض . 

املـــادة ) 82 (

فـي  اأو   ، اأكرث  اأو  �صنة  القر�ض  مدة  كانت  اإذا  ال�صنة  نهاية  فـي  عليه  املتفق  العائـد  يـوؤدي 

اأو العمل  اإذا كانت املدة اأقل من �صنة ، ما مل يجر العرف التجاري  يوم ا�صتحقاق القر�ض 

امل�صرفـي على خالف ذلك . 
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املـــادة ) 83 (

ل يجرب الدائن على قبول ا�صتيفاء الدين قبل حلول الأجل املتفق عليه ، ما مل يقم املدين 

بدفع العائد امل�صتحق عن املدة الباقية . 

املـــادة ) 84 (

اإل فـي الأحوال  اأو تق�صيطه  ل يجوز للمحكمة منح املدين بدين جتاري مهلة للوفاء به 

املن�صو�ض عليها فـي القانون . اأو اإذا اقت�صت ذلك �صرورة ق�صوى وب�صرط األ يلحق بالدائن 

�صرر ج�صيم . 

املـــادة ) 85 (

ل جتـوز املطالبــة بالوفـاء باللتزامـات التجاريـة اإل فـي �صاعـات العمـل التـي يجـري عليهـا 

العرف . 

املـــادة ) 86 (

يكون اإعذار املدين اأو اإخطاره فـي امل�صائل التجارية بكتاب م�صجل م�صحوب بعلم الو�صول . 

وفـي حالة ال�صتعجال يكون الإعذار اأو الإخطار بربقية اأو ما يقوم مقامها . 

املـــادة ) 87 (

يكــون الوفــاء بالديــون التجاريـة �صحيحـا متـى تــم اإىل مـن يحـوز �صنـد الديـن اأو يحمــل 

خمال�صة من الدائن ، وكان املوفـي ح�صن النية . ويكون املوفـي ح�صن النية اإذا كان يجهل 

عدم �صرعية حيازة احلامل ل�صند الدين اأو املخال�صة . 

املـــادة ) 88 (

يكون وجود �صند الدين فـي حيازة املدين قرينة على براءة ذمته من الدين ، ما مل يثبت 

عك�ض ذلك . 

املـــادة ) 89 (

املدين  اأجل لتنفيذه ومل يقم  اإذا كان قد حتدد  العقد  الدائن على قبول تنفيذ  ل يجرب 

بالتنفيذ خالل هذا الأجل . 

املـــادة ) 90 (

اإذا احتفظ اأحد املتعاقدين بحق ف�صخ العقد مقابل دفع مبلغ معني فاإن قيامه بتنفيذ ما 

 ، اأو قبوله قيام املتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته   ، يفر�صه عليه هذا العقد من التزامات 

ي�صقط عنه حق الف�صخ الذي احتفظ به . 
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املـــادة ) 91 (

يجوز الإثبات فـي املواد التجارية اأيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما مل ين�ض القانون 

على غري ذلك . وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فـي املواد 

التجارية ، يجوز اإثبات عك�ض ما ا�صتمل عليه دليل كتابي اأو اإثبات ما يجاوز هذا الدليل 

فـي  الغري  على  حجة  التجارية  املواد  فـي  العرفية  الأوراق  وتكون   . الإثبات  طرق  بكافة 

تاريخها ولو مل يكن هذا التاريخ ثابتا ما مل ي�صرتط القانون ثبوت التاريخ ، ويعترب تاريخ 

الورقة العرفية هو التاريخ احلقيقي حتى يثبت العك�ض بكافة طرق الإثبات . 

املـــادة ) 92 (

تتقـادم التزامــات التجـار املتعلقـة باأعمالهـم التجاريـة قبـل بع�صهـم البعـ�ض مب�صـي ع�صـر 

�صنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه اللتزامات ، اإل اإذا ن�ض القانون على مدة اأقل . 

وت�صقط مبرور ع�صر �صنوات الأحكام النهائية ال�صادرة فـي املنازعات النا�صئة عن اللتزامات 

التجارية امل�صار اإليها فـي الفقرة ال�صابقة . 

الباب الثاين

العقود التجارية امل�سماة

الف�سل الأول 

البيع التجاري

الفرع الأول - اأركان البيع

املـــادة ) 93 (

ينعقد البيع برتا�صي املتبايعني على املبيع والثمن ، ويجب اأن يكون امل�صرتي عاملا باملبيع 

علما كافيا ، ويعترب العلم كافيا اإذا ا�صتمل العقد على بيان املبيع واأو�صافه الأ�صا�صية بيانا 

ميكن من تعرفه . واإذا ذكر فـي العقد اأن امل�صرتي عامل باملبيع ، �صقط حقه فـي اإبطال البيع 

بدعوى عدم علمه به ، اإل اإذا اأثبت تدلي�ض البائع . 

املـــادة ) 94 (

للبيع  الأموال  ، ول عر�ض  اأ�صخا�ض متعددة  اإىل  الأ�صعار اجلارية  اإبالغ  اإيجابا  يعترب  ل 

باإر�صال جدول الأ�صياء واأ�صعارها و�صورها . 
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املـــادة ) 95 (

اإذا كان البيع بالعينة ، وجب اأن يكون املبيع مطابقا لها . واإذا تلفت العينة اأو هلكت فـي يد 

اأحد املتعاقدين ولو دون خطاأ منه كان على املتعاقد بائعا اأو م�صرتيا اأن يثبت اأن املبيع كان 

مطابقا للعينة اأو غري مطابق . 

املـــادة ) 96 (

اأن  البائع  وعلى   ، يرف�صه  اأو  املبيع  يقبل  اأن  للم�صرتي  يجوز  التجربة  ب�صرط  البيع  فـي 

ميكنه من التجربة فاإذا رف�ض امل�صرتي املبيع وجب اأن يعلن الرف�ض فـي املدة املتفق عليها ، 

فاإن مل يكن هناك اتفاق على املدة ففـي مدة معقولة يعينها البائع ، فاإذا انق�صت هذه املدة 

ب�صرط  البيع  ويعترب   . قبول  �صكوته  اعترب  املبيع  امل�صرتي مع متكنه من جتربة  و�صكت 

اأن  اأو الظروف  اإذا تبني من التفاق  اإل  التجربة معلقا على �صرط واقف هو قبول املبيع 

البيع معلق على �صرط فا�صخ . 

املـــادة ) 97 (

اإذا بيع ال�صــيء ب�صرط املذاق ، كان للم�صرتي اأن يقبل البيع اإن �صاء ولكن عليه اأن يعلن هذا 

القبول فـي املدة التي يعينها التفاق اأو العرف ، ول ينعقد البيع اإل من الوقت الذي يتم 

فيه هذا الإعالن . 

املـــادة ) 98 (

اإذا باع تاجر مال غريه مل يتملك امل�صرتي املبيع ، غري اأن البائع ملزم بتملك املبيع وت�صليمه 

اإىل امل�صرتي ، واإل كان ملزما بالتعوي�ض . 

املـــادة ) 99 (

اإذا باع تاجر مال منقول مملوكا للغري مما يدخل فـي مو�صوع جتارته و�صلمه للم�صرتي ، 

متلك امل�صرتي املبيع اإذا كان ح�صن النية ، ولكن اإذا كان املال املبيع مفقودا اأو م�صروقا ، جاز 

للمالك احلقيقي اأن ي�صرتده خالل خم�ض �صنوات من وقت ال�صياع اأو ال�صرقة ، وللم�صرتي 

اأن يطلب من املالك اأن يعجل له الثمن الذي دفعه . 

املـــادة ) 100 (

 ، الت�صليم  واإح�صارها وقت  ، والتي ميكن تهيئتها  العقد  املوجودة وقت  الأموال غري  بيع 

�صحيح . 
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املـــادة ) 101 (

يجـوز بيـع �صـيء لحـظ املتبايعـان وقـت العقـد احتمـال تلفه ، فـاإن حتقـق التلـف ل ي�صتـرد 

امل�صرتي الثمن . اأما اإذا كان البائع واثقا من تلف املبيع حني العقد ، فالبيع غري �صحيح . 

املـــادة ) 102 (

اإذا اتفـــــق على اأن للم�صتـــــري حتديــــد �صكـــل املبيـــع اأو حجمــــه وغيــــر ذلك مـــــن مميزاتــــــه 

التف�صيلية ، وجب على امل�صرتي اأن يقوم بهذا التحديد خالل مدة معقولة واإل جاز للبائع 

اأن يطلب الف�صخ والتعوي�ض . ويجوز للبائع بعد انق�صاء املدة املذكورة حتديد هذه املميزات ، 

ويكون هذا التحديد نهائيا اإذا مل يعرت�ض عليه امل�صرتي خالل مدة معقولة من اإخطاره 

به . 

املـــادة ) 103 (

واإذا   . التي يحدد مبقت�صاها فيما بعد  الأ�ص�ض  بيان  الثمن على  اأن يقت�صر تقدير  يجوز 

اتفق على اأن الثمن هو �صعر ال�صوق ، وجب عند ال�صك ، اأن يكون الثمن �صعر ال�صوق فـي 

املكان والزمان اللذين يجب فيهما ت�صليم املبيع للم�صرتي . فاإذا مل يكن فـي مكان الت�صليم 

�صوق ، وجب الرجوع اإىل �صعر ال�صوق فـي املكان الذي يق�صي العرف اأن تكون اأ�صعاره هي 

ال�صارية . 

املـــادة ) 104 (

اإذا مل يحدد املتعاقدان ثمنا للمبيع ، فال يرتتب على ذلك بطالن البيع متى تبني من 

الظروف اأن املتعاقدين قد نويا اعتماد ال�صعر املتداول فـي التجارة اأو ال�صعر الذي جرى 

عليه التعامل بينهما . 

املـــادة ) 105 (

يجوز تفوي�ض طرف ثالث فـي تعيني الثمن فاإذا مل يعني هذا الطرف الثمن لأي �صبب كان ، 

األزم امل�صرتي ب�صعر ال�صوق يوم البيع ، فاإذا مل ميكن معرفة �صعر ال�صوق ، تكفلت املحكمة 

بتعيني الثمن . 

املـــادة ) 106 (

اإذا كان الثمن مقدرا على اأ�صا�ض الوزن ، كانت العربة بالوزن ال�صافـي ، اإل اإذا اتفق الطرفان 

اأو ا�صتقر العرف على غري ذلك . ويحدد العرف القدر املت�صامح فيه من نق�ض فـي الب�صاعة 

ب�صبب النقل اأو غريه اأو عند التفاق على ت�صليم كمية حمددة على وجه التقريب . 



- 26 -

املـــادة ) 107 (

ولو   ، �صريانها  قبل  بيوع  انعقد من  ما  وقراراته على  الت�صعري اجلربي  قوانني  ت�صري  ل 

القوانني  اأثناء �صريان هذه  انعقد من بيوع  اأما ما   . الثمن م�صتحقا فـي تاريخ لحق  كان 

والقرارات ، فاإنه ل ي�صح فيها جماوزة الثمن املحدد ، واإل جاز للم�صرتي اأن ميتنع عن دفع 

الزيادة اأو اأن ي�صرتدها ولو اتفق على غري ذلك . 

الفرع الثاين - اآثار البيع

1 - التزامات البائع

املـــادة ) 108 (

اإذا هلك املبيع قبل الت�صليم ل�صبب ل يد للبائع فيه ، انف�صخ البيع وا�صرتد امل�صرتي الثمن ، 

اإل اإذا كان الهالك بعد اأعذار امل�صرتي لت�صلم املبيع . 

املـــادة ) 109 (

اإذا نق�صت قيمة املبيع قبل الت�صليم لتلف اأ�صابه ، جاز للم�صرتي اإما اأن يطلب ف�صخ البيع 

مع  البيع  يبقى  اأن  واإما   ، البيع  ملا مت  العقد  قبل  لو طراأ  بحيث  النق�ض ج�صيما  كان  اإذا 

اإنقا�ض الثمن . 

املـــادة ) 110 (

اإذا وجب ت�صدير املبيع للم�صرتي ، فال يتم الت�صليم اإل اإذا و�صل اإليه ، ما مل يوجد اتفاق 

يق�صي بغري ذلك . 

املـــادة ) 111 (

اإذا اتفق على اأن يتم الت�صليم مبجرد و�صول املبيع اإىل اأمني النقل ، كانت تبعة الهالك على 

البائع اإىل وقت ت�صليم املبيع اإىل اأمني النقل ، وتنتقل بعد ذلك اإىل امل�صرتي . 

املـــادة ) 112 (

اإذا قام البائع بناء على طلب امل�صرتي باإر�صال املبيع اإىل غري اجلهة املحددة لت�صليمه فيها ، 

كانت تبعة الهالك على امل�صرتي من وقت ت�صليم املبيع اإىل من يتوىل نقله . فاإذا خالف 

البائع تعليمات امل�صرتي فيما يخت�ض بطريقة الإر�صال دون �صرورة مربرة ، كان م�صوؤول 

عما يلحق املبيع من �صرر ب�صبب هذه املخالفة . 
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املـــادة ) 113 (

امل�صرتي  اإىل  امللكية  نقل  يكون  اأن  ي�صرتط  اأن  للبائع  جاز   ، الثمن  موؤجل  البيع  كان  اإذا 

موقوفا على ا�صتيفاء الثمن كله ولو مت ت�صليم املبيع . وتكون تبعة الهالك على امل�صرتي 

من الوقت الذي يتم فيه الت�صليم . 

املـــادة ) 114 (

اإذا مل يحدد ميعاد للت�صليم ، وجب اأن يتم الت�صليم مبجرد متام العقد ، ما مل تق�ض طبيعة 

املبيع اأو العرف بتحديد ميعاد اآخر . فاإذا كان للب�صاعة مو�صم معني ، وجب اأن يتم الت�صليم 

قبل نهاية املو�صم . واإذا كان للم�صرتي اأن يحدد ميعادا للت�صليم ، التزم البائع بالت�صليم فـي 

امليعاد الذي يحدده امل�صرتي ، مع مراعاة ما يق�صي به العرف وما ت�صتلزمه طبيعة املبيع . 

املـــادة ) 115 (

اإذا لــم يقــم البائــع بالت�صليــم فـي امليعــاد املحـدد لـه ، اعتبـر العقـد مف�صوخـا دون حاجـة اإىل 

اإعذار ، اإل اإذا اأخطر امل�صرتي البائع بتم�صكه بتنفيذ العقد خالل ثالثة اأيام من حلول هذا 

امليعاد . وللم�صرتي اأن يطالب البائع على �صبيل التعوي�ض بالفرق بني الثمن املتفق عليه 

وما دفعه بح�صن نية للح�صول على �صيء مماثل . فاإذا كان املبيع ب�صائع ذات �صعر معروف 

فـي ال�صوق ، جاز للم�صرتي ولو مل يقم ب�صراء ب�صائع مماثلة اأن يطالب البائع بالفرق بني 

الثمن املتفق عليه وثمن ال�صوق فـي اليوم املحدد للت�صليم . 

املـــادة ) 116 (

اإذا كانت الب�صاعة امل�صلمة تختلف عن الب�صاعة املتفق عليها فـي الكمية اأو ال�صنف . فلي�ض 

للم�صرتي اأن يطلب الف�صخ اإل اإذا بلغ الختالف من اجل�صامة حدا يجعل الب�صاعة امل�صلمة 

غري �صاحلة للغر�ض الذي كان يعدها له . وفـي غري هذه احلالة يكتفـي باإنقا�ض الثمن 

اأو بتكملته تبعا لنق�ض اأو زيادة الكمية اأو ال�صنف . وهذا كله ما مل يوجد اتفاق اأو عرف 

خمالف . ويتقادم حق امل�صرتي فـي طلب الف�صخ اأو اإنقا�ض الثمن ، وحق البائع فـي طلب 

تكملة الثمن ، مب�صي �صنة من يوم الت�صليم الفعلي . 

املـــادة ) 117 (

تكـون م�صروفـات القيـا�ض اأو العـد اأو الـوزن اأو الكيـل على ح�صـاب البائـع مـا لـم يوجـد عــرف 

اأو اتفاق يق�صي بغري ذلك . 
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املـــادة ) 118 (

على امل�صرتي اأن يقوم بفح�ض املبيع فور ت�صلمه وفقا للماألوف فـي التعامل فاإذا وجد به 

عيبا فعليه اأن يخطر به البائع فور ك�صفه ، واإل �صقط حقه فـي الرجوع عليه ب�صبب العيب . 

فاإذا كان العيب مما ل يك�صف عنه الفح�ض املعتاد ، وجب على امل�صرتي اأن يخطر به البائع 

مبجرد ك�صفه فعال ، واإل �صقط حقه فـي الرجوع على البائع ب�صببه . وتتقادم دعوى �صمان 

العيب ب�صنة من يوم ت�صليم املبيع ، ما مل يقبل البائع اللتزام بال�صمان ملدة اأطول . ول 

يفيد البائع من ال�صقوط اأو من التقادم اإذا كان قد تعمد اإخفاء العيب غ�صا . 

2 - التزامات امل�سرتي

املـــادة ) 119 (

يكون الثمن م�صتحق الوفاء فـي املكان الذي �صلم فيه املبيع ، ما مل يوجد اتفاق اأو عرف 

يق�صي بغري ذلك فاإذا مل يكن الثمن م�صتحقا وقت ت�صليم املبيع ، وجب الوفاء به فـي املكان 

الذي يوجد فيه موطن امل�صرتي وقت ا�صتحقاق الثمن . 

املـــادة ) 120 (

يكون الثمن م�صتحق الوفاء فـي الوقت الذي ي�صلم فيه املبيع ما مل يوجد اتفاق اأو عرف 

يق�صي بغري ذلك . فاإذا تعر�ض اأحد للم�صرتي م�صتندا اإىل حق �صابق على البيع اأو اآيل من 

البائع ، اأو اإذا خيف على املبيع اأن ينزع من يد امل�صرتي ، جاز له ما مل مينعه �صرط فـي 

العقد اأن يحب�ض الثمن حتى ينقطع التعر�ض اأو يزول اخلطر . ومع ذلك يجوز للبائع فـي 

هذه احلالة اأن يطالب با�صتيفاء الثمن على اأن يقدم كفيال . وي�صري هذا احلكم فـي حالة 

ما اإذا ك�صف امل�صرتي عيبا فـي املبيع . 

املـــادة ) 121 (

اإذا كان الثمن كله اأو بع�صه ي�صتحق الدفع فـي احلال ، فللبائع اأن يحب�ض املبيع حتى ي�صتوفـي 

ما هو م�صتحق له ولو قدم امل�صرتي رهنا اأو كفالة . هذا ما مل مينح البائع امل�صرتي اأجال 

بعد البيع . وكذلك يجوز للبائع اأن يحب�ض املبيع ولو مل يحل الأجل امل�صرتط لدفع الثمن 

فـي الأحوال الآتية :

1 - اإذا حكم باإفال�ض امل�صرتي . 

2 - اإذا اأ�صعف امل�صرتي بفعله اإىل حد كبري ما اأعطي للبائع من تاأمينات اأو كان �صعف 

التاأمني راجعا اإىل �صبب ل دخل لإرادة امل�صرتي فيه ومل يقدم امل�صرتي للبائع ما 

يكمل التاأمني . 

3 - اإذا مل يقدم امل�صرتي للبائع ما وعد فـي العقد بتقدميه من التاأمينات . 
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املـــادة ) 122 (

اإذا هلك املبيع فـي يد البائع وهو حاب�ض له ، كان الهالك على امل�صرتي ما مل يكن املبيع قد 

هلك بفعل البائع . 

املـــادة ) 123 (

اإذا مل يدفع الثمن فـي امليعاد املتفق عليه فللبائع بعد اإعذار امل�صرتي اأن يطالبه بالفرق 

بني الثمن املتفق عليه وثمن اإعادة بيع ال�صــيء بح�صن نية . فاإذا كان املبيع ب�صائع لها �صعر 

معلوم فـي ال�صوق ، كان للبائع اأن يطالب امل�صرتي بالفرق بني الثمن املتفق عليه والثمن 

فـي اليوم املحدد للتنفيذ . 

املـــادة ) 124 (

للم�صرتي اأن يفـي بالثمن قبل حلول الأجل ، ما مل يتفق على غري ذلك ، ويحدد التفاق 

اأو العرف ما يخ�صم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل . 

املـــادة ) 125 (

اإذا مل يعني التفاق اأو العرف مكانا اأو زمانا لت�صلم املبيع ، وجب على امل�صرتي اأن يت�صلمه 

فـي املكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيع ، واأن ينقله دون اإبطاء اإل ما يقت�صيه النقل 

من زمن . 

املـــادة ) 126 (

نفقات ت�صليم املبيع على امل�صرتي ، ما مل يوجد عرف اأو اتفاق يق�صي بغري ذلك . 

املـــادة ) 127 (

اإذا رفـ�ض امل�صتــري ت�صلـم املبيـع ، جـاز للبائـع اإيداعـه عنـد اأميـن ، وبيعـه باملـزاد العلنـي بعـد 

انق�صاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها امل�صرتي دون اإبطاء . ويجوز بيع الأ�صياء القابلة 

للتلف باملزاد العلني دون حاجة اإىل هذا الإخطار . فاإذا كان للمبيع �صعر معلوم فـي ال�صوق ، 

جاز بيعه ممار�صة بهذا ال�صعر على يد �صم�صار . وعلى البائع اأن يودع ح�صيلة البيع خزانة 

املحكمة ، وذلك دون اإخالل بحقه فـي خ�صم الثمن وم�صروفات الإيداع والبيع . 
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الف�سل الثاين 

 بع�س اأنواع البيوع التجارية

الفرع الأول - البيع بالتق�سيط

املـــادة ) 128 (

اإذا مل يدفع امل�صرتي اأحد اأق�صاط الثمن املتفق عليه ، فال يجوز احلكم بف�صخ البيع اإذا تبني 

اأنه مت الوفاء بثالثة اأرباع الثمن على الأقل . 

املـــادة ) 129 (

اإذا احتفظ البائع مبلكية املنقول املبيع حتى اأداء اأق�صاط الثمن باأجمعها اكت�صب امل�صرتي 

هذه امللكية باأداء الق�صط الأخري ، ويتحمل امل�صرتي تبعة هالك املبيع من وقت ت�صليمه اإليه . 

ومع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ض عليها فـي باب الإفال�ض ل يكون �صرط الحتفاظ 

بامللكية نافذا على الغري اإل اإذا كان مدونا فـي ورقة ذات تاريخ ثابت و�صابق على حق الغري 

اأو على اإجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على املبيع . 

املـــادة ) 130 (

ل يجوز للم�صرتي الت�صرف فـي املبيع قبل اأداء الأق�صاط باأكملها اإل اإذا وافق البائع على 

ذلك كتابة . وكل ت�صرف يجريه امل�صرتي للغري باملخالفة لهذا احلكم ل يكون نافذا فـي 

حق البائع اإذا اأثبت علم الغري وقت الت�صرف بعدم اأداء الثمن باأكمله . 

املـــادة ) 131 (

للبائع عند ت�صرف امل�صرتي فـي املبيع قبل اأداء اأق�صاط الثمن باأكملها وبغري موافقة منه 

اأن يطالب امل�صرتي باأداء الأق�صاط الباقية فورا . 

املـــادة ) 132 (

ت�صري اأحكام البيع بالتق�صيط املن�صو�ض عليها فـي املواد ال�صابقة ولو �صمى املتعاقدان البيع 

اإيجارا . 

الفرع الثاين - بيع النائب لنف�سه

املـــادة ) 133 (

ل يجوز ملن ينوب عن غريه مبوجب اتفاق اأو ن�ض اأو اأمر من ال�صلطة املخت�صة اأن ي�صرتي 

لنف�صه مبا�صرة اأو با�صم م�صتعار ، ولو بطريق املزاد العلني ، ما نيط به بيعه مبوجب هذه 

باإذن الق�صاء ومع عدم الإخالل مبا يكون من�صو�صا عليه فـي  ، ما مل يكن ذلك  النيابة 

القانون بخالف ذلك . 



- 31 -

املـــادة ) 134 (

ل يجوز لل�صما�صرة ول للخرباء اأن ي�صرتوا الأموال املعهود اإليهم فـي بيعها اأو فـي تقدير 

قيمتها ، �صواء كان ال�صراء باأ�صمائهم اأم با�صم م�صتعار . 

املـــادة ) 135 (

البيع  اأجازه من مت  اإذا  ال�صابقتني  املادتني  ي�صح العقد فـي الأحوال املن�صو�ض عليها فـي 

حل�صابه . 

الفرع الثالث - البيوع البحرية

اأ - بيوع ميناء ال�سحن

)C . I . F( - 1 - البيع بالتكلفة والتاأمني واأجرة النقل - النولون

املـــادة ) 136 (

ببدل  معني  حمل  اإىل  البحر  بطريق  م�صدرة  ب�صاعة  بيع  هو   )C . I . F( �صيف  البيع 

مقطوع ي�صمل ثمن الب�صاعة والتاأمني عليها واأجرة النقل بال�صفينة . 

املـــادة ) 137 (

اإىل  املعتادة وذلك لنقل الب�صائع  اإبرام عقد النقل - على نفقته - بال�صروط  البائع  على 

ميناء الو�صول املتفق عليه وبطريق الرحلة املعتادة . وعليه اأداء اأجرة النقل واأية نفقات 

اأخرى لتفريغ الب�صاعة كما هي حمددة فـي وقت ومكان ال�صحن . 

املـــادة ) 138 (

يلتزم البائع ب�صحن الب�صاعة على نفقته على ال�صفينة فـي ميناء ال�صحن فـي التاريخ املتفق 

. ويتوىل  اإذا مل يحدد الطرفان وقتا لل�صحن  اأو فـي وقت معقول   . البيع  عليه فـي عقد 

البائع - على نفقته - ا�صتخراج الرتاخي�ض الالزمة لت�صدير الب�صاعة من مكان ال�صحن .

التاأكد من  اأو  اأو عدها  اأو وزنها  الب�صاعة  ، وم�صروفات قيا�ض  كما يتحمل نفقات احلزم 

نوعيتها متى كانت هذه العمليات لزمة لل�صحن . كما يلتزم بال�صرائب والر�صوم امل�صتحقة 

على الب�صاعة ب�صبب ت�صديرها اأو �صحنها . وعليه اأن يخطر امل�صرتي دون تاأخري بتاريخ 

�صحن الب�صاعة وا�صم ال�صفينة . 

املـــادة ) 139 (

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق الب�صاعة من �صرر حتى اللحظة التي جتتاز فيها اأثناء 

�صحنها حاجز ال�صفينة . وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك اإىل امل�صرتي . 
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املـــادة ) 140 (

يعقد البائع - على نفقته - مع موؤمن ح�صن ال�صمعة عقد تاأمني بحري على الب�صاعة يغطي 

 . دفعة على حدة  التاأمني على كل  دفعات وجب  املبيع على  �صحن  واإذا   . الرحلة  خماطر 

بوثيقة  التاأمني  يعقد  اأن  ويجب   . كموؤمن  امل�صرتي  جتاه  بنف�صه  يقوم  اأن  للبائع  ولي�ض 

قابلة للتداول وبال�صروط التي يجري عليها العرف فـي ميناء ال�صحن ، على األ يقل مبلغ 

التاأمني عن الثمن املذكور فـي عقد البيع م�صافا اإليه ع�صرة فـي املائة . ول يلتزم البائع اإل 

بالتاأمني �صد اأخطار النقل العادية . اأما الأخطار اخلا�صة بتجارة معينة فال يلتزم البائع 

بالتاأمني �صدها اإل اإذا اتفق على ذلك مع امل�صرتي . كذلك ل يلتزم البائع بالتاأمني على 

املبيع �صد اأخطار احلرب ما مل ين�ض العقد على غري ذلك . 

املـــادة ) 141 (

اأن ير�صل اإىل امل�صرتي دون تاأخري �صند �صحن نظيفا وقابال للتداول وخا�صا  على البائع 

بالب�صاعة املبيعة . ويجب اأن يكون م�صتمال على ما يثبت اأن الب�صاعة �صحنت على ال�صفينة 

فـي التاريخ اأو خالل املهلة املحددة لل�صحن . واأن يخول للم�صرتي اأو من ميثله احلق فـي 

ا�صتالم الب�صاعة بتظهريه اإليه اأو نقل هذا احلق اإليه بالطريق القانوين املنا�صب . فاإن كان 

ال�صند بر�صم ال�صحن وجب اأن يكون موؤ�صرا عليه من ال�صركة الناقلة فـي تاريخ ال�صحن مبا 

يفيد اإمتام �صحن الب�صاعة على ال�صفينة . ويعترب �صند ال�صحن نظيفا اإذا مل ي�صتمل على 

�صروط اإ�صافية �صريحة توؤكد وجود عيوب فـي املبيع اأو فـي كيفية حزمه . ول يدخل فـي 

هذه ال�صروط الإ�صارة فـي �صند ال�صحن اإىل �صبق ا�صتخدام الأوعية اأو الأغلفة اأو اإىل عدم 

امل�صوؤولية عما يحدث من �صرر ب�صبب طبيعة املبيع اأو اإىل جهل الناقل مبحتويات الطرود 

اأو �صهادة تقوم  التاأمني  املبيعة ووثيقة  بالب�صاعة  ال�صحن قائمة  . وترفق ب�صند  اأو وزنها 

مقامها وت�صتمل على �صروطها الأ�صا�صية وتخول حلاملها ذات احلقوق الثابتة بالوثيقة . 

وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها امل�صرتي لإثبات مطابقة الب�صاعة ملا ين�ض عليه 

العقد . واإذا كان �صند ال�صحن يحيل فـي بع�ض الأمور اإىل عقد اإيجار ال�صفينة وجب اإرفاق 

ن�صخة من هذا العقد . 

املـــادة ) 142 (

ل يلتزم امل�صرتي بقبول امل�صتندات التي ير�صلها اإليه البائع اإذا كانت غري مطابقة لل�صروط 

اإذا مل يعرت�ض  املن�صو�ض عليها فـي عقد البيع . ويعترب امل�صرتي قابال لتلك امل�صتندات 

عليها خالل �صبعة اأيام من تاريخ ت�صلمها . ويتم العرتا�ض باإخطار البائع باإر�صال م�صتندات 
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مطابقة لل�صروط خالل فرتة منا�صبة . وللم�صرتي بعد انق�صاء تلك الفرتة طلب ف�صخ 

البيع مع التعوي�ض اإن كان له مقت�ض . واإذا رد امل�صرتي امل�صتندات لأ�صباب معينة اأو قبلها 

بقيود فلي�ض له بعد ذلك اأن يبدي اأي اعرتا�ض غري الأ�صباب والقيود التي �صبق اإيرادها . 

واإذا رد امل�صرتي امل�صتندات دون م�صوغ كان م�صوؤول عن تعوي�ض البائع عما ينجم عن ذلك 

من �صرر . 

املـــادة ) 143 (

اإذا و�صلت ال�صفينة التي �صحنت عليها الب�صاعة املبيعة قبل و�صول امل�صتندات اأو اإذا و�صلت 

امل�صتندات ناق�صة وجب على البائع فور اإخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكني امل�صرتي 

 . الناق�صة  امل�صتندات  ا�صتكمال  اأو  التي مل ت�صل  امل�صتندات  من احل�صول على ن�صخة من 

ويتحمل البائع امل�صروفات الالزمة لذلك مع التعوي�ض اإن كان له مقت�صى . 

املـــادة ) 144 (

اإذا و�صلت ال�صفينة يلتزم امل�صرتي با�صتالم الب�صاعة بعد فح�صها والتحقق من موافقتها 

ملا جاء بامل�صتندات . ويتحمل امل�صرتي امل�صروفات التي ت�صتحق على الب�صاعة اأثناء الرحلة 

البحرية حتى و�صولها اإىل ميناء الو�صول ما مل يكن متفقا على دخول هذه امل�صروفات 

فـي اأجرة النقل . كما يتحمل امل�صرتي ما قد ي�صتحق على املبيع من ر�صوم ا�صترياد اأو ر�صوم 

جمركية . 

املـــادة ) 145 (

امل�صموح  القدر  املخالفة  جتاوز  ومل   ، امل�صتندات  فـي  جاء  ملا  خمالفة  بالب�صاعة  ظهرت  اإذا 

به عرفا ، كان امل�صرتي ملزما بقبولها ، مع تنزيل فـي الثمن يقدره اخلرباء وفقا للعرف 

املعمول به فـي ميناء الو�صول . 

)F . O . B( 2 - البيع بالت�سليم على ظهر ال�سفينة

املـــادة ) 146 (

البيع فوب )F . O . B( هو البيع الذي يتم فيه ت�صليم الب�صاعة فـي ميناء ال�صحن على 

ظهر ال�صفينة التي يعينها امل�صرتي لنقلها . 

املـــادة ) 147 (

على امل�صرتي اإبرام عقد نقل الب�صاعة واأداء اأجرته واإخطار البائع فـي ميعاد منا�صب با�صم 

ال�صفينة التي اختارها للنقل ومكان ال�صحن وتاريخه اأو املهلة املعينة لإجرائه . 
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املـــادة ) 148 (

يلتـزم البائع بحـزم الب�صاعـة و�صحنهـا على ال�صفينة التي عينها امل�صرتي وذلك فـي التاريخ 

اأو  الفح�ض  وم�صروفات  احلزم  نفقات  البائع  ويتحمل   . لل�صحن  املعينة  املهلة  خالل  اأو 

اإبطاء  اأو العد الالزمة ل�صحن الب�صاعة . ويخطر البائع امل�صرتي دون  اأو الوزن  القيا�ض 

ب�صحن الب�صاعة وير�صل اإليه امل�صتندات الدالة على ذلك على اأن يتحمل امل�صرتي م�صروفات 

الإخطار واإر�صال امل�صتندات . 

املـــادة ) 149 (

يتولــى البائـــع على نفقتـــه ا�صتخـــراج اإذن الت�صديــر وجميـــع الإجـــراءات اخلا�صـــة ب�صحـــن 

الب�صاعة . 

املـــادة ) 150 (

اإذا طلب امل�صرتي تقدمي �صهادة دالة على م�صدر الب�صاعة التزم البائع باحل�صول عليها 

وتقدميها له . 

املـــادة ) 151 (

وغريه  ال�صحن  �صند  على  احل�صول  من  امل�صرتي  لتمكني  معاونة  كل  تقدمي  البائع  على 

ا�صترياد  ليتمكن من  امل�صرتي  والتي قد يطلبها  ال�صحن  بلد  فـي  ال�صادرة  امل�صتندات  من 

اأخرى عند القت�صاء ويتحمل امل�صرتي  اأو مرورها عرب دولة  اإىل بلد الو�صول  الب�صاعة 

النفقات الالزمة للح�صول على هذه امل�صتندات . 

املـــادة ) 152 (

. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق  الب�صاعة  النفقات الالزمة ل�صحن  البائع جميع  يتحمل 

اأما ما   . ال�صفينة  اأثناء �صحنها حاجز  التي جتتاز فيها  اللحظة  الب�صاعة من �صرر حتى 

فيقع على عاتق  ي�صتحق عليها من م�صروفات  وما  ذلك من �صرر  بعد  بالب�صاعة  يلحق 

امل�صرتي . 

املـــادة ) 153 (

اإذا مل يخطر امل�صرتي البائع با�صم ال�صفينة فـي امليعاد املنا�صب اأو احتفظ بحق تعيني مدة 

اأو لتحديد ميناء ال�صحن ومل ت�صدر عنه تعليمات حمددة خالل تلك  لت�صلمه الب�صاعة 

املدة ، التزم بامل�صروفات الإ�صافية التي تنجم عن ذلك ، وحتمل تبعة ما قد يلحق الب�صاعة 

من �صرر من تاريخ انق�صاء املدة املتفق عليها للت�صليم ب�صرط اأن تكون الب�صاعة املبيعة قد 

تعينت بذاتها . 
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املـــادة ) 154 (

اإذا تاأخر و�صول ال�صفينة اإىل ما بعد انتهاء املدة املعينة لل�صحن ، اأو اإذا مل ت�صتطع �صحن 

 . ذلك  تنجم عن  التي  الإ�صافية  بامل�صروفات  امل�صرتي  التزم   ، املدة  تلك  الب�صاعة خالل 

وحتمل تبعة ما قد يلحق الب�صاعة من تاريخ انق�صاء املدة املعينة لل�صحن ب�صرط اأن تكون 

الب�صاعة املبيعة قد تعينت بذاتها . 

ب - بيوع ميناء الو�سول

املـــادة ) 155 (

العقد الـذي يت�صمـن �صروطـا مـن �صاأنهـا حتميـل البائـع تبعــة الهــالك بعـد �صحـن الب�صاعــة 

اأو تعطي امل�صرتي اخليار فـي   ، اأمر تنفيذ العقد منوطا بو�صول ال�صفينة �صاملة  اأو جتعل 

قبــول الب�صاعــة ح�صــب رغبتـه اأو ح�صـب النمـوذج امل�صلـم اإليـه ، يخـرج عنـه كونـه "بيع �صيف" 

اأو بيع "فوب" ويعترب بيعا ب�صرط الت�صليم فـي مكان الو�صول . 

الباب الثالث

عقد النقل

املـــادة ) 156 (

عقد النقل اتفاق يلزم مبوجبه الناقل باأن يقوم بنقل �صيء اأو �صخ�ض من جهة اإىل اأخرى 

بوا�صطة اأداة نقل مقابل اأجر . ويتم مبجرد التفاق ، اإل اإذا اتفق الطرفان �صراحة اأو �صمنا 

على تاأخريه اإىل وقت الت�صليم . ويجوز اإثباته بجميع الطرق . 

املـــادة ) 157 (

تتقادم ب�صنة كل دعوى نا�صئة عن عقد نقل الأ�صياء وعقد نقل الأ�صخا�ض اأو عقد الوكالة 

الكلي  الهالك  عن  امل�صوؤولية  بدعوى  يتعلق  فيما  التقادم  هذا  وي�صري  للنقل  بالعمولة 

اجلزئي  الهالك  اأو  التلف  اأو  التاأخري  وعن  الت�صليم  فيه  يجب  الذي  اليوم  من  لالأ�صياء 

لالأ�صياء من يوم الت�صليم اأو من اليوم الذي و�صع فيه ال�صــيء حتت ت�صرف املر�صل اإليه . 

ول يجوز اأن يتم�صك بالتقادم من �صدر منه خطاأ عمدي اأو خطاأ ج�صيم ويقع باطال كل 

اتفاق على خمالفة الأحكام ال�صابقة . 
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الف�سل الأول

 عقد نقل الأ�سياء

املـــادة ) 158 (

حترر وثيقة النقل من ن�صختني ، يوقع اإحداهما الناقل وت�صلم اإىل املر�صل ، ويوقع الأخرى 

املر�صل وت�صلم اإىل الناقل . وت�صمل الوثيقة بوجه خا�ض :

1 - تاريخ حتريرها . 

2 - اأ�صماء املر�صل واملر�صل اإليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل اإن وجد ومواطنهم . 

3 - جهة القيام وجهة الو�صول . 

4 - جن�ض ال�صــيء املنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اآخر 

يكون لزما لتعيني ذاتية ال�صــيء وتقدير قيمته . 

5 - امليعاد املعني للنقل . 

6 - اأجرة النقل مع بيان امللتزم باأدائها . 

7 - التفاقات اخلا�صة املتعلقة بو�صيلة النقل وطريقة التعوي�صات التي ت�صتحق عن 

هالك ال�صــيء اأو تلفه اأو تاأخر و�صوله . 

ويجوز اإثبات عك�ض ما ورد فـي وثيقة النقل بجميع الطرق . 

املـــادة ) 159 (

يجوز اأن حترر وثيقة النقل با�صم �صخ�ض معني اأو لأمره اأو حلاملها . وتتداول الوثيقة طبقا 

لقواعد احلوالة اإذا كانت ا�صمية ، وبالتظهري اإذا كانت لأمر ، وباملناولة اإذا كانت حلاملها . 

املـــادة ) 160 (

اإذا مل حترر وثيقة نقل ، وجب على الناقل اأن ي�صلم املر�صل بناء على طلبه اإي�صال موقعا 

البيانات  على  وم�صتمال  موؤرخا  الإي�صال  يكون  اأن  ويجب   . املنقول  ال�صــيء  بت�صليم  منه 

الكافية لتعيني ذاتية ال�صــيء املنقول واأجرة النقل . 

الفرع الأول - اأثر العقد بالن�سبة اإىل املر�سل واملر�سل اإليه

املـــادة ) 161 (

يلتزم املر�صل بت�صليم ال�صــيء اإىل الناقل فـي موطنه ، اإل اإذا اتفق على ت�صليمه فـي مكان 

اآخر . واإذا كان النقل يقت�صي من جانب الناقل اتخاذ ا�صتعدادات خا�صة ، وجب على املر�صل 

اإخطاره بذلك قبل الت�صليم بوقت كاف . ويجوز للناقل اأن يطلب فتح الطرود قبل ت�صلمها 

للتحقق من �صحة البيانات التي ذكرها املر�صل . واإذا كانت طبيعة ال�صــيء تقت�صي اإعداده 

للنقل اإعدادا خا�صا ، وجب على املر�صل اأن يعني بحزمه على وجه يقيه الهالك اأو التلف ، 

ول يعر�ض الأ�صخا�ض اأو الأ�صياء الأخرى التي تنقل معه لل�صرر . 
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املـــادة ) 162 (

يلتزم املر�صل بدفع اأجرة النقل وغريها من امل�صروفات امل�صتحقة للناقل ، ما مل يتفق على 

اأن يتحملها املر�صل اإليه ، وفـي هذه احلالة يكون املر�صل واملر�صل اإليه م�صوؤولني بالت�صامن 

بقوة  الأ�صياء  نقل ما يهلك من  اأجرة  الناقل  ي�صتحق  . ول  وامل�صروفات  الأجرة  عن دفع 

قاهرة . 

املـــادة ) 163 (

بتوجيهه  اأو  اإليه  باإعادته  ياأمره  اأن  الناقل  فـي حيازة  ال�صــيء  اأثناء وجود  للمر�صل  يجوز 

عن  ويعو�صه  النقل  من  مت  ما  اأجرة  للناقل  ويدفع   ، اإليه  املر�صل  غري  اآخر  �صخ�ض  اإىل 

امل�صروفات والأ�صرار . على اأنه ل يجوز للمر�صل ا�صتعمال هذا احلق :

اأ - اإذا عجز عن تقدمي وثيقة النقل التي ت�صلمها من الناقل . 

ب - اإذا و�صل ال�صــيء وطلب املر�صل اإليه ت�صلمه . 

وينتقل هذا احلق اإىل املر�صل اإليه من وقت ت�صلمه وثيقة النقل . 

املـــادة ) 164 (

يجوز ملالك ال�صــيء اأن يت�صرف فيه بالبيع اأو غريه من الت�صرفات اأثناء وجوده فـي حيازة 

الناقل مبوجب وثيقة النقل . واملالك هو الذي يتحمل تبعة هالك ال�صــيء اأثناء النقل ، 

ويرجع على الناقل اإذا كان للرجوع وجه . 

املـــادة ) 165 (

يتحمل املر�صل اإليه اللتزامات النا�صئة عن عقد النقل اإذا قبلها �صراحة اأو �صمنا . ويعترب 

قبــول �صمنيـــا بوجـه خـا�ض مطالبــة املر�صــل اإليــه بت�صليــم ال�صــيء مبوجــب وثيقـة النقــل ، 

اأو اإ�صداره بعد ت�صلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به . 

الفرع الثاين - اأثر العقد بالن�سبة اإىل الناقل

املـــادة ) 166 (

يلتزم الناقل ب�صحن ال�صــيء ور�صه فـي و�صيلة النقل ، ما مل يتفق على غري ذلك . واإذا اتفق 

اإذا كان  اأن ميتنع عن النقل  اأو ر�صها ، حق للناقل  اأن يقوم املر�صل ب�صحن الب�صاعة  على 

ال�صحن اأو الر�ض م�صوبا بعيب ل يخفـى على الناقل العادي . 
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املـــادة ) 167 (

على الناقل اأن ي�صلك الطريق الذي مت التفاق عليه ، فاإذا مل يتفق على طريق معني وجب 

على الناقل اأن ي�صلك اأق�صر الطرق . ومع ذلك يجوز للناقل اأن يغري الطريق املتفق عليه ، 

اأو األ يلتزم اأق�صر الطرق ، اإذا قامت �صرورة تقت�صي ذلك . 

املـــادة ) 168 (

ي�صمن الناقل �صالمة ال�صــيء اأثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون م�صوؤول عن هالكه هالكا 

. ويعترب فـي حكم الهالك  التاأخري فـي ت�صليمه  اأو عن  اأو عن تلفه  اأو هالكا جزئيا  كليا 

بو�صول  العرف  به  يق�صي  الذي  اأو  املعني  امليعاد  انتهاء  بعد  معقولة  مدة  انق�صاء  الكلي 

ال�صــيء دون العثور عليه . ول يكون الناقل م�صوؤول عما يلحق ال�صــيء عادة بحكم طبيعته 

من نق�ض فـي الوزن اأو احلجم اأثناء نقله ، ما مل يثبت اأن النق�ض ن�صاأ من اأ�صباب اأخرى . 

املـــادة ) 169 (

ل يكون الناقل م�صوؤول عن �صياع ما عهد اإليه بنقله من نقود اأو اأوراق مالية اأو جموهرات 

من  ت�صليمها  وقت  ب�صاأنها  املر�صل  قدمه  ما  بقدر  اإل   ، الثمينة  الأ�صياء  من  ذلك  غري  اأو 

بيانات كتابية . 

املـــادة ) 170 (

يكون الناقل م�صوؤول عن اأفعال الأ�صخا�ض الذين ي�صتخدمهم فـي تنفيذ التزاماته املرتتبة 

على عقد النقل . 

املـــادة ) 171 (

اإذا �صاع ال�صــيء اأو تلف دون اأن تكون قيمته فـي وثيقة النقل ، قدر التعوي�ض على اأ�صا�ض 

لل�صعر  ، طبقا  له  املحدد  اليوم  الو�صول وفـي  اأو تلف فـي جهة  ملا �صاع  القيمة احلقيقية 

ال�صائد فـي ال�صوق . فاإذا مل يكن لل�صيء �صعر معني ، حددت قيمته مبعرفة خبري تعينه 

املحكمة على وجه ال�صتعجال . واإذا كانت قيمة ال�صــيء مبينة فـي وثيقة النقل ، جاز للناقل 

اأن ينازع فـي هذه القيمة واأن يثبت بجميع الطرق القيمة احلقيقية لل�صيء . 

املـــادة ) 172 (

اأنه مل يعد  تاأخر و�صوله  اأو على  اأو على هالكه هالكا جزئيا  ال�صــيء  اإذا ترتب عن تلف 

�صاحلا للغر�ض املق�صود منه ، وثبتت م�صوؤولية الناقل ، جاز لطالب التعوي�ض اأن يتخلى 

للناقل عن ال�صــيء مقابل احل�صول على تعوي�ض كامل . 
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املـــادة ) 173 (

اأو الهالك  التلف  الناقل ب�صبب  ال�صــيء دون حتفظ ي�صقط احلق فـي الرجوع على  ت�صلم 

اجلزئي اأو التاأخر فـي الو�صول ، ما مل يثبت املر�صل اإليه حالة الب�صاعة ويرفع الدعوى 

على الناقل خالل ثالثني يوما من تاريخ الت�صليم . ويكون اإثبات حالة الب�صاعة مبعرفة 

رجال الإدارة اأو خبري تعينه املحكمة على وجه ال�صتعجال . 

املـــادة ) 174 (

اإذا قام عدة ناقلني على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد ، كان الناقل الأول م�صوؤول جتاه 

املر�صل واملر�صل اإليه عن جمموع النقل ، ويقع باطال كل �صرط بخالف ذلك . ول ي�صاأل 

كل من الناقلني التالني للناقل الأول جتاهه اأو جتاه املر�صل اأو املر�صل اإليه اإل عن ال�صرر 

فيه  وقع  الذي  اجلزء  تعيني  ا�صتحال  فاإذا   ، النقل  من  به  اخلا�ض  اجلزء  فـي  يقع  الذي 

ال�صرر ، وجب توزيع التعوي�ض بني جميع الناقلني بن�صبة ما ي�صتحقه كل منهم من اأجرة 

النقل ، واإذا اأع�صر اأحدهم ، وزعت ح�صته على الآخرين بالن�صبة ذاتها . 

املـــادة ) 175 (

ل يجوز للناقل اأن ينفـي م�صوؤوليته عن هالك ال�صــيء اأو تلفه اأو التاأخري فـي ت�صليمه اإل 

باإثبات القوة القاهرة اأو العيب الذاتي فـي ال�صــيء اأو خطاأ املر�صل اأو خطاأ املر�صل اإليه . واإذا 

حتفظ الناقل وا�صرتط عدم م�صوؤوليته عن التلف من جراء عيب فـي حزم الب�صاعة ، كان 

على املر�صل اأو املر�صل اإليه اأن يثبت اأن التلف مل ين�صاأ من جراء هذا العيب . 

املـــادة ) 176 (

ال�صــيء هالكا كليا  امل�صوؤولية عن هالك  الناقل من  باإعفاء  يقع باطال كل �صرط يق�صي 

اأو هالكا جزئيا اأو عن تلفه ، وكذلك يقع باطال كل �صرط يق�صي باإعفاء الناقل من هذه 

اأفعال تابعيه . ويعترب فـي حكم الإعفاء من امل�صوؤولية كل �صرط  اإذا ن�صاأت عن  امل�صوؤولية 

نفقات  بع�ض  اأو  كل  بدفع  كانت  باأية �صفة   ، اإليه  املر�صل  اأو  املر�صل  اإلزام  �صاأنه  يكون من 

التاأمني �صد م�صوؤولية الناقل . 

املـــادة ) 177 (

فيما عدا حالتي اخلطاأ العمدي واخلطاأ اجل�صيم من الناقل اأو من تابعيه ، يجوز للناقل :

اأ - اأن يحـدد م�صوؤوليتــه عــن الهـالك اأو التلــف ب�صــرط األ يكــون التعويــ�ض امل�صتـــرط 

تعوي�صا �صوريا . 

ب - اأن ي�صرتط اإعفاءه من امل�صوؤولية عن التاأخري . 

ويجب اأن يكون �صرط الإعفاء من امل�صوؤولية وحتديدها مكتوبا ، واأن يكون الناقل قد اأعلم 

به املر�صل . 
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املـــادة ) 178 (

اإذا نقل ال�صــيء فـي حرا�صة املر�صل اأو املر�صل اإليه ، مل يكن الناقل م�صوؤول عن هالكه اأو تلفه 

اإل اإذا ثبت �صدور خطاأ منه اأو من تابعيه . 

املـــادة ) 179 (

يلتزم الناقل بتفريغ ال�صــيء عند و�صوله ، ما مل يتفق على غري ذلك . وللمر�صل اإليه اأن 

يرجع مبا�صرة على الناقل يطالبه بالت�صليم اأو بالتعوي�ض عند القت�صاء . 

املـــادة ) 180 (

اإذا مل يكن الت�صليم واجبا فـي حمل املر�صل اإليه ، كان على الناقل اأن يخطره بو�صول ال�صــيء 

وبالوقت الذي ي�صتطيع فيه ت�صلمه . وعلى املر�صل اإليه ت�صلم ال�صــيء فـي امليعاد الذي حدده 

عينه  الذي  امليعاد  انق�صاء  بعد  للناقل  ويجوز   . التخزين  مب�صروفات  التزم  واإل  الناقل 

للت�صلم ، اأن ينقل ال�صــيء اإىل حمل املر�صل اإليه مقابل اأجرة اإ�صافية . 

املـــادة ) 181 (

اإذا وقـف النقـل اأثنـاء تنفيـذه ، اأو تخلـف املر�صـل اإليـه عــن ال�صتــالم فـي امليعـاد الـذي عينـه 

اأجرة النقل وامل�صروفات ، وجب على  اأو عن دفع  اأو ح�صر وامتنع عن ال�صتالم   ، الناقل 

اإبالغ  فـي  املر�صل  تاأخر  واإذا   . تعليماته  منه  يطلب  واأن  بذلك  املر�صل  يخطر  اأن  الناقل 

الناقل تعليماته فـي الوقت املنا�صب ، جاز للناقل اأن يطلب من املحكمة تعيني خبري على 

وجه ال�صتعجال لإثبات حالة ال�صــيء والإذن له باإيداعه عند اأمني حل�صاب املر�صل وعلى 

م�صوؤوليته . واإذا كان ال�صــيء معر�صا للهالك اأو التلف اأو نق�ض فـي القيمة ، اأو كانت �صيانته 

تقت�صي م�صروفات باهظة اأمر القا�صي ببيعه بالطريقة التي يعينها وباإيداع الثمن خزانة 

املحكمـــة حل�صـــاب ذوي ال�صـاأن . ويجـوز للقا�صـي ، عنـد القت�صــاء اأن ياأمـر ببيـع ال�صــيء كلــه 

اأو بع�صه مبا يكفـي للوفاء باملبالغ امل�صتحقة . 

املـــادة ) 182 (

للناقل حق حب�ض ال�صــيء ل�صتيفاء اأجرة النقل وامل�صروفات وغريها من املبالغ التي ت�صتحق 

له ب�صبب النقل . ويكون للناقل امتياز على الثمن الناجت من بيع ال�صــيء ل�صتيفاء املبالغ 

امل�صتحقة له ب�صبب النقل . 



- 41 -

الف�سل الثاين

 عقد نقل الأ�سخا�س

املـــادة ) 183 (

فـي   ، الو�صول  جهة  اإىل  بها  الحتفاظ  له  يجوز  التي  واأمتعته  الراكب  بنقل  الناقل  يلتزم 

امليعاد املتفق عليه اأو املذكور فـي لوائح النقل اأو الذي يق�صي به العرف . 

املـــادة ) 184 (

ي�صمن الناقل �صالمة الراكب اأثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون م�صوؤول عما يلحق الراكب 

من اأ�صرار بدنية اأو مادية وعن التاأخري فـي الو�صول ول يجوز له اأن ينفـي م�صوؤوليته اإل 

باإثبات القوة القاهرة اأو خطاأ الراكب . وللورثة احلق فـي مطالبة الناقل بالتعوي�ض عن 

ال�صرر الذي حلق مورثهم ، �صواء وقعت الوفاة اإثر احلادث مبا�صرة اأو بعد انق�صاء مدة 

من الزمن . 

املـــادة ) 185 (

يكون الناقل م�صوؤول عن اأفعال الأ�صخا�ض الذين ي�صتخدمهم فـي تنفيذ التزاماته املرتتبة 

على عقد النقل . 

املـــادة ) 186 (

يقع باطال كل �صرط يق�صي باإعفاء الناقل كليا اأو جزئيا من امل�صوؤولية عما ي�صيب الراكب 

من اأ�صرار بدنية . ويعترب فـي حكم الإعفاء من امل�صوؤولية كل �صرط يكون من �صاأنه اإلزام 

الراكب على اأي وجه بدفع كل اأو بع�ض نفقات التاأمني �صد م�صوؤولية الناقل . وفيما عدا 

حالتي اخلطاأ العمدي واخلطاأ اجل�صيم من الناقل اأو من تابعيه ، يجوز للناقل اأن ي�صرتط 

اإعفاءه من الأ�صرار غري البدنية اأو اأ�صرار التاأخري التي تلحق الراكب ، ويجب اأن يكون 

الإعفاء مكتوبا ، واأن يكون الناقل قد اأعلم به الراكب . 

املـــادة ) 187 (

ل يكون الناقل م�صوؤول عن �صياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب اأو عن تلفها ، اإل اإذا 

اأثبت الراكب خطاأ الناقل اأو تابعيه . ويخ�صع نقل الأمتعة امل�صجلة لالأحكام اخلا�صة بنقل 

الأ�صياء . 



- 42 -

املـــادة ) 188 (

اإذا توفـي الراكب اأثناء تنفيذ عقد النقل ، التزم الناقل اأن يتخذ التدابري الالزمة للمحافظة 

على اأمتعته اإىل اأن ت�صلم اإىل ذوي ال�صاأن . واإذا وجد فـي حمل الوفاة اأحد ذوي ال�صاأن ، جاز 

له اأن يتدخل ملراقبة هذه التدابري واأن يطلب من الناقل ت�صليمه اإقرارا باأن اأمتعة املتوفـى 

فـي حيازته . 

املـــادة ) 189 (

يلتزم الراكب باأداء اأجرة النقل فـي امليعاد املتفق عليه اأو املذكور فـي لوائح النقل اأو الذي 

يق�صي به العرف . وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن ال�صفر ، اأما اإذا ا�صتحال ال�صفر 

النقل ينف�صخ  فاإن عقد   ، القهرية  املوانع  اأو غري ذلك من  اأو مر�صه  الراكب  ب�صبب وفاة 

ول جتب الأجرة . على اأنه فـي حالت النقل على و�صائل تعمل على خطوط وفـي مواعيد 

منتظمة ل يلتزم الراكب ب�صداد الأجرة اإذا اأخطر الناقل بعدوله قبل اليوم املحدد لتنفيذ 

النقل . 

املـــادة ) 190 (

يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل املتعلقة بالنقل . 

الف�سل الثالث

 الوكالة بالعمولة للنقل

املـــادة ) 191 (

موكله  با�صم  اأو  با�صمه  يتعاقد  باأن  الوكيل  مبوجبه  يلتزم  عقد  للنقل  بالعمولة  الوكالة 

مع ناقل على نقل �صيء اأو �صخ�ض اإىل جهة معينة ، وباأن يقوم عند القت�صاء بالعمليات 

الوكيل  واإذا توىل   . املوكل  ، وذلك فـي مقابل عمولة يتقا�صاها من  النقل  املرتبطة بهذا 

، ما مل يتفق على غري  اأحكام عقد النقل  ، �صرت عليه  بالعمولة النقل بو�صائله اخلا�صة 

ذلك . 

املـــادة ) 192 (

يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل باأن يحافظ على م�صلحة موكله ، واأن ينفذ تعليماته وبوجه 

خا�ض ما تعلق منها باختيار الناقل . ول يجوز للوكيل اأن يقيد فـي ح�صاب موكله اأجرة نقل 

اأعلى من الأجرة املتفق عليها مع الناقل . 
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املـــادة ) 193 (

ي�صمن الوكيل بالعمولة للنقل �صالمة ال�صــيء اأو الراكب . وفـي نقل الأ�صياء يكون م�صوؤول 

من وقت ت�صلمه ال�صــيء عن هالكه كليا اأو جزئيا اأو تلفه اأو التاأخري فـي ت�صليمه . ول يجوز 

له اأن ينفـي م�صوؤوليته اإل باإثبات القوة القاهرة اأو العيب الذاتي فـي ال�صــيء اأو خطاأ املوكل 

اأو خطاأ املر�صل اإليه . وفـي نقل الأ�صخا�ض يكون م�صوؤول عن التاأخري فـي الو�صول وعما 

يلحق الراكب اأثناء تنفيذ عقد النقل من اأ�صرار بدنية اأو مادية . ول يجوز له اأن ينفـي 

م�صوؤوليته اإل باإثبات القوة القاهرة اأو خطاأ الراكب . وله فـي جميع الأحوال الرجوع على 

الناقل اإذا كان لهذا الرجوع وجه . 

املـــادة ) 194 (

يقع باطال كل �صرط يق�صي باإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا اأو جزئيا من امل�صوؤولية 

امل�صوؤولية كل �صرط  اأ�صرار بدنية . ويعترب فـي حكم الإعفاء من  عما يلحق الراكب من 

يكون من �صاأنه اإلزام الراكب على اأي وجه بدفع كل اأو بع�ض نفقات التاأمني �صد م�صوؤولية 

الوكيل بالعمولة . وفيما عدا حالتي اخلطاأ العمدي واخلطاأ اجل�صيم من الوكيل بالعمولة 

ي�صرتط  اأن  بالعمولة  للوكيل  تابعيه يجوز  اأحد  اأو من  الناقل  اأو من  تابعيه  اأحد  اأو من 

اإعفاءه كليا اأو جزئيا من امل�صوؤولية النا�صئة عن التاأخري فـي و�صول الراكب اأو عما يلحقه 

من اأ�صرار غري بدنية . ويجب اأن يكون �صرط الإعفاء مكتوبا ، واأن يكون الوكيل قد اأعلم 

به املوكل اأو الراكب . 

املـــادة ) 195 (

للموكل اأو الراكب حق الرجوع مبا�صرة على الناقل ملطالبته بتعوي�ض ال�صرر النا�صىء عن 

عدم تنفيذ عقد النقل اأو عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التاأخري . ويجب فـي هذه احلالة 

اإدخــال الوكيــل بالعمولــة للنقــل فـي الدعــوى . وللناقـل حــق الرجـــوع مبا�صـــرة على املوكـل 

اأو الراكب ملطالبته بالتعوي�ض عن ال�صرر الذي حلقه من تنفيذ النقل . 

املـــادة ) 196 (

الوكيل الأ�صلي بالعمولة �صامن للوكيل بالعمولة الذي و�صطه ، ما مل يكن املر�صل قد عني 

الوكيل الو�صيط فـي اتفاقه مع الوكيل الأ�صلي . 

املـــادة ) 197 (

اإذا دفع الوكيل بالعمولة اأجرة النقل للناقل ، حل حمله فيما له من حقوق . 

املـــادة ) 198 (

فيما عدا الأحكام املن�صو�ض عليها فيما تقدم ، ت�صري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام 

اخلا�صة بعقد الوكالة بالعمولة . 
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الف�سل الرابع

اأحكام خا�سة بالنقل اجلوى

املـــادة ) 199 (

 . اأجر  فـي مقابل  بالطائرات  الب�صائع  اأو  الأمتعة  اأو  الأ�صخا�ض  نقل  بالنقل اجلوي  يق�صد 

ويق�صد بلفظ "الأمتعة" الأ�صياء التي يجوز للراكب حملها معه فـي الطائرة وت�صلم للناقل 

لتكون فـي حرا�صته اأثناء النقل ، ول ي�صمل هذا اللفظ الأ�صياء ال�صغرية ال�صخ�صية التي 

تبقى فـي حرا�صة الراكب اأثناء ال�صفر . 

املـــادة ) 200 (

مع عدم الإخالل بالتفاقيات الدولية التي تكون ال�صلطنة طرفا فيها ت�صري على النقل 

اجلوي اأحكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام اخلا�صة املن�صو�ض عليها فـي املواد التالية . 

املـــادة ) 201 (

امل�صوؤولية  يقع وفقا لأحكام  النقل  باأن  يفيد  بيانا  النقل اجلوي  وثيقة  تت�صمن  اأن  يجب 

املحدودة املن�صو�ض عليها فـي املادة )208( واإل امتنع على الناقل التم�صك بهذه الأحكام . 

املـــادة ) 202 (

ي�صــاأل الناقـــل اجلــوي عـــن ال�صــرر الـــذي يحـــدث فـي حالــة وفاة الراكــب اأو اإ�صابته بجـروح 

اأو باأي �صرر بدين اآخر اإذا وقع احلادث الذي اأدى اإىل �صرر على منت الطائرة اأو فـي اأثناء 

اأية عملية من عمليات �صعود الركاب ونزولهم . 

املـــادة ) 203 (

ي�صاأل الناقل اجلوي عن ال�صرر الذي يحدث فـي حالة هالك اأو �صياع الأمتعة اأو الب�صائع 

اأو تلفها اإذا وقع احلادث الذي اأدى اإىل ال�صرر اأثناء النقل اجلوي . وي�صمل النقل اجلوي 

الفرتة التي تكون فيها الأمتعة والب�صائع فـي حرا�صة الناقل اأثناء الطريان اأو اأثناء وجود 

الطائرة فـي اأحد املطارات اأو فـي اأي مكان اآخر هبطت فيه . ول ي�صمل النقل اجلوي الفرتة 

التي تكون فيها الأمتعة اأو الب�صائع حمل نقل بري اأو بحري اأو نهري يقع خارج املطار . 

على اأنــــه اإذا حــدث مثـــل هـــذا النقـــل عنـــد تنفيــذ النقــل اجلـوي بق�صـد ال�صحـن اأو الت�صليـم 

اأثناء فرتة  اأن ال�صرر نتج عن حادث وقع  اأو النقل من طائرة اإىل اأخرى وجب افرتا�ض 

النقل اجلوي حتى يقوم الدليل على عك�ض ذلك . 

املـــادة ) 204 (

ي�صاأل الناقل اجلوي عن ال�صرر الذي يرتتب على التاأخري فـي و�صول الراكب اأو الأمتعة 

اأو الب�صائع . 
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املـــادة ) 205 (

يعفـى الناقل اجلوي من امل�صوؤولية اإذا اأثبت اأنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابري الالزمة 

لتفادي ال�صرر اأو اأنه كان من امل�صتحيل عليهم اتخاذها . 

املـــادة ) 206 (

يعفـى الناقــل اجلــوي مــن امل�صوؤولية اإذا اأثبــت اأن ال�صـرر قـد ن�صـاأ بخطـاأ امل�صـرور ويجــوز 

اأن خطاأ امل�صرور قد ا�صرتك فـي اأحداث  اأثبت  اإذا  اأن تخف�ض م�صوؤولية الناقل  للمحكمة 

ال�صرر . 

املـــادة ) 207 (

ل ي�صاأل الناقل اجلوي عن الأ�صياء ال�صغرية ال�صخ�صية التي تبقى فـي حرا�صة الراكب اأثناء 

ال�صفر اإل اإذا اأثبت الراكب خطاأ الناقل اأو تابعيه . 

املـــادة ) 208 (

ل يجوز فـي حالة نقل الأ�صخا�ض اأن يجاوز التعوي�ض الذي يحكم به على الناقل اجلوي 

هذا  جتاوز  على  �صراحة  اتفق  اإذا  اإل  راكب  كل  اإىل  بالن�صبة  عماين(  ريال  اآلف  )ع�صرة 

املقدار . وفـي حالة نقل الأمتعة اأو الب�صائع ل يتجاوز التعوي�ض )ع�صرة ريالت عمانية( 

عن كل كيلوجرام . ومع ذلك اإذا قدم املر�صل عند ت�صليم الأمتعة اأو الب�صائع اإىل الناقل 

الو�صول ودفع ما قد يطلبه  فـي مكان  ت�صليمها  اأهمية على  اإقرارا خا�صا مبا يعلقه من 

الناقل من اأجرة اإ�صافية نظري ذلك ، التزم الناقل باأداء التعوي�ض مبقدار القيمة املبينة 

فـي الإقرار اإل اإذا اأثبت الناقل اأن هذه القيمة جتاوز مدى الأهمية احلقيقية التي علقها 

املر�صل على الت�صليم . وفـي حالة �صياع اأو هالك اأو تلف جزء من طرد اأو بع�ض حمتوياته 

يح�صب احلد الأق�صى للتعوي�ض على اأ�صا�ض الوزن الإجمايل للطرد كله ، ما مل يوؤثر ذلك 

فـي قيمة طرود اأخرى ت�صملها نف�ض الر�صالة فرياعى اأي�صا وزن هذه الطرود . وبالن�صبة 

اأثناء ال�صفر ل يجوز اأن  اإىل الأ�صياء ال�صغرية ال�صخ�صية التي تبقى فـي حرا�صة الراكب 

يزيد التعوي�ض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأ�صياء على )مائتي ريال عماين ( . 

املـــادة ) 209 (

ل يجــوز للناقــل اجلـوي اأن يتم�صـك بتحديـد امل�صوؤولية املن�صـو�ض عليهـا فـي املــادة ال�صابقـة 

اإذا ثبت اأن ال�صرر قد ن�صاأ عن فعل اأو امتناع من جانب الناقل اأو تابعيه وذلك اإما بق�صد 

اإحداث �صرر واإما برعونة مقرونة باإدراك اأن �صررا قد يرتتب على ذلك . فاإذا وقع الفعل 

اأو المتناع من جانب التابعني فيجب اأن يثبت اأي�صا اأن ذلك كان اأثناء تاأدية وظائفهم . 
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املـــادة ) 210 (

اإذا اأقيمت دعوى التعوي�ض على اأحد تابعي الناقل ، جاز له اأن يتم�صك بتحديد امل�صوؤولية 

املن�صو�ض عليها فـي املادة )208( اإذا ثبت اأن الفعل الذي اأحدث ال�صرر قد وقع منه اأثناء 

الذي ميكن احل�صول عليه من  التعوي�ض  يتجاوز جمموع  اأن ل  . ويجب  تاأدية وظيفته 

بتحديد  يتم�صك  اأن  الناقل  لتابع  يجوز  ل  ذلك  ومع   . احلدود  تلك  معا  وتابعيه  الناقل 

امل�صوؤولية اإذ ثبت اأن ال�صرر نا�صىء عن فعل اأو امتناع من جانبه وذلك اإما بق�صد اإحداث 

�صرر واإما برعونة مقرونة باإدراك اأن �صررا قد يرتتب على ذلك . 

املـــادة ) 211 (

يقع باطال كل �صرط يق�صي باإعفاء الناقل اجلوي من امل�صوؤولية اأو بتحديدها باأقل من 

احلدود املن�صو�ض عليها فـي املادة )208( . ومع ذلك ل ي�صمل هذا البطالن ال�صرط الذي 

يق�صي باعفاء الناقل من امل�صوؤولية اأو بتحديدها فـي حالة هالك ال�صــيء حمل النقل اأو تلفه 

ب�صبب طبيعته اأو عيب ذاتي فيه . 

املـــادة ) 212 (

ت�صلم املر�صل اإليه الأمتعة اأو الب�صائع دون حتفظ يكون قرينة على اأنه ت�صلمها فـي حالة 

جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما مل يقم الدليل على عك�ض ذلك . 

املـــادة ) 213 (

على املر�صل اإليه فـي حالة تلف الأمتعة اأو الب�صائع اأن يوجه احتجاجا اإىل الناقل فور اكت�صاف 

التلف وعلى الأكرث خالل �صبعة اأيام بالن�صبة اإىل الأمتعة واأربعة ع�صر يوما بالن�صبة اإىل 

الب�صائع وذلك من تاريخ ت�صلمها . وفـي حالة التاأخري يجب اأن يوجه الحتجــاج خــالل 

واحــد وع�صريـــن يومــا على الأكثــر مــن اليــوم الــذي تو�صـع فيه الأمتعـة اأو الب�صائع حتت 

ت�صرف املر�صل اإليه . ويجب اأن يثبت الحتجاج فـي �صورة حتفظ على وثيقة النقل عند 

ت�صليم الأمتعة اأو الب�صائع اأو فـي �صورة خطاب م�صجل ير�صل اإىل الناقل فـي امليعاد القانوين . 

ول تقبل دعوى امل�صوؤولية �صد الناقل اإذا مل يوجه الحتجاج فـي املواعيد املن�صو�ض عليها 

اأو تابعيه لتفويت هذه  اأثبت املدعي وقوع تدلي�ض من جانب الناقل  اإذا  اإل  فـي هذه املادة 

املواعيد اأو لإخفاء حقيقة ال�صرر الذي اأ�صاب الأمتعة اأو الب�صائع . 

املـــادة ) 214 (

بلوغ  يوم  من  �صنتني  مبرور  اجلوي  الناقل  على  امل�صوؤولية  دعوى  رفع  فـي  احلق  ي�صقط 

الطائرة جهة الو�صول اأو من اليوم الذي كان يجب اأن ت�صل فيه اأو من يوم وقف النقل . 
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املـــادة ) 215 (

فـي حالة النقل باملجان ل يكون الناقل اجلوي م�صوؤول اإل اإذا ثبت �صدور خطاأ منه اأو من 

اأحد تابعيه . وفـي هذه احلالة ي�صاأل الناقل فـي احلدود املن�صو�ض عليها فـي املادة )208( . 

ويعترب النقل باملجان اإذا كان بدون مقابل ومل يكن الناقل حمرتفا النقل . فاإن كان الناقل 

حمرتفا اعترب النقل غري جماين . 

املـــادة ) 216 (

يكون الناقل اجلوي م�صوؤول فـي احلدود املن�صو�ض عليها فـي املادة )208( اأيا كانت �صفة 

اخل�صوم فـي دعوى امل�صوؤولية واأيا كان عددهم اأو مقدار التعوي�ض امل�صتحق . 

الباب الرابع

الرهن والكفالة والإيداع فـي املخازن العامة

الف�سل الأول

 الرهن التجاري

الفرع الأول - اأركان الرهن

املـــادة ) 217 (

يكون الرهن جتاريا بالن�صبة اإىل جميع ذوي ال�صاأن فيه اإذا تقرر على مال منقول �صمانا 

لدين يعترب جتاريا بالن�صبة اإىل املدين . 

املـــادة ) 218 (

ل يكون الرهن نافذا فـي حق الغري اإل اإذا انتقلت حيازة ال�صــيء املرهون اإىل الدائن املرتهن 

اأو اإىل �صخ�ض اآخر يعينه املتعاقدان ، وبقى فـي حيازة من ت�صلمه منهما . ويعترب الدائن 

املرتهن اأو ال�صخ�ض الذي عينه املتعاقدان حائزا لل�صيء املرهون :

اإذا و�صع حتت ت�صرفه بكيفية حتمل الغري على العتقاد باأن ال�صــيء اأ�صبح فـي  اأ -  

حرا�صته . 

ب -  اإذا ت�صلــم �صكـــا ميثـــل ال�صــيء املرهـــون ويعطـــي حائــزه دون غيــره حـق ت�صلــم هذا 

ال�صــيء . 
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املـــادة ) 219 (

يجوز رهن احلقوق . ويتم رهن احلقوق الثابتة فـي �صكوك ا�صمية بثبوت كتابي يذكر فيه 

اأنه على �صبيل ال�صمان ، ويقيد فـي دفاتر اجلهة التي اأ�صدرت ال�صك ، ويوؤ�صر على ال�صك 

ذاته ، ويتم رهن احلقوق الثابتة فـي �صكوك لأمر بتظهري يذكر فيه اأن القيمة لل�صمان . 

فـي  بقيدها  اأو �صكوك لأمر  ا�صمية  فـي �صكوك  الثابتة  الأخرى غري  ويتم رهن احلقوق 

ال�صجل التجاري - ويحدد وزير التجارة وال�صناعة بقرار ي�صدره اإجراءات قيد الرهن . 

وتنتقل حيازة احلقوق بت�صليم ال�صكوك الثابتة فيها . واإذا كان ال�صك مودعا عند الغري ، 

اعترب ت�صليم اإي�صال الإيداع مبثابة ت�صليم ال�صك ذاته ب�صرط اأن يكون ال�صك معينا فـي 

الإي�صال تعيينا كافيا واأن يقبل املودع عنده حيازته حل�صاب الدائن املرتهن . 

املـــادة ) 220 (

يثبت الرهن بالن�صبة اإىل املتعاقدين وفـي مواجهة الغري ، بجميع طرق الإثبات . 

املـــادة ) 221 (

اإذا ترتب الرهن على مال مثلي ، بقى قائما ولو ا�صتبدل بال�صــيء املرهون �صيء اآخر من 

نوعه . واإذا كان ال�صــيء املرهون من الأموال غري املثلية ، جاز للمدين الراهن اأن ي�صرتده ، 

وي�صتبدل به غريه ب�صرط اأن يكون من�صو�صا على ذلك فـي عقد الرهن ، واأن يقبل الدائن 

البدل ، وذلك مع عدم الإخالل بحق الغري ح�صن النية . 

املـــادة ) 222 (

على الدائن املرتهن اأو ال�صخ�ض الذي عينه املتعاقدان اأن ي�صلم املدين ، اإذا طلب منه ذلك ، 

ال�صفات  املرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغري ذلك من  ال�صــيء  اإي�صال يبني فيه ماهية 

املميزة له . 

الفرع الثاين - اآثار الرهن

املـــادة ) 223 (

يلتزم الدائن املرتهن اأو ال�صخ�ض الذي عينه املتعاقدان باتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة 

على ال�صــيء املرهون ، واإذا كان هذا ال�صــيء ورقة جتارية فعليه اتخاذ كافة الإجراءات التي 

 . الأجل  حلول  عند  قيمتها  وا�صتيفاء  الورقة  فـي  الثابت  احلق  حلماية  القانون  يتطلبها 

ويكون الراهــن ملزمـــا بجميـــع امل�صروفـــات التـــي تنفــق فـي هــذا ال�صبيـــل . ويكون الدائن 

املرتهن اأو ال�صخ�ض الذي عينه املتعاقدان م�صوؤول عن هالك ال�صــيء املرهون اأو تلفه ما مل 

يثبت اأن ذلك يرجع اإىل عيب فـي ال�صــيء اأو اإىل �صبب اأجنبي ل دخل له فيه . 
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املـــادة ) 224 (

يلتزم الدائن املرتهن اأو ال�صخ�ض الذي عينه املتعاقدان باأن ي�صتعمل حل�صاب الراهن جميع 

احلقوق املتعلقة بال�صــيء املرهون ، واأن يقبل قيمته واأرباحه وعوائده وغري ذلك من املبالغ 

الناجتة عنه عند ا�صتحقاقها ، على اأن يخ�صم ما يقب�صه من امل�صروفات ثم من العوائد ، 

ثم من اأ�صل الدين امل�صمون بالرهن ، ما مل ين�ض التفاق اأو القانون على غري ذلك . 

املـــادة ) 225 (

اإذا مل يدفع املدين الدين امل�صمون بالرهن فـي ميعاد ا�صتحقاقه ، كان للدائن املرتهن ، 

بعد انق�صاء ثالثة اأيام من تاريخ التنبيه على املدين بالوفاء تنبيها ر�صميا اأو بكتاب م�صجل 

بعلم و�صول ، اأن يتقدم اإىل رئي�ض املحكمة بطلب الأمر ببيع ال�صــيء املرهون كله اأو بع�صه . 

املـــادة ) 226 (

ل يجوز تنفيذ الأمر ال�صادر من رئي�ض املحكمة ببيع ال�صــيء املرهون اإل بعد انق�صاء خم�صة 

اأيام من تاريخ اإبالغه اإىل املدين والكفيل العيني اإن وجد ، مع بيان املكان الذي يجري فيه 

البيع وتاريخه و�صاعته . واإذا تقرر الرهن على عدة اأموال ، كان من حق الدائن املرتهن 

اأن يعني املال الذي يجري عليه البيع ، ما مل يتفق على غري ذلك ، وفـي جميع الأحوال ل 

يجوز اأن ي�صمل البيع اإل ما يكفـي للوفاء بحق الدائن . 

املـــادة ) 227 (

يجري البيع فـي الزمان واملكان اللذين يعينهما رئي�ض املحكمة ، وباملزايدة العامة اإل اإذا 

اأمر رئي�ض املحكمة باتباع طريقة اأخرى . واإذا كان ال�صــيء املرهون �صكا متداول فـي �صوق 

وي�صتوفـي   . ال�صما�صرة  اأحد  ال�صوق مبعرفة  فـي هذا  ببيعه  الرئي�ض  اأمر   ، املالية  الأوراق 

الدائن املرتهن بطريق المتياز دينه من اأ�صل وعوائد وم�صروفات من الثمن الناجت من 

البيع . 

املـــادة ) 228 (

يعترب باطال كل اتفاق يربم وقت تقرير الرهن اأو بعد تقريره ، ويعطى الدائن املرتهن فـي 

حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول اأجله احلق فـي متلك ال�صــيء املرهون اأو بيعه بدون 

. ومع ذلك يجوز بعد حلول   )227  - املواد )225  املن�صو�ض عليها فـي  مراعاة الإجراءات 

الدين اأو ق�صط منه التفاق على اأن ينزل املدين لدائنه عن ال�صــيء املرهون اأو جزء منه 

وفاء للدين ، كما يجوز للمحكمة اأن تاأمر بتمليك الدائن املرتهن ال�صــيء املرهون اأو جزء 

منه وفاء للدين على اأن يح�صب عليه بقيمته وفقا لتقدير اخلرباء . 
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املـــادة ) 229 (

اإذا كان ال�صــيء املرهون معر�صا للهالك اأو التلف ، اأو كانت حيازته ت�صتلزم نفقات باهظة ، 

ومل ي�صاأ الراهن تقدمي �صيء اآخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن اأن يطلب من املحكمة 

الرتخي�ض ببيعه فورا باأية طريقة تعينها املحكمة . وينتقل الرهن اإىل الثمن الناجت من 

البيع . 

املـــادة ) 230 (

اإذا نق�صت قيمة ال�صــيء املرهون بحيث مل تعد كافية ل�صمان الدين ، جاز للدائن اأن يعني 

للراهن ميعادا منا�صبا ل�صتكمال ال�صمان واإل جاز للدائن بعد انق�صاء الأجل اأن ينفذ على 

ال�صــيء املرهون باتباع الإجراءات املن�صو�ض عليها فـي املواد )225 - 227( . 

املـــادة ) 231 (

اإذا كان ال�صــيء املرهون �صكا مل تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن متى طولب باجلزء 

بهذا اجلزء قبل ميعاد  للوفاء  الالزمة  النقود  املرتهن  الدائن  اإىل  يقدم  اأن  املدفوع  غري 

الإجراءات  باتباع  ال�صك  يبيع  اأن  املرتهن  للدائن  جاز  واإل   ، الأقل  على  بيوم  ا�صتحقاقه 

املن�صو�ض عليها فـي املواد )225 - 227( . 

الف�سل الثاين

 الكفالة التجارية

الفرع الأول - اأركان الكفالة

املـــادة ) 232 (

الكفالة �صم ذمة اإىل ذمة فـي املطالبة بتنفيذ التزام . وتنعقد الكفالة باإيجاب وقبول من 

الكفيل والدائن . 

املـــادة ) 233 (

 . املدين  اإىل  بالن�صبة  جتاريا  يعترب  دينا  ي�صمن  الكفيل  كان  اإذا  جتارية  الكفالة  تكون 

والكفالة النا�صئة عن �صمان الأرواق التجارية �صمانا احتياطيا اأو عن تظهري هذه الأوراق 

تكون دائما كفالة جتارية . 

املـــادة ) 234 (

ت�صمل الكفالة ملحقات الدين وم�صروفات املطالبة الأوىل وما ي�صتجد من امل�صروفات بعد 

اإخطار الكفيل ، ما مل يوجد اتفاق يق�صي بغري ذلك . 
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املـــادة ) 235 (

اإذا كان الدين موؤجال على الأ�صيل ، وكفله اآخر تاأجل على الكفيل اأي�صا . 

املـــادة ) 236 (

اأجله على  واإذا   ، الكفيل  وكفيل  الكفيل  تاأجل على   ، الأ�صيل  الدين على  الدائن  اأجل  اإذا 

الكفيل ، تاأجل على كفيل الكفيل ، ول يتاأجل على الأ�صيل . 

املـــادة ) 237 (

اإذا اأ�صاف  اإذا تكفل الكفيل بالدين احلال كفالة موؤجلة ، تاأجل على الكفيل والأ�صيل اإل 

الكفيل الأجل اإىل نف�صه اأو ا�صرتط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خا�صة . 

الفرع الثاين - اآثار الكفالة

املـــادة ) 238 (

 . املدين  مع  ومت�صامنني  بينهم  فيما  مت�صامنني  الكفالء  يكون  التجارية  الكفالة  فـي 

، ومطالبته  الكفيل  واإن �صاء طالب   ، املدين  اإن �صاء طالب   ، والدائن خمري فـي املطالبة 

لأحدهما ل ت�صقط حق مطالبته لالآخر ، فبعد مطالبته اأحدهما له اأن يطالب الآخر وله 

اأن يطالبهما معا . 

الكفيل  يطلب  اأن  ال�صخ�صية  امل�صرفية  للقرو�ض  التجارية  الكفالة  فـي  يجوز  اأنه  على 

 .
 
ت�صمني �صرط فـي عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد املدين اأول وقبل الرجوع على الكفيل

املـــادة ) 239 (

يجب على الكفيل اأن يخطر املدين قبل اأن يقوم بوفاء الدين ، واإذا قا�صاه الدائن وجب 

عليــه اأن يدخــل املديـن خ�صما فـي الدعــوى ، فـاإن مل يقـم باإخطـار املديــن قبـل وفــاء الديــن 

، �صقط حقه فـي الرجوع على  اأو مل يدخله خ�صما فـي الدعوى عند مقا�صاة الدائن له 

املدين اإذا كان هذا املدين قد وفـى الدين اأو اأثبت اأ�صبابا تق�صي ببطالنه اأو بانق�صائه ، ول 

يكون للكفيل اإل الرجوع على الدائن . 

املـــادة ) 240 (

فـي  الالزمة ل�صتعمال حقه  امل�صتندات  الدين  وفاء  الكفيل وقت  ي�صلم  باأن  الدائن  يلتزم 

اأو حمبو�ض ، وجب على  الرجوع على املدين . فاإذا كان الدين م�صمونا مبنقول مرهون 

الدائن اأن يتخلى عنه للكفيل . 
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املـــادة ) 241 (

على الدائن اأن يحافظ على ما للدين من �صمانات ، مراعيا فـي ذلك م�صلحة الكفيل ، 

وترباأ ذمة الكفيل بقدر ما اأ�صاعه الدائن بخطئه من هذه ال�صمانات . ويق�صد بال�صمانات 

بحكم  مقرر  تاأمني  وكل   ، الكفالة  بعد  تقرر  لو  حتى  الدين  ل�صمان  خ�ص�ض  تاأمني  كل 

القانون . 

املـــادة ) 242 (

اإذا اأفل�ض املدين ، وجب على الدائن اأن يتقدم فـي التفلي�صة بالدين ، واإل �صقط حقه فـي 

الرجوع على الكفيل بقدر ما اأ�صاب الكفيل من جراء اإهمال الدائن . 

املـــادة ) 243 (

اإذا قبل الدائن اأن ي�صتوفـي من املدين فـي مقابل الدين �صيئا اآخر ، براأت ذمة الكفيل حتى 

لو ا�صتحق هذا ال�صــيء ، اإل اإذا كان الدائن قد احتفظ باحلق فـي الرجوع على الكفيل فـي 

هذه احلالة . 

املـــادة ) 244 (

اإذا اأدى الكفيل مـا كفـل بـه مـن مالـه ، فلـه الرجــوع مبــا اأداه على املديـن ويحـل الكفيـل حمل 

الدائن فـي جميع ما لهذا الدائن من احلقوق �صواء كانت الكفالة باأمر املدين اأو بغري اأمره . 

املـــادة ) 245 (

اإذا تعدد املدينون فـي دين واحد وكانوا مت�صامنني فللكفيل الذي كفلهم جميعا اأن يرجع 

على اأي منهم بجميع ما وفاه من الدين . 

املـــادة ) 246 (

ر�صاء  دون  لل�صداد  مهلة  للمدين  الدائن  منح  اإذا  الكفالة  من  ذمته  اإبراء  للكفيل  يجوز 

الدائن  ينذر  اأن  به  الدائن  الدين وعدم مطالبة  ا�صتحقاق  للكفيل عند  . ويجوز  الكفيل 

فاإذا   ، �صهر  على  تزيد  ل  مدة  خالل  دينه  ل�صتيفاء  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  بوجوب 

انتهت املدة ومل يطالب املدين بدينه براأت ذمة الكفيل ما مل يقدم املدين للكفيل �صمانا 

كافيا . 
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املـــادة ) 247 (

اإذا كان الدين املكفول به موؤجال ، فدفعه الكفيل للدائن معجال ، فال يرجع به على املدين 

اإل عند حلول الأجل . 

املـــادة ) 248 (

يرجع الكفيل على املدين مبا ي�صطر اإىل �صرفه لتنفيذ مقت�صى الكفالة . 

املـــادة ) 249 (

الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعترب فـي عالقته بالدائن كفيال للكفيل ويكون مت�صامنا 

معه ، وفـي عالقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا اأ�صليا بالن�صبة له . 

املـــادة ) 250 (

اأداء املدين اأو الكفيل اأو كفيل الكفيل الدين املكفول به يوجب براءة املدين والكفيل وكفيل 

الكفيل . 

املـــادة ) 251 (

اإبراء الدائن املدين يوجب براءة الكفيل ، ولكن اإبراء الكفيل ل يوجب براءة املدين . 

الف�سل الثالث

 الإيداع فـي املخازن العامة

املـــادة ) 252 (

الإيداع فـي املخازن العامة عقد يلتزم مبوجبه اخلازن بت�صلم ب�صاعة حلفظها حل�صاب املودع 

اأو من توؤول اإليه ملكيتها اأو حيازتها مبوجب �صكوك متثلها وي�صدرها املخزن العام . ويعترب 

فـي حكم املخازن العامة م�صتودعات العبور فـي املوانــــئ . 

املـــادة ) 253 (

يكون اإن�صاء اأو ا�صتثمار خمزن عام ، له حق اإ�صدار �صكوك متثل الب�صائع املودعة وتكون 

قابلة للتداول ، بقرار من وزير التجارة وال�صناعة ووفقا لل�صروط والأو�صاع التي يحددها 

فـي هذا ال�صاأن . 

املـــادة ) 254 (

ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة لئحة بتنظيم املخازن العامة وي�صع كل خمزن عام لئحة 

خا�صة به تنظم ن�صاطه مبا يتفق وطبيعة الب�صاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها . ويجب 

تعيني  اخلازن وطريقة  والتزامات  الالئحة على وجه اخل�صو�ض حقوق  ت�صتمل هذه  اأن 

اأجرة التخزين . 
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املـــادة ) 255 (

ل يجوز للخازن اأن ميار�ض باأية �صفة كانت ، �صواء حل�صابه ، اأو حل�صاب الغري ن�صاطا جتاريا 

باأية �صورة من �صور امل�صاربة على ب�صائع من نوع الب�صائع املرخ�ض له فـي حفظها فـي 

خمزنه واإ�صدار �صكوك متثلها . واإذا كان اخلازن �صركة يتملك اأحد ال�صركاء فيها ن�صبة %10 

)ع�صرة فـي املائة( على الأقل من راأ�صمالها ، في�صري على هذا ال�صريك احلظر املن�صو�ض 

عليه فـي الفقرة ال�صابقة . 

املـــادة ) 256 (

للدولة  اململوكة  ال�صركات  من  �صركة  اخلازن  يكون  اأن   ، ال�صابقة  املادة  حكم  من  ي�صتثنى 

واقت�صت ذلك م�صلحة القت�صاد الوطني ، على اأن يتم الإعالن عن ذلك فـي واجهة املخزن 

ولئحته . 

املـــادة ) 257 (

يجوز للمخزن العام اأن يقدم قرو�صا مكفولة برهن الب�صاعة املحفوظة لديه واأن يتعامل 

ب�صكوك الرهن التي متثلها . 

املـــادة ) 258 (

يلتزم املودع باأن يقدم اإىل املخزن العام كافة البيانات واملعلومات ال�صحيحة عن نوع الب�صاعة 

وموا�صفاتها وقيمتها . وللمودع احلق فـي فح�ض الب�صاعة التي �صلمت اإىل املخزن العام 

حل�صابه واأخذ عينات اأو مناذج منها . 

املـــادة ) 259 (

اأن  اخلازن  وعلى   . عليها  واملحافظة  املودعة  الب�صاعة  م�صوؤول عن حرا�صة  اخلازن  يكون 

يبذل فـي ذلك العناية ال�صرورية وفقا لطبيعة الب�صاعة ونوعها . ويكون اخلازن م�صوؤول 

ي�صيب  عما  اخلازن  ي�صاأل  ول   . املودع  قدرها  التي  القيمة  يتجاوز  ل  ومبا  الب�صاعة  عن 

الب�صاعة من تلف اأو نق�ض اإذا ن�صاأ عن قوة قاهرة اأو ب�صبب طبيعة الب�صاعة اأو عيب ذاتي 

فيها اأو ب�صبب طريقة اإعدادها . 

املـــادة ) 260 (

للخازن اأن يطلب من رئي�ض املحكمة املخت�صة الإذن له فـي بيع الب�صاعة اإذا كانت مهددة 

بتلف �صريع . ويعني رئي�ض املحكمة طريقة البيع . وعلى اخلازن اإخطار املودع بذلك دون 

اإبطاء . 
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املـــادة ) 261 (

على املودع اأن يقوم بالتاأمني على الب�صاعة املودعة اأو يفو�ض على نفقته اخلازن بذلك ، متى 

كانت هذه الب�صاعة معر�صة للحريق . كما يلتزم املودع بالتاأمني على الب�صاعة اإذا كانت 

حمال ل�صكوك رهن . وي�صتثنى من حكم الفقرة ال�صابقة الب�صائع املودعة فـي م�صتودعات 

العبور فـي املواين والتي تكون م�صمولة بالتاأمني البحري . 

املـــادة ) 262 (

الب�صاعة  ونوع   ، وموطنه  املودع  ا�صم  فيه  يبني  تخزين  اإي�صال  اخلازن  من  املودع  يت�صلم 

على  املوؤمنة  ال�صركة  وا�صم   ، وقيمتها  ذاتيتها  لتعيني  الالزمة  البيانات  وكافة  وكميتها 

الب�صاعة ونوع التاأمني ، وامل�صتفيد من التاأمني ، وبيانا عما اإذا كانت الر�صوم وال�صرائب 

امل�صتحقة عليها قد اأديت . ويرفق بكل اإي�صال تخزين �صك رهن ي�صتمل على جميع البيانات 

املدونة فـي اإي�صال التخزين . ويحتفظ املخزن العام ب�صورة مطابقة لالأ�صل من اإي�صال 

التخزين و�صك الرهن . 

املـــادة ) 263 (

اإذا كانت الب�صاعة امل�صلم عنها اإي�صال التخزين و�صك الرهن من الأ�صياء املثلية ، جاز اأن 

ت�صتبدل بها ب�صاعة من طبيعتها ونوعها و�صفتها اإذا كان من�صو�صا على ذلك فـي اإي�صال 

التخزين و�صك الرهن . وفـي هذه احلالة تنتقل جميع حقوق حامل الإي�صال اأو ال�صك 

وامتيازاته اإىل الب�صاعة اجلديدة . ويجوز اأن ي�صدر اإي�صال التخزين و�صك الرهن عن 

كمية من الب�صاعة املثلية �صائبة فـي كمية اأكرب . 

املـــادة ) 264 (

اإي�صال  كان  واإذا   . لأمره  اأو  املودع  با�صم  الرهن  و�صك  التخزين  اإي�صال  ي�صدر  اأن  يجوز 

التخزيــــن و�صـــك الرهــــن لأمر املــــودع ، جاز لــــه اأن يتنــــازل عنهما مت�صليــن اأو منف�صلني 

بالتظهري . ويكون ملن ظهر اإليه اإي�صال التخزين اأو �صك الرهن اأن يطلب قيد التظهري 

مع بيان موطنه فـي ال�صورة التي يحتفظ بها املخزن . 

املـــادة ) 265 (

يرتتب على تظهري �صك الرهن منف�صال عن اإي�صال التخزين تقرير رهن على الب�صاعة 

اإىل  الب�صاعة  ملكية  انتقال  التخزين  اإي�صال  على تظهري  . ويرتتب  اإليه  املظهر  ل�صالح 

تنتقل  الب�صاعة  ملكية  فاإن  اآخر  ل�صخ�ض  ظهر  قد  الرهن  �صك  كان  فاإذا   . اإليه  املظهر 

يلتزم من ظهر  احلالة  وفـي هذه   . بالرهن  التخزين حمملة  اإي�صال  اإليه  اإىل من ظهر 

اإليه اإي�صال التخزين بدفع الدين امل�صمون ب�صك الرهن اأو اأن ميكن الدائن املرتهن من 

ا�صتيفاء حقه من ثمن الب�صاعة . 

ء
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املـــادة ) 266 (

الرهن  �صك  ظهر  واإذا   . موؤرخا  الرهن  و�صك  التخزين  اإي�صال  تظهري  يكون  اأن  يجب 

مبلغ  بيان  تاريخه  التظهري ف�صال عن  ي�صمل  اأن  ، وجب  التخزين  اإي�صال  عن  منف�صال 

الدين امل�صمون من اأ�صل وعوائد وتاريخ ا�صتحقاقه وا�صم الدائن وموطنه وتوقيع املظهر . 

وعلى املظهر اإليه دون اإبطاء اأن يطلب قيد تظهري �صك الرهن والبيانات املتعلقة بالتظهري 

فـي دفاتر املخزن ويوؤ�صر بذلك على �صك الرهن . 

املـــادة ) 267 (

امل�صمون بهذا  الدين  اأن يدفع  الرهن  التخزين منف�صال عن �صك  اإي�صال  يجوز حلامل 

اأو  الرهن  الوفاء حلامل �صك  واإذا تعذر   . الدين  ا�صتحقاق  ال�صك ولو قبل حلول ميعاد 

رف�ض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد ال�صتحقاق ، كان حلامل اإي�صال التخزين اإيداع الدين 

من اأ�صل وعوائد حتى تاريخ ال�صتحقاق ، لدى اخلازن الذي يكون م�صوؤول عنها ، ويرتتب 

على هذا الإيداع الإفراج عن الب�صاعة . 

املـــادة ) 268 (

اإذا مل يدفع الدين امل�صمون فـي ميعاد ال�صتحقاق ، جاز حلامل �صك الرهن منف�صال عن 

اإي�صال التخزين اأن يطلب بيع الب�صاعة املرهونة باتباع اإجراءات التنفيذ اخلا�صة بالرهن 

التجاري . 

املـــادة ) 269 (

ي�صتوفـي الدائن املرتهن حقه فـي ثمن الب�صاعة بالمتياز على جميع الدائنني بعد خ�صم 

املبالغ التالية :

اأ - ال�صرائب والر�صوم امل�صتحقة على الب�صاعة . 

ب - امل�صروفات الق�صائية . 

ج - م�صروفات بيع الب�صاعة وتخزينها وغريها من م�صروفات احلفظ . 

واإذا مل يكن حامل اإي�صال التخزين موجودا وقت بيع الب�صاعة ، اأودع املبلغ الزائد على ما 

ي�صتحقه حامل �صك الرهن خزانة املحكمة . 
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املـــادة ) 270 (

ل يجوز حلامل �صك الرهن الرجوع على املدين الراهن اأو املظهرين اإل بعد التنفيذ على 

الب�صاعة املرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين . ويجب اأن يتم الرجوع على املظهرين 

خالل ع�صرة اأيام من تاريخ بيع الب�صاعة واإل �صقط حق احلامل فـي الرجوع عليهم . وفـي 

جميــع الأحـــوال ي�صقــط حــق حامــل �صــك الرهــن فـي الرجــوع على املظهريـن اإذا لـم يبا�صـر 

اإجراءات التنفيذ على الب�صاعة املرهونة خالل ثالثني يوما من تاريخ ا�صتحقاق الدين . 

املـــادة ) 271 (

اإذا وقع حادث للب�صاعة تغطيه وثيقة تاأمني يكون حلامل اإي�صال التخزين اأو �صك الرهن 

على مبلغ التاأمني ما له من حقوق وامتياز على الب�صاعة . 

املـــادة ) 272 (

يجوز حلامل اإي�صال التخزين عند �صياعه اأو تلفه اأن يطلب من رئي�ض املحكمة ا�صت�صدار 

اأمـر بت�صليمـه �صـورة من اإي�صـال التخزيـن على اأن يثبـت ملكيتـه لالإي�صـال مـع تقديـم كفيل 

اأن يطلب من  اأو تلف منه �صك الرهن  اأو �صمان كاف . ويجوز بال�صروط ذاتها ملن �صاع 

رئي�ض املحكمة ا�صت�صدار اأمر بوفاء الدين امل�صمون اإذا كان هذا الدين قد حل اأجله . فاإذا 

الب�صاعة  بيع  يطلب  اأن  الأمر  هذا  ل�صاحله  �صدر  ملن  كان  الأمر  بتنفيذ  املدين  يقم  مل 

املرهونة وفقا لإجراءات التنفيذ اخلا�صة بالرهن التجاري ، وذلك ب�صرط اأن يكون تظهري 

�صك الرهن الذي مت له مقيدا فـي دفاتر املخزن واأن يقدم كفيال اأو �صمانا كافيا . ويجب 

اأن ي�صتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهري املقيدة فـي دفاتر املخزن . 

املـــادة ) 273 (

ترباأ ذمة الكفيل اأو ينق�صي ال�صمان الذي يقدم فـي حالة �صياع اإي�صال التخزين بانق�صاء 

ذمــة  وتبــراأ   . الب�صاعــة  با�صتــرداد  مطالبــة  اأيـة  املخـزن  اإىل  توجــه  اأن  دون  �صنـوات  ثالث 

�صنة من  بانق�صاء  الرهن  فـي حالة �صياع �صك  يقدم  الذي  ال�صمان  ينق�صي  اأو  الكفيـــل 

تاريخ قيد التظهري فـي دفاتر املخزن . 

املـــادة ) 274 (

اإذا مل ي�صرتد املودع الب�صاعة عند انتهاء اأجل عقد الإيداع كان للخازن بعد اإنذار املودع طلب 

بيع الب�صاعة وفقا لإجراءات التنفيذ اخلا�صة بالرهن التجاري . وي�صتوفـي اخلازن من 

ثمن البيع املبالغ امل�صتحقة له وي�صلم الباقي اإىل املودع اأو يودعه خزانة املحكمة . وي�صري 

احلكم املن�صو�ض عليه فـي الفقرة ال�صابقة اإذا كان عقد الإيداع غري حمدد املدة وانق�صت 

�صنة من تاريخ الإيداع ومل يطلب املودع ا�صرتداد الب�صاعة اأو يبدي رغبته �صراحة اأو �صمنا 

فـي ا�صتمرار عقد الإيداع . 
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املـــادة ) 275 (

يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على �صنة وبغرامة ل جتاوز )األفـي ريال( اأو باإحدى هاتني 

العقوبتيــن كـــل مــن اأن�صـــاأ اأو ا�صتثمـــر خمزنـــا عامـــا خالفـــا لأحكــام املــادة )253( مـن هـذا 

وتعيني  املخزن  بت�صفية  تق�صي  اأن  بالإدانة  احلكم  حالة  فـي  للمحكمة  ويجوز   . القانون 

من يقوم بالت�صفية وبيان اخت�صا�صاته . ويعاقب بذات العقوبة اخلازن واأي من تابعيه اإذا 

اأف�صى �صرا يتعلق بالب�صائع املودعة فيما عدا الأحوال التي ي�صرح بها القانون . 

الباب اخلام�س

الوكالة التجارية وال�سم�سرة )الدللة(

الف�سل الأول

 الوكالة التجارية

الفرع الأول - اأحكام عامة

املـــادة ) 276 (

اآخر مقام نف�صه فـي مبا�صرة  الوكالة - على وجه عام - هي عقد يقيم به املوكل �صخ�صا 

ت�صرف قانوين معني . والوكالة التجارية ، واإن احتوت على توكيل مطلق ، تن�صرف فقط 

التجارية  الوكالة  واإذا كانت   . التجارية ما مل يتفق �صراحة على غري ذلك  اإىل الأعمال 

خا�صة بعمل معني ، كان للوكيل �صالحية القيام بالأعمال املرتبطة والالزمة لإجناز هذا 

العمل . 

املـــادة ) 277 (

. وفـي جميع  اأنها بدون مقابل  اتفق �صراحة على  اإذا  اإل   ، باأجر  التجارية  الوكالة  تكون 

الأحوال يتعني على الوكيل اأن يبذل فـي تنفيذ الوكالة التجارية عناية ال�صخ�ض العادي . 

املـــادة ) 278 (

يتــم حتديـــد اأجـــر الوكيــل بالتفــاق ، واإل جـرى حتديـده ح�صــب الأجـر ال�صائـد فـي املهنــة 

اإذا  اأو   ، الت�صرف الذي كلف به  اإبرام  الوكيل الأجر مبجرد  . وي�صتحق  اأو بح�صب العرف 

اأثبت اأن تعذر اإبرام ال�صفقة ل�صبب يرجع اإىل املوكل ، وفـي غري هاتني احلالتني ل ي�صتحق 

الوكيل اإل تعوي�صا يتنا�صب مع اجلهود التي بذلها وذلك طبقا ملا يق�صي به العرف . فاإذا 

مل يوجد عرف قدرت املحكمة التعوي�ض . 
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املـــادة ) 279 (

ل يجوز للوكيل اأن ينيب عنه غريه فـي تنفيذ الوكالة ، اإل اإذا كان مرخ�صا له بذلك من 

قبل املوكل . واإذا رخ�ض للوكيل فـي اإقامة نائب عنه دون تعيني �صخ�ض النائب ، فاإن الوكيل 

ل يكون م�صوؤول اإل عن خطئه فـي اختيار نائبه اأو عن خطئه فيما ي�صدره له من تعليمات . 

وفـي حالة الرتخي�ض للوكيل بتعيني نائب عنه ، وفقا حلكم الفقرة ال�صابقة ، يكون لكل 

من املوكل ونائب الوكيل حق الرجوع مبا�صرة كل منهما على الآخر . 

املـــادة ) 280 (

اإذا اأ�صدر املوكل تعليمات اأمره اإىل الوكيل ومل يلتزم بها الأخري كان م�صوؤول عن الأ�صرار 

التي تنتج عن ذلك . اأما التعليمات الإر�صادية التي ي�صدرها اإليه املوكل فيكون للوكيل حرية 

الت�صرف والتقدير ب�صاأنها ح�صبما تقت�صيه ظروف تنفيذ الوكالة . واإذا حتقق للوكيل اأن 

تنفيذ الوكالة ح�صب التعليمات الآمرة ال�صادرة اإليه من املوكل يلحق بالأخري �صررا بالغا ، 

كان على الوكيل اأن يرجئ تنفيذ الوكالة اإىل اأن يراجع املوكل . 

املـــادة ) 281 (

يجوز للوكيل اأن يرجئ تنفيذ الوكالة اإذا مل تكن لديه تعليمات �صريحة من موكله ب�صاأنها 

حتى يتلقى هذه التعليمات . ومع ذلك اإذا اقت�صت ال�صرورة ال�صتعجال فـي تنفيذ الوكالة ، 

اأن يقوم بالتنفيذ  اأو كان الوكيل ماأذونا بالعمل فـي حدود ما هو مفيد ومالئم ، كان له 

ح�صبما تقت�صيه م�صلحة املوكل وبعد اتخاذ احليطة الالزمة . 

املـــادة ) 282 (

ل يلتزم الوكيل بالتاأمني على الأ�صياء التي يحوزها حل�صاب املوكل اإل اإذا طلب منه املوكل 

ذلك ، اأو كان اإجراء التاأمني ت�صتلزمه طبيعة ال�صــيء اأو يق�صي به العرف . 

املـــادة ) 283 (

يكون الوكيل م�صوؤول عن الأ�صرار التي تلحق بالأ�صياء التي يحوزها حل�صاب املوكل ما مل 

تكن هذه الأ�صرار ناجتة عن �صبب اأجنبي ل دخل للوكيل فيه اأو عن عيوب فـي هذه الأ�صياء 

اأو كانت هذه الأ�صرار مما تلحق بالأ�صياء بحكم طبيعتها . 

املـــادة ) 284 (

اإذا تبني للوكيل اأن اأ�صرارا حلقت ب�صبب ال�صفر بالأ�صياء التي ت�صلمها حل�صاب املوكل ، كان 

كانت  واإذا   . ال�صرر  تفاقم  للمحافظة عليها واحلد من  العاجلة  التدابري  يتخذ  اأن  عليه 

الأ�صياء التي يحوزها الوكيل حل�صاب املوكل مما يتهددها التلف ال�صريع اأو معر�صة خلطر 

الهبوط فـي القيمة ، ومل يتمكن الوكيل من مراجعة املوكل اأو راجعه ومل ت�صله تعليمات 

ب�صاأنها فـي ميعاد منا�صب ، كان للوكيل اأن يطلب من املحكمة ، على وجه ال�صتعجال ، الإذن 

ببيعها بالطريقة التي يعينها . 
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املـــادة ) 285 (

تنفيذ  فـي  اإليه  ي�صل  مبا  باأول  اأول  ال�صرورية  باملعلومات  املوكل  مبوافاة  الوكيل  يلتزم 

الوكالة ، واأن يقدم ك�صف ح�صاب عنها . ويجب اأن يكون ك�صف احل�صاب مطابقا للحقيقة . 

فاإذا ت�صمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رف�ض ال�صفقات التي تتعلق بهذه البيانات 

بيانات  عمد  عن  احل�صاب  ك�صف  اأغفل  واإذا   . بالتعوي�ض  املطالبة  فـي  حقه  عن  ف�صال 

ل  الأحوال  جميع  وفـي   . بالتعوي�ض  واملطالبة  اإدراجها  طلب  حق  للموكل  كان  جوهرية 

ي�صتحق الوكيل اأجرا عن ال�صفقات املذكورة . 

املـــادة ) 286 (

للوكيل حق المتياز على الب�صائع وغريها من الأ�صياء التي ير�صلها اإليه املوكل اأو يودعها 

لديه اأو ي�صلمها له ، وذلك مبجرد الإر�صال اأو الإيداع اأو الت�صليم . وي�صمن هذا المتياز 

هذه  ا�صتحقت  �صواء   ، الوكالة  ب�صبب  وعوائدها  له  امل�صتحقة  املبالغ  وجميع  الوكيل  اأجر 

املبالغ قبل ت�صليم الب�صائع اأو الأ�صياء اأو اأثناء وجودها فـي حيازة الوكيل . ويتقرر المتياز 

دون اعتبار ملا اإذا كان الدين قد ن�صاأ عن اأعمال تتعلق بالب�صائع اأو الأ�صياء التي ل تزال فـي 

حيازة الوكيل اأو بب�صائع اأو اأ�صياء اأخرى �صبق اإر�صالها اإليه اأو اإيداعها عنده اأو ت�صليمها له 

اأو الأ�صياء التي يقع عليها المتياز و�صلمت اإىل امل�صرتي ،  حلفظها . واإذا بيعت الب�صائع 

انتقل امتياز الوكيل اإىل الثمن . 

املـــادة ) 287 (

ل يكون للوكيل حق امتياز على الب�صائع اأو الأ�صياء املر�صلة اإليه اأو املودعة عنده اأو امل�صلمة 

اإليه حلفظها اإل اإذا بقيت فـي حيازته . وتعترب الب�صائع اأو الأ�صياء فـي حيازة الوكيل فـي 

الأحوال التالية :

اإذا و�صعــت حتــت ت�صرفــه فـي اجلمــارك اأو فـي خمـازن اإيـداع عامـة اأو فـي خمازنـه  اأ -  

اأو اإذا كان يقوم بنقلها بو�صائله اخلا�صة . 

ب -  اإذا كان يحوزها قبل و�صولها مبوجب �صند �صحن اأو اأية وثيقة نقل اأخرى . 

اإذا قام بت�صديرها وظل رغم ذلك حائزا ل�صند ال�صحن اأو اأية وثيقة نقل اأخرى .  ج -  

املـــادة ) 288 (

امتيــاز الوكيــل مقــدم على جميــع حقــــوق المتيـاز الأخـرى مــا عـــدا امل�صروفــــات الق�صائيـــة 

والنفقات ال�صرعية وما ي�صتحق للحكومة من �صرائب ور�صوم وحقوق اأخرى من اأي نوع 

يكون لها امتياز بال�صروط املقررة فـي القوانني والنظم ال�صادرة فـي هذا ال�صاأن . 
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املـــادة ) 289 (

يتبع فـي التنفيذ على الب�صائع والأ�صياء املوجودة فـي حيازة الوكيل ، ل�صتيفاء حقوقه ، 

اإجراءات التنفيذ على الأ�صياء املرهونة رهنا جتاريا . ومع ذلك اإذا كان الوكيل مكلفا ببيع 

الب�صائع اأو الأ�صياء التي فـي حيازته ، جاز له التنفيذ عليها ل�صتيفاء حقوقه ببيعها دون 

حاجة اإىل اتباع الإجراءات امل�صار اإليها ، اإل اإذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات املوكل ب�صاأن البيع . 

املـــادة ) 290 (

هو  الوكيل  اعترب موطن   ، التجاري  الوكيل  دولة  فـي  للموكل موطن معلوم  يكن  اإذا مل 

بالأعمال  يتعلق  فيما  وذلك  فيه  الر�صمية  بالأوراق  واإخطاره  مقا�صاته  ويجوز   . موطنه 

التي يجريها الوكيل حل�صابه . 

املـــادة ) 291 (

تنتهي الوكالة التجارية باإمتام العمل مو�صوع الوكالة اأو بانق�صاء الأجل املعني لها ، كما 

تنتهي اأي�صا مبوت املوكل اأو الوكيل اأو بفقد اأحدهما اأهليته اأو باإفال�ض الوكيل . 

املـــادة ) 292 (

ل يجوز الحتجاج بانق�صاء الوكالة على الغري ح�صن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غري 

علم بانق�صاء الوكالة . 

الفرع الثاين - بع�س اأنواع الوكالة التجارية

اأ - وكالة العقود

املـــادة ) 293 (

يحدد التفاق الأجر الذي يتقا�صاه وكيل العقود . ويجوز اأن يكون هذا الأجر ن�صبة مئوية 

من قيمة ال�صفقة حتت�صب على اأ�صا�ض ثمن البيع اإىل العمالء . 

املـــادة ) 294 (

لتنفيذ  الالزمة  والت�صهيالت  املعلومات  العقود جميع  لوكيل  يقدم  اأن  املوكل  على  يتعني 

الوكالة ، واأن يزوده على وجه اخل�صو�ض ، باملوا�صفات والنماذج والر�صوم والعينات وغري 

ذلك من البيانات التي متكنه من ترويج ال�صلع مو�صوع الوكالة . 

املـــادة ) 295 (

الإجراءات  با�صمه جميع  يبا�صر  اأن  وله  املوكل  باملحافظة على حقوق  العقود  وكيل  يلتزم 

التي  فـي غري احلالت  له  . ول يجوز  للمحافظة على هذه احلقوق  الالزمة  التحفظية 

ي�صرح بها القانون اأن يف�صي اأ�صرار موكله التي ت�صل اإىل علمه مبنا�صبة تنفيذ الوكالة ولو 

كان ذلك بعد انتهاء الوكالة . 
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املـــادة ) 296 (

ل تقبل الدعاوى النا�صئة عن عقد وكالة العقود بعد انق�صاء ثالث �صنوات من انتهاء عقد 

الوكالة . 

املـــادة ) 297 (

اإذا ا�صتبدل املوكل بوكيل العقود وكيال جديدا ، كان الوكيل اجلديد م�صوؤول بالت�صامن مع 

اأن  املوكل عن الوفاء بالتعوي�صات اأو املبالغ املحكوم بها للوكيل ال�صابق ، وذلك متى ثبت 

عزل الوكيل ال�صابق اأو عدم جتديد عقده كان نتيجة تواطوؤ بني املوكل والوكيل اجلديد . 

ب - الوكالة بالعمولة

املـــادة ) 298 (

قانوين حل�صاب  بت�صرف  با�صمه  يقوم  باأن  الوكيل  يلتزم مبوجبه  عقد  بالعمولة  الوكالة 

املوكل فـي مقابل اأجر . وفيما عدا الأحكام املن�صو�ض عليها فـي هذا الف�صل ، ت�صري على 

الوكالة بالعمولة اأحكام الوكالة التجارية . 

1 - التزامات الوكيل بالعمولة نحو املوكل

املـــادة ) 299 (

اأن يتبع  اأن يبذل فـي تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي . وعليه  على الوكيل بالعمولة 

تعليمات املوكل ، فاإذا خالفها دون مربر جاز للموكل اأن يرف�ض ال�صفقة . 

املـــادة ) 300 (

اإذا باع الوكيل بالعمولة باأقل من الثمن الذي حدده املوكل ، اأو ا�صرتى باأعلى منه ، وجب 

اإخطار  اإىل  ال�صفقة  اإمتام  اإخطار  ت�صلمه  عند  يبادر  اأن   ، ال�صفقة  رف�ض  اإذا  املوكل  على 

الوكيل بالعمولة بالرف�ض ، واإل اعترب قابال للثمن . 

املـــادة ) 301 (

اأف�صل من ال�صروط التي حددها املوكل ، وجب على  اإذا تعاقد الوكيل بالعمولة ب�صروط 

الوكيل اأن يقدم ح�صابا اإىل املوكل . 
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املـــادة ) 302 (

اإذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع اأجال للم�صرتي للوفاء بالثمن اأو ق�صطه عليه بغري اإذن 

من املوكل ، جاز للموكل اأن يطالب الوكيل بالعمولة باأداء الثمن باأجمعه فورا ، وفـي هذه 

احلالة يجوز للوكيل بالعمولة اأن يحتفظ بالفرق اإذا اأمت ال�صفقة بثمن اأعلى . ومع ذلك 

يجوز للوكيل بالعمولة اأن مينح الأجل اأو يق�صط الثمن بغري اإذن من املوكل ، اإذا كان العرف 

بالبيع  تلزمه  املوكل  اإذا كانت تعليمات  اإل   ، البيع يق�صي بذلك  التي مت فيها  فـي اجلهة 

بثمن معجل . 

املـــادة ) 303 (

، مل  بثمن معجل  بالعمولة  الوكيل  وباع   ، بثمن موؤجل  بالبيع  املوكل  تعليمات  اإذا ق�صت 

يجز للموكل اأن يطالبه باأداء الثمن اإل عند حلول الأجل ، وفـي هذه احلالة يلتزم الوكيل 

بالعمولة باأداء الثمن على اأ�صا�ض البيع املوؤجل . 

املـــادة ) 304 (

ل يلزم الوكيل بالعمولة بالتاأمني على الأ�صياء التي ت�صلمها من املوكل ، اإل اإذا طلب املوكل 

اإجراء التاأمني اأو كان اإجراوؤه مما يق�صي به العرف . 

املـــادة ) 305 (

ل يجوز للوكيل بالعمولة اأن ي�صرح با�صم املوكل اإل اإذا اأذن له بذلك . ولي�ض على الوكيل 

بالعمولة الإف�صاء اإىل املوكل با�صم الغري الذي تعاقد معه اإل اإذا كان التعامل باأجل . وفـي 

هذه احلالة اإذا امتنع عن الإف�صاء با�صم الغري جاز للموكل اأن يعترب التعامل معجال . 

املـــادة ) 306 (

ل يجوز للوكيل بالعمولة اأن يقيم نف�صه طرفا ثانيا فـي ال�صفقة اإل اإذا اأذن له املوكل بذلك ، 

وفـي هذه احلالة ل ي�صتحق الوكيل بالعمولة اأجرة . 

2 - حقوق الوكيل بالعمولة نحو املوكل

املـــادة ) 307 (

تعذر  اأثبت  اإذا  اأو  بها  كلف  التي  ال�صفقة  اأبرم  اإذا  اإل  اأجرة  بالعمولة  الوكيل  ي�صتحق  ل 

اإبرامها ب�صبب يرجع اإىل املوكل . وفـي غري هاتني احلالتني ل ي�صتحق الوكيل بالعمولة 

الوكيل  اأجر  . ول يخ�صع  العرف  ملا يق�صي به  التي بذلها طبقا  اإل تعوي�صا عن اجلهود 

بالعمولة لتقدير املحكمة . 



- 64 -

املـــادة ) 308 (

على املوكل اأن يرد اإىل الوكيل بالعمولة النفقات وغريها من املبالغ التي حتملها لتنفيذ 

الوكالة ، ولو مل تتم ال�صفقة ، اإل فـي حالة خطاأ الوكيل بالعمولة اأو اإذا اتفق على غري 

ذلك . ويلتزم املوكل باأن يدفع عوائد املبالغ والنفقات التي حتملها الوكيل بالعمولة من 

يوم �صرفها . 

املـــادة ) 309 (

اإذا حلق الوكيل بالعمولة �صرر ب�صبب تنفيذ الوكالة ، جاز له اأن يطالب املوكل بالتعوي�ض 

اإل اإذا ن�صاأ ال�صرر عن خطاأ الوكيل بالعمولة . 

املـــادة ) 310 (

للنائب  يكن  ، مل  بالعمولة  اآخر  وكيال  بالعمل  القيام  فـي  عنه  بالعمولة  الوكيل  اأناب  اإذا 

امتياز اإل بقدر الدين امل�صتحق للوكيل بالعمولة الأ�صلي . 

3 - عالقة الوكيل بالعمولة بالغري الذي يتعاقد معه

املـــادة ) 311 (

يلتزم الوكيل بالعمولة مبا�صرة جتاه الغري الذي تعاقد معه . ولي�ض للغري الرجوع على 

املوكل ، ول للموكل الرجوع على الغري ، بدعوى مبا�صرة ، ما مل ين�ض القانون على غري 

ذلك . 

املـــادة ) 312 (

اإذا اأفل�ض الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قب�ض الثمن من امل�صرتي ، جاز للموكل اأن يطالب 

امل�صرتي مبا�صرة باأداء الثمن اإليه . واإذا اأفل�ض الوكيل بالعمولة بال�صراء قبل ت�صليم املبيع ، 

جاز للموكل اأن يطالب البائع مبا�صرة بت�صليم املبيع اإليه . 

املـــادة ) 313 (

اإل   ، املتعاقد معه  بالعمولة م�صوؤول عن تنفيذ اللتزامات املرتتبة على  الوكيل  ل يكون 

اإذا حتمل هذه امل�صوؤولية �صراحة ، اأو كانت مما يق�صي به عرف الناحية التي يبا�صر فيها 

ن�صاطه . وي�صتحق الوكيل بالعمولة ال�صامن اأجرا خا�صا . 
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ج - املمثلون التجاريون

املـــادة ) 314 (

يعترب ممثال جتاريا كل من كان مفو�صا من قبل التاجر مبقت�صى عقد عمل بالقيام با�صم 

التاجر باأعمال تتعلق بتجارته �صواء كان متجول اأو فـي حمل التاجر اأو فـي اأي مكان اآخر . 

املـــادة ) 315 (

فـي  ، وذلك  اأجراه من عقود  التاجر م�صوؤول عما قام به ممثله من معامالت وما  يكون 

حدود التفوي�ض املخول له من قبل التاجر . ويجوز اأن يكون املمثل التجاري مفو�صا من 

عدة جتار ، ويعتربون جميعا مت�صامنني فيما يتعلق بحالت الرجوع فـي �صاأن م�صوؤولية 

املتبوع عن اأعمال تابعيه . 

املـــادة ) 316 (

اإذا مل تعني حدود التفوي�ض املخول للممثل التجاري ، اعترب التفوي�ض عاما �صامال جلميع 

املعامالت املتعلقة بنوع التجارة التي فو�ض املمثل فـي اإجرائها . ول يجوز للتاجر اأن يحتج 

على الغري ، الذي يتعاقد مع املمثل التجاري ، بتحديد التفوي�ض ما مل يثبت التاجر علم 

الغري بهذا التحديد . 

املـــادة ) 317 (

على املمثل التجاري اأن يقوم بالأعمال التجارية املفو�ض فيها با�صم التاجر الذي فو�صه . 

ويجب عليه عند التوقيع اأن ي�صع اإىل جانب ا�صمه الكامل ا�صم هذا التاجر كامال مع بيان 

�صفته كممثل جتاري ، واإل كان م�صوؤول �صخ�صيا عما قام به من عمل . ومع ذلك يجوز 

للغري فـي هذه احلالة الرجوع على التاجر مبا�صرة اإذا كان ما قام به املمثل من معامالت 

قد مت حل�صاب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة املفو�ض له القيام بها . 

املـــادة ) 318 (

للممثل التجاري اأن ميثل التاجر فـي الدعاوى النا�صئة عن املعامالت التي قام بها . 

املـــادة ) 319 (

ل يجوز للممثل التجاري اأن يقوم باأية معاملة جتارية حل�صابه اأو حل�صاب طرف ثالث دون 

اأن يح�صل على موافقة �صريحة من التاجر الذي ا�صتخدمه . 

املـــادة ) 320 (

ل يجوز للممثل التجاري املتجول اأن يقب�ض ثمن ال�صلع التي مل يقم ببيعها اأو اأن يخف�ض 

يتخذ  اأن  وعليه  الغري  طلبات  ميثله  من  با�صم  يقبل  اأن  وله   ، ثمنها  من  �صيئا  يوؤجل  اأو 

التدابري الالزمة للمحافظة على حقوق من ميثله . 
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املـــادة ) 321 (

للتاجر اأن يخول بع�ض م�صتخدميه البيع فـي خمزنه ولهم اأن يقب�صوا ثمن املبيع داخل 

املخزن ما مل يكن الدفع واجبا لأمني ال�صندوق . وتكون اإي�صالت البيع فـي املخزن حجة 

على التاجر . ويجوز اقت�صاء الثمن خارج املخزن متى كان امل�صتخدمون خمولني كتابة فـي 

ذلك من قبل التاجر . 

املـــادة ) 322 (

يكون املمثل التجاري م�صوؤول بالت�صامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية املتعلقة 

باملناف�صة غري امل�صروعة . 

الف�سل الثاين 

 ال�سم�سرة )الدللة(

املـــادة ) 323 (

ال�صم�صرة عقد يتعهد مبوجبه ال�صم�صار ل�صخ�ض بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معني ،

فـي مقابل اأجر . 

املـــادة ) 324 (

اإذا مل يعني اأجر ال�صم�صار فـي القانون اأو فـي التفاق ، عني وفقا ملا يق�صي به العرف ، فاإذا 

مل يوجد عرف ، قدرته املحكمة تبعا ملا بذله ال�صم�صار من جهد وما �صرف من وقت فـي 

القيام بالعمل املكلف به . 

املـــادة ) 325 (

اإبرام العقد . وي�صتحق الأجر مبجرد  اإىل  اأدت و�صاطته  اإذا  اإل  اأجره  ل ي�صتحق ال�صم�صار 

اإبرام العقد . ولو مل ينفذ كله اأو بع�صه واإذا كان العقد معلقا على �صرط واقف ، مل ي�صتحق 

ال�صم�صار اأجره اإل اإذا حتقق ال�صرط . 

املـــادة ) 326 (

اإذا كان ال�صم�صار مفو�صا من طرفـي العقد ، ا�صتحق اأجرا من كل منهما . ويكون كل من 

العاقدين م�صوؤول جتاه ال�صم�صار بغري ت�صامن بينهما عن دفع الأجر امل�صتحق عليه ، ولو 

اتفقا على اأن يتحمل اأحدهما جميع نفقات ال�صم�صرة . 

املـــادة ) 327 (

اإذا مت  اإل  ل يحق لل�صم�صار ا�صرتداد امل�صروفات التي حتملها فـي تنفيذ العمل املكلف به 

التفاق على ذلك ، وفـي هذه احلالة ت�صتحق امل�صروفات ولو مل يربم العقد . 
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املـــادة ) 328 (

ل يحق لل�صم�صار املطالبة بالأجر اأو ا�صرتداد امل�صروفات اإذا عمل اإ�صرارا بالعاقد مل�صلحة 

الأخري  العاقد  هذا  من  ح�صل  اإذا  اأو  ال�صفقة  اإبرام  فـي  يو�صطه  مل  الذي  الآخر  العاقد 

خالفا ملا يق�صي به ح�صن النية على وعد مبنفعة له . 

املـــادة ) 329 (

اإذا  اإل  اإبرامه  اأن يقيم نف�صه طرفا ثانيا فـي العقد الذي يتو�صط فـي  ل يجوز لل�صم�صار 

اأجازه العاقد فـي ذلك ، وفـي هذه احلالة ل ي�صتحق ال�صم�صار اأي اأجر . 

املـــادة ) 330 (

يجوز للمحكمة اأن تخف�ض اأجر ال�صم�صار اإذا كان غري متنا�صب مع اخلدمات التي اأداها ، اإل 

اإذا تعني مقدار الأجر اأو دفع الأجر املتفق عليه بعد اإبرام العقد الذي تو�صط فيه ال�صم�صار . 

املـــادة ) 331 (

يكون ال�صم�صار م�صوؤول عن اخلطاأ الذي يرتكبه فـي تنفيذ العمل املكلف به . 

املـــادة ) 332 (

ال�صم�صار الذي بيعت بو�صاطته ورقة من الأرواق املتداول بيعها م�صوؤول عن �صحة توقيع 

البائع . 

املـــادة ) 333 (

على ال�صم�صار الذي بيعت بو�صاطته ب�صائع مبقت�صى عينات اأن يحفظ هذه العينات اإىل يوم 

الت�صليم اأو اإىل اأن يقبل امل�صرتي الب�صاعة دون حتفظ ، اأو اإىل اأن ت�صوى جميع املنازعات 

، ما مل يعفه  العينات عن غريها  التي متيز  الأو�صاف  اأن يبني  ال�صم�صار  . وعلى  ب�صاأنها 

العاقدان من ذلك . 

املـــادة ) 334 (

اإذا اأناب ال�صم�صار غريه فـي تنفيذ العمل املكلف به دون اأن يكون مرخ�ض له فـي ذلك ، كان 

م�صوؤول عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد �صدر منه هو ، ويكون ال�صم�صار ونائبه 

مت�صامنيـن فـي امل�صوؤولية . واإذا رخــ�ض لل�صم�صــار فـي اإنابـــة غيـره دون اأن يعيـن �صخــ�ض 

فيما  خطئه  عن  اأو  نائبه  اختيار  فـي  خطئه  عن  اإل  م�صوؤول  ال�صم�صار  يكن  مل   ، النائب 

اأ�صدره من تعليمات . وفـي جميع الأحوال يجوز ملن تعاقد مع ال�صم�صار ولنائب ال�صم�صار 

اأن يرجع كل منهما مبا�صرة على الآخر . 



- 68 -

املـــادة ) 335 (

اإذا فو�ض عدة �صما�صرة بعقد واحد ، كانوا م�صوؤولني بالت�صامن عن العمل املكلفني به ، اإل 

اإذا رخ�ض لهم فـي العمل منفردين . 

املـــادة ) 336 (

اإذا فو�ض اأ�صخا�ض متعددون �صم�صارا واحدا فـي عمل م�صرتك ، كانوا م�صوؤولني بالت�صامن 

قبله عن تنفيذ هذا التفوي�ض ، ما مل يتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 337 (

على ال�صم�صار اأن يقيد فـي دفاتره جميع املعامالت التي تربم ب�صعيه ، واأن يحفظ الوثائق 

املتعلقة بها ، واأن يعطي عن كل ذلك �صورا طبق الأ�صل ملن يطلبها من العاقدين ، وت�صري 

على هذه الدفاتر اأحكام الدفاتر التجارية . 

املـــادة ) 338 (

ت�صري على ال�صم�صرة فـي اأ�صــواق الب�صائـــع والأوراق املاليـــة وال�صم�صرة العقاريــــــة اأحكـــــام 

القوانني والنظم اخلا�صة بذلك . 

الباب ال�ساد�س

عمليات البنوك

الف�سل الأول 

 وديعة النقود

املـــادة ) 339 (

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود املودعة والت�صرف فيها مبا يتفق ون�صاطه 

املهني مع التزامه برد مثلها للمودع . ويكون الرد بذات نوع العملة املودعة . 

املـــادة ) 340 (

يفتح البنك ح�صابـــــا للمودع لقيــــد العمليـــات التي تتـــم بينهما ، اأو العمليــــات التي تتم بني 

البنك والغري لذمة املودع . ول تقيد فـي احل�صاب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم 

قيدها فيه . 
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املـــادة ) 341 (

ل يرتتب على عقد وديعة النقود حق املودع فـي �صحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو 

مودع فيه . واإذا اأجرى البنك عمليات يرتتب عليها اأن ي�صبح ر�صيد املودع مدينا وجب على 

البنك اإخطاره فورا لت�صوية مركزه . 

املـــادة ) 342 (

اأي وقت حق  ترد وديعة النقود مبجرد الطلب ما مل يتفق على غري ذلك . وللمودع فـي 

الت�صرف فـي الر�صيد اأو فـي جزء منه . ويجوز اأن يعلق هذا احلق على اإخطار �صابق اأو على 

حلول اأجل معني . 

املـــادة ) 343 (

اأو  العرف  يق�ض  مل  ما  �صنة  كل  الأقل  على  مرة  املودع  اإىل  باحل�صاب  بيانا  البنك  ير�صل 

التفاق بخالف ذلك . ويجب اأن يت�صمن البيان �صورة من احل�صاب ومقدار الر�صيد بعد 

اآخر حركة له . 

املـــادة ) 344 (

اإذا اأ�صدر البنك دفرت اإيداع للتوفري فيجب اأن يكون با�صم من �صدر ل�صاحله الدفرت ، واأن 

تدون فيه املدفوعات وامل�صحوبات . وتكون البيانات الواردة فـي الدفرت واملوقع عليها من 

موظف البنك حجة فـي اإثبات البيانات املذكورة فـي العالقة بني البنك ومن �صدر ل�صاحله 

الدفرت . ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك . 

املـــادة ) 345 (

يكون الإيداع وال�صحب فـي مقر البنك الذي فتح فيه احل�صاب ما مل يتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 346 (

اعترب كل ح�صاب منها  واحد  بنك  فـي فروع  اأو  واحد  بنك  فـي  املودع  تعددت ح�صابات  اإذا 

م�صتقال عن الآخر ما مل يتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 347 (

اأكرث بالت�صاوي بينهم ما مل يكن هناك  اأو  اأن يفتح ح�صابا م�صرتكا بني �صخ�صني  للبنك 

اتفاق بخالف ذلك ، مع مراعاة الأحكام الآتية :

1 - يفتح احل�صاب امل�صرتك من قبل اأ�صحابه جميعا اأو من قبل �صخ�ض يحمل توكيال 

�صادرا من اأ�صحــــاب احل�صــــاب م�صدقــــا عليه من اجلهــة املخت�صة . ويراعى فـي 

ال�صحب اتفاق اأ�صحاب احل�صاب . 
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2 - اإذا وقع حجز على ر�صيد اأحد اأ�صحاب احل�صاب امل�صرتك فاإن احلجز ي�صري على 

ح�صة املحجوز عليه من ر�صيد احل�صاب من يوم اإعالن البنك باحلجز . وعلى 

 . املحجوزة  يوازي احل�صة  امل�صرتك مبا  احل�صاب  ال�صحب من  يوقف  اأن  البنك 

ويخطر ال�صركاء اأو من ميثلهم باحلجز خالل مدة ل تتجاوز خم�صة اأيام . 

3 - ل يجوز للبنك عند اإجراء املقا�صة بني احل�صابات املختلفة اخلا�صة باأحد اأ�صحاب 

احل�صاب امل�صرتك اإدخال هذا احل�صاب فـي املقا�صة اإل مبوافقة كتابية من باقي 

ال�صركاء . 

اأو فقده الأهلية القانونية يجب على  4 - عند وفاة اأحد اأ�صحاب احل�صاب امل�صرتك 

ل  مدة  خالل  احل�صاب  ا�صتمرار  فـي  وبرغبتهم  بذلك  البنك  اإخطار  الباقني 

تتجاوز ع�صرة اأيام من تاريخ الوفاة اأو فقد الأهلية . 

وعلى البنك اإيقاف ال�صحب من احل�صاب امل�صرتك فـي حدود ح�صة املتوفـي اأو فاقد الأهلية 

حتى يتم تعيني اخللف قانونا . 

الف�سل الثاين 

 وديعة الأوراق املالية

املـــادة ) 348 (

ل يجوز للبنك اأن ي�صتعمل الأوراق املالية املودعة لديه اأو ميار�ض احلقوق النا�صئة عنها اإل 

مل�صلحة املودع ما مل يتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 349 (

على البنك اأن يبذل فـي املحافظة على الأوراق املودعة عناية الوديع باأجر ويبطل كل اتفاق 

يعفـي البنك من بذل هذه العناية . ومع ذلك ل يكون البنك م�صوؤول عن هالك الأوراق 

املودعة متى كان ذلك راجعا اإىل قوة قاهرة . ول يجوز للبنك اأن يتخلى عن حيازة هذه 

يحدده  الذي  اأو  عليه  املتفق  الأجر  بدفع  املودع  ويلتزم   . ذلك  ي�صتلزم  ب�صبب  اإل  الأوراق 

العرف ، ف�صال عن امل�صروفات ال�صرورية . 

املـــادة ) 350 (

ما  ب�صببها  ي�صتحق  اآخر  مبلغ  وكل  وقيمتها  واأرباحها  الورقة  عوائد  بقب�ض  البنك  يلتزم 

املودع وتقيد  البنك حتت ت�صرف  التي يقب�صها  املبالغ  . وتو�صع  مل يتفق على غري ذلك 

فـي ح�صابه . وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لزمة للمحافظة على احلقوق املت�صلة 

بالورقة كت�صلم ال�صكوك التي مت منحها لها جمانا ، وكتقدميها ل�صتبدال اأو اإ�صافة اأرباح 

جديدة اإليها . 



- 71 -

املـــادة ) 351 (

على البنك اأن يخطر املودع بكل اأمر اأو حق يتعلق بالورقة وي�صتلزم احل�صول على موافقته 

اأو يتوقف على اختياره . فاإذا مل ت�صل تعليمات املودع فـي الوقت املنا�صب ، وجب على البنك 

اأن يت�صرف فـي احلق مبا يعود بالنفع على املودع ، ويتحمل املودع م�صروفات العمليات التي 

قام بها البنك ، ف�صال عن العمولة . 

املـــادة ) 352 (

يلتزم البنك برد الأوراق املودعة مبجرد اأن يطلب منه املودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي 

يقت�صيه اإعداد الأوراق للرد . ويكون الرد فـي املكان الذي مت فيه الإيداع . ويلتزم البنك برد 

الأوراق املودعة بذاتها اإل اإذا اتفق الطرفان اأو اأجاز القانون رد املثل . 

املـــادة ) 353 (

يفيد  الورقة ما  ولو ت�صمنت  اأو خللفه  بوكالة خا�صة  لوكيله  اأو  الورقة  ملودع  الرد  يكون 

ملكية الغري لها . 

املـــادة ) 354 (

اإذا اأقيمت دعوى با�صتحقاق الأوراق املودعة وجب على البنك اإخطار املودع مبا�صرة والمتناع 

عن رد الأوراق اإليه حتى يف�صل الق�صاء فـي الدعوى . 

الف�سل الثالث 

 اإيجار اخلزائن

املـــادة ) 355 (

اإيجار اخلزائن عقد يتعهد البنك مبقت�صاه مقابل اأجر بو�صع خزانة معينة حتت ت�صرف 

امل�صتاأجر لالنتفاع بها مدة معينة . 

املـــادة ) 356 (

يكون البنك م�صوؤول عن �صالمة اخلزانة وحرا�صتها و�صالحيتها لال�صتعمال . ول يجوز له 

اأن ينفـي م�صوؤوليته اإل باإثبات ال�صبب الأجنبي . 
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املـــادة ) 357 (

على البنك اأن ي�صلم امل�صتاأجر مفتاح اخلزانة . وللبنك دون غريه اأن يحتفظ بن�صخة منه . 

ويبقى املفتاح ملكا للبنك ويجب رده اإليه عند انتهاء الإيجار . ول يجوز للبنك اأن ياأذن 

لغري امل�صتاأجر اأو وكيله فـي فتح اخلزانة . ول يجوز للبنك فتح اخلزانة اأو اإفراغ حمتوياتها 

اإل باإذن امل�صتاأجر وبح�صوره اأو تنفيذا لقرار �صادر من املحكمة . 

املـــادة ) 358 (

ل يجوز للم�صتاأجر اأن يوؤجر اخلزانة اأو جزءا منها اأو يتنازل عن الإيجار للغري ما مل يتفق 

على غري ذلك . 

املـــادة ) 359 (

اإذا كانت اخلزانة موؤجرة لعدة م�صتاأجرين كان لكل منهم حق ا�صتخدامها منفردا ما مل 

يتفق على غري ذلك . وفـي حالة وفاة امل�صتاأجر اأو اأحد امل�صتاأجرين ل يجوز للبنك - بعد 

علمه بالوفاة - اأن ياأذن بفتح اخلزانة اإل مبوافقة جميع ذوي ال�صاأن ، اأو بقرار من املحكمة . 

املـــادة ) 360 (

ل يجوز للم�صتاأجر اأن ي�صع فـي اخلزانة اأ�صياء تهدد �صالمتها اأو �صالمة املكان الذي توجد 

فيه . اإذا �صارت اخلزانة مهددة بخطر اأو تبني اأنها حتتوي على اأ�صياء خطرة وجب على 

البنك اأن يخطر امل�صتاأجر فورا باحل�صور لإفراغها . فاإذا مل يح�صر امل�صتاأجر جاز للبنك 

واإذا كان   . . وذلك بح�صور من تعينه املحكمة  الإذن بفتحها  اأن يطلب من رئي�ض املحكمة 

الأ�صياء  �صحب  اأو  واإفراغها  اخلزانة  فتح   ، م�صوؤوليته  وعلى   ، للبنك  جاز   ، حال  اخلطر 

اخلطرة منها دون اإخطار اأو اإذن من املحكمة . 

املـــادة ) 361 (

اإذا مل يدفع امل�صتاأجر اأجرة اخلزانة بعد م�صي خم�صة ع�صر يوما من اإنذاره بالوفاء اعترب 

العقد مف�صوخا من تلقاء ذاته دون حاجة اإىل حكم ق�صائي . 

املـــادة ) 362 (

اإذا انتهت مدة العقد ، اأو اعترب مف�صوخا وفقا للمادة ال�صابقة ، ا�صرتد البنك اخلزانة بعد 

اآخر  اإذا مت فـي  . ويكون الإخطار �صحيحا  امل�صتاأجر باحل�صور لإفراغ حمتوياتها  اإخطار 

موطن عينه امل�صتاأجر للبنك . اإذا مل يح�صر امل�صتاأجر فـي املوعد املحدد بالإخطار ، كان 
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للبنك اأن يطلب من رئي�ض املحكمة الإذن له فـي فتح اخلزانة بح�صور من تعينه لذلك من 

ماأموري التنفيذ . ويحرر ماأمور التنفيذ حم�صرا بالواقعة ومبحتويات اخلزانة . وعلى 

البنك اأن يحتفظ لديه مبحتويات اخلزانة . وله بعد م�صي �صتة �صهور من حترير حم�صر 

اجلرد اأن يطلب من املحكمة اأن تاأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها واإيداع الثمن خزانة 

املحكمة اأو اأن تاأمر باتخاذ اأي اإجراء منا�صب اآخر . ويكون للبنك امتياز على املبالغ املودعة 

فـي اخلزانة املوؤجرة اأو على الثمن الناجت عن بيع حمتوياتها ل�صتيفاء الأجرة وامل�صروفات 

امل�صتحقة له . 

املـــادة ) 363 (

اأ - يجوز توقيع احلجز على اخلزانة . 

ب -  ويكون احلجز بتكليف البنك ببيان ما اإذا كان يوؤجر خزانة للمحجوز عليه . فاإذا 

اأقر بذلك وجب عليه منع املحجوز عليه من الدخول اإىل مكان اخلزانة . وترتك 

احلجز  مت  الذي  ال�صند  بيان  على  م�صتملة  احلجز  حم�صر  من  �صورة  للبنـك 

مبقت�صاه كما يعلن م�صتاأجر اخلزانة مبح�صر احلجز . 

واإذا كان احلجز حتفظيا جاز للم�صتاأجر اأن يطلب من رئي�ض املحكمة رفع احلجز  ج -  

اأو الرتخي�ض له فـي اأخذ بع�ض حمتويات اخلزانة . 

واإذا كان احلجز تنفيذيا وجب على ماأمور التنفيذ بعد اإنذار امل�صتاأجر ، اأن يقوم  د -  

بفتح اخلزانة جربا بعد اأن يودع احلاجز م�صاريف فتحها واإعادتها اإىل حالتها . 

وتباع حمتويات اخلزانة وفقا لالإجراءات التي تعينها املحكمة . 

البنك  على  وجب  م�صتندات  اأو  وثائق  باخلزانة  وكان  غائبا  امل�صتاأجر  كان  واإذا  هـ - 

حفظها لديه فـي حرز يختم بخامت ماأمور التنفيذ والبنك . 

وعلى احلاجز اأن يوؤدي للبنك مبلغا كافيـــا ل�صمـــان اأجـــرة اخلزانـــة خـــالل مدة  و -  

احلجز . 

الف�سل الرابع 

النقل امل�سرفـي )التحويل احل�سابي (

املـــادة ) 364 (

النقل امل�صرفـي عملية يقيد البنك مبقت�صاها مبلغا معينا فـي اجلانب املدين من ح�صاب 

الآمر بالنقل بناء على اأمر كتابي منه ، وفـي اجلانب الدائن من ح�صاب اآخر . وذلك لتحقيق 

ما ياأتي :

اأ - نقل مبلغ معني من �صخ�ض اإىل اآخر لكل منهما ح�صاب لدى البنك ذاته اأو لدى 

بنكني خمتلفني . 
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ب - نقل مبلغ معني من ح�صاب اإىل اآخر كالهما مفتوح با�صم الآمر بالنقل لدى البنك 

ذاته اأو لدى بنكني خمتلفني . 

وينظم التفاق بني البنك والآمر بالنقل �صروط اإ�صدار الأمر ومع ذلك ل يجوز اأن يكون 

اأمر النقل حلامله . واإذا كان امل�صتفيد من اأمر النقل مفو�صا فـي نقل القيمة اإىل اجلانب 

الدائن من ح�صاب �صخ�ض اآخر وجب اأن يذكر ا�صمه فـي اأمر النقل . 

املـــادة ) 365 (

اإذا مت النقل امل�صرفـي بني فرعني اأو اأكرث للبنك اأو بني بنكني خمتلفني وجب توجيه كل 

منازعة �صادرة من الغري ب�صاأن القيمة اإىل الفرع اأو البنك الذي يوجد به ح�صاب امل�صتفيد . 

املـــادة ) 366 (

اأو على مبالغ  بالنقل  الآمر  فـي ح�صاب  النقل على مبالغ مقيدة فعال  اأمر  اأن يرد  يجوز 

مع  مقدما  تعيينها  على  بالنقل  الآمر  يتفق  مدة  خالل  احل�صاب  هذا  فـي  قيدها  يجري 

البنك . 

املـــادة ) 367 (

يجوز التفاق على اأن يتقدم امل�صتفيد بنف�صه باأمر النقل اإىل البنك بدل من تبليغه اإليه 

من الآمر بالنقل . 

املـــادة ) 368 (

يتملك امل�صتفيد القيمة من وقت قيدها فـي اجلانب الدائن من ح�صابه . ويجوز لالآمر 

الرجوع فـي اأمر النقل اإىل اأن يتم هذا القيد . ومع ذلك اإذا اتفق على اأن يتقدم امل�صتفيد 

بنف�صه باأمر النقل اإىل البنك فال يجوز لالآمر الرجوع فـي اأمر النقل وذلك مع مراعاة ما 

تق�صي به املادة )373( . 

املـــادة ) 369 (

يبقى الدين الذي �صدر اأمر النقل وفاء له قائما ب�صماناته وملحقاته اإىل اأن تقيد القيمة 

فعال فـي اجلانب الدائن من ح�صاب امل�صتفيد . 

املـــادة ) 370 (

اإذا مل يكن ر�صيد الآمر كافيا ، وكان اأمر النقل موجها مبا�صرة اإىل البنك من الآمر بالنقل ،

جاز للبنك اأن يرف�ض تنفيذ الأمر على اأن يخطر الآمر فورا بهذا الرف�ض . اأما اإذا كان الأمر 

بالنقل مقدما من امل�صتفيد قيد البنك حل�صابه الر�صيد اجلزئي ما مل يرف�ض امل�صتفيد 

ذلك وعلى البنك اأن يوؤ�صر على اأمر النقل بقيد الر�صيد اجلزئي اأو برف�ض امل�صتفيد ذلك . 
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ويبقى لالآمر حق الت�صرف فـي الر�صيد اجلزئي اإذا رف�ض البنك تنفيذ اأمر النقل اأو رف�ض 

امل�صتفيد قيد الر�صيد اجلزئي طبقا للفقرتني ال�صابقتني . 

املـــادة ) 371 (

اإذا تقدم عدة م�صتفيدين اإىل البنك جملة واحدة وكانت قيمة اأوامر النقل التي يحملونها 

جتــاوز ر�صيـــد الآمــر ، كــان مـن حقهــم طلـب توزيـع هـذا الر�صيـد الناقــ�ض بينهــم بن�صبـة 

حقوقهم . 

املـــادة ) 372 (

ل يجوز اإجراء التوزيع امل�صار اإليه فـي املادة ال�صابقة اإل فـي اأول يوم عمل تال ليوم التقدمي . 

وي�صري على هذه احلالة حكم الفقرتني الثانية والثالثة من املادة )370( . 

املـــادة ) 373 (

اإذا اأ�صهــر اإفــال�ض امل�صتفيــد جـاز لالآمــر اأن يوقــف تنفيــذ اأمـر النقــل ولـو ت�صلمــه امل�صتفيــد 

بنف�صه . ول مينع اإ�صهار اإفال�ض الآمر من تنفيذ اأوامر النقل التي قدمت اإىل البنك قبل 

�صدور احلكم ب�صهر هذا الإفال�ض ما مل ي�صدر قرار من املحكمة خالفا لذلك . 

الف�سل اخلام�س 

 فتح العتماد

املـــادة ) 374 (

فتح العتماد عقد ي�صع البنك مبقت�صاه حتت ت�صرف امل�صتفيد و�صائل للدفع فـي حدود 

مبلغ معني . ويفتح العتماد ملدة معينة اأو غري معينة . 

املـــادة ) 375 (

اإذا فتح العتماد ملدة غري معينة ، جاز للبنك اإلغاوؤه فـي كل وقت ب�صرط اإخطار امل�صتفيد قبل 

امليعاد الذي يعينه لالإلغاء بع�صرة اأيام على الأقل . ويقع باطال كل اتفاق يكون مو�صوعه 

اإعطاء البنك حق اإلغاء العتماد غري معني املدة دون اإخطار �صابق اأو باإخطار يتم فـي ميعاد 

اأقل من امليعاد املن�صو�ض عليه فـي الفقرة ال�صابقة . 

املـــادة ) 376 (

ل يجـــوز للبنــك اإلغــاء العتمـاد قبــل انتهــاء املــدة املتفــق عليهــا اإل فـي حالـة وفــاة امل�صتفيــد 

اأو احلجز عليه اأو وقوفه عن الدفع - ولو مل ي�صدر حكم باإ�صهار اإفال�صه - اأو وقوع خطاأ 

ج�صيم منه فـي ا�صتخدام العتماد املفتوح ل�صاحله . 
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الف�سل ال�ساد�س 

 العتماد امل�ستندي

املـــادة ) 377 (

العتماد امل�صتندي عقد يتعهد البنك مبقت�صاه بفتح اعتماد بناء على طلب اأحد عمالئه 

ب�صاعة  متثل  م�صتندات  ب�صمان  )امل�صتفيد(  اآخر  �صخ�ض  ل�صالح  العتماد(  بفتح  )الآمر 

فتح  الذي  العقد  عن  م�صتقال  امل�صتندي  العتماد  عقد  ويعترب   . للنقل  معدة  اأو  منقولة 

العتماد ب�صببه . ويبقى البنك اأجنبيا عن هذا العقد . 

املـــادة ) 378 (

يجب اأن حتـــدد بدقــــة فـي الأوراق اخلا�صــــة بطلب فتح العتمــــاد امل�صتندي اأو تاأييـــده اأو 

الإخطار به امل�صتندات التي تنفذ فـي مقابلها عمليات الوفاء اأو القبول اأو اخل�صم . 

املـــادة ) 379 (

يلتزم البنك الذي فتح العتماد بتنفيذ �صروط الوفاء والقبول واخل�صم املتفق عليها فـي 

عقد فتح العتماد اإذا كانت امل�صتندات مطابقة ملا ورد فـي هذا العقد من بيانات و�صروط . 

املـــادة ) 380 (

يجوز اأن يكون العتماد امل�صتندي قابال للنق�ض اأو باتا . ويجب اأن ين�ض �صراحة فـي عقد 

فتح العتماد على بيان نوعه . فاإذا مل ين�ض على ذلك اعترب العتماد قابال للنق�ض . 

املـــادة ) 381 (

ل يرتتب على العتماد امل�صتندي القابل للنق�ض اأي التزام على البنك قبل امل�صتفيد ويجوز 

للبنك فـي كل وقت تعديله اأو اإلغاوؤه من تلقاء نف�صه اأو بناء على طلب الآمر دون حاجة اإىل 

اإخطار امل�صتفيد ب�صرط اأن يقع التعديل اأو الإلغاء بح�صن نية وفـي وقت منا�صب . 

املـــادة ) 382 (

يكون التزام البنك فـي حالة العتماد امل�صتندي البات قطعيا ومبا�صرا قبل امل�صتفيد وكل 

حامل ح�صن النية لل�صك امل�صحوب تنفيذا للعقد الذي فتح العتماد ب�صببه . ول يجوز اإلغاء 

اأو تعديله اإل باتفاق جميع ذوي ال�صاأن . ويجوز تاأييد العتماد  العتماد امل�صتندي البات 

البات من بنك اآخر يلتزم بدوره ب�صفة قطعية ومبا�صرة قبل امل�صتفيد . ول يعترب جمرد 

الإخطار بفتح العتماد امل�صتندي البات املر�صل اإىل امل�صتفيد عن طريق بنك اآخر تاأييدا منه 

لهذا العتماد . 
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املـــادة ) 383 (

يجــــب اأن يت�صمـــن كل اعتمـــاد م�صتندي بات تاريخـــا اأق�صى ل�صالحية العتماد وتقدمي 

اأو اخل�صم . واإذا وقع التاريخ املعني لنتهاء �صالحية  اأو القبول  امل�صتندات بق�صد الوفاء 

 . تال للعطلة  اأول يوم عمل  اإىل  ال�صالحية  العتماد فـي يوم عطلة للبنوك امتدت مدة 

انقطاع  انتهائها  تاريخ  �صادف  ولو  العتماد  العطالت ل متتد �صالحية  اأيام  عدا  وفيما 

اأعمال البنك ب�صبب ظروف قاهرة ما مل يكن هناك تفوي�ض �صريح بذلك من الآمر . 

املـــادة ) 384 (

على البنك اأن يتحقق من مطابقة امل�صتندات لتعليمات الآمر بفتح العتماد . واإذا رف�ض 

البنك امل�صتندات فعليه اأن يخطر الآمر فورا بالرف�ض مبينا له اأ�صبابه . 

املـــادة ) 385 (

ل ي�صاأل البنك اإذا كانت امل�صتندات املقدمة مطابقة فـي ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من 

الآمر . كما ل يتحمل البنك اأية م�صوؤولية فيما يتعلق بتعيني الب�صاعة التي فتح ب�صببها 

يتعلق  فيما  ول  قيمتها  اأو  تغليفها  اأو  اخلارجية  حالتها  اأو  وزنها  اأو  بكميتها  اأو  العتماد 

بتنفيذ املر�صلني اأو املوؤمنني للتزاماتهم . 

املـــادة ) 386 (

ل يجوز التنازل عن العتماد امل�صتندي ول جتزئته اإل اإذا كان البنك الذي فتحه ماأذونا 

من الآمر فـي دفعه كله اأو بع�صه اإىل �صخ�ض اأو جملة اأ�صخا�ض غري امل�صتفيد الأول بناء 

على تعليمات �صريحة �صادرة من هذا امل�صتفيد . ول يتم التنازل اإل مبوافقة �صريحة من 

البنك . ول يجوز التنازل اإل مرة واحدة ما مل يتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 387 (

اإذا مل يدفــــع الآمـــر بفتح العتمــــاد اإىل البنك قيمـــة م�صتندات ال�صحن املطابقة ل�صروط 

فتح العتماد خالل ثالثة اأ�صهر من تاريخ اإخطاره بو�صول تلك امل�صتندات ، فللبنك بيع 

الب�صاعة طبقا لالإجراءات التي تعينها املحكمة . 

الف�سل ال�سابع 

 اخل�سم

املـــادة ) 388 (

اخل�صم عقد يعجل البنك مبقت�صاه اإىل حامل ورقة جتارية اأو اأي �صك اآخر قابل للتداول 

مل يحل اأجل ا�صتحقاقه ، القيمة الثابتة بال�صك خم�صوما منها العائد والعمولة ، مقابل 

انتقال ملكية ال�صك اإليه ، مع التزام امل�صتفيد برد القيمة اإىل البنك اإذا مل يدفعها املدين 

الأ�صلي . 
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املـــادة ) 389 (

يح�صب العائد على اأ�صا�ض الوقت الذي ينق�صي حتى تاريخ حلول اأجل ا�صتحقاق ال�صك . 

وتقدر العمولة على اأ�صا�ض قيمة ال�صك . ويجوز تعيني حد اأدنى للعمولة . 

املـــادة ) 390 (

على امل�صتفيد من اخل�صم اأن يرد اإىل البنك القيمة ال�صمية لل�صك الذي مل يدفع . 

املـــادة ) 391 (

يكون للبنك قبل املدين الأ�صلي فـي ال�صك وامل�صتفيد من اخل�صم وغريهما من امللتزمني 

الآخرين جميع احلقوق النا�صئة عن ال�صك الذي خ�صمه . وللبنك ف�صال عن ذلك قبل 

دون   ، ت�صرفه  حتت  و�صعها  التي  املبالغ  ا�صرتداد  فـي  م�صتقل  حق  اخل�صم  من  امل�صتفيد 

ا�صتنزال ما قب�صه البنك من عائد وعمولة . ويكون للبنك ا�صتخدام هذا احلق فـي حدود 

الأوراق غري املدفوعة اأيا كان �صبب المتناع عن دفعها . فاإذا كانت ح�صيلة اخل�صم مقيدة 

اإلغاء القيد عن طريق القيد العك�صي وفقا لن�ض املادة  فـي احل�صاب اجلاري ، كان للبنك 

)413( مع اإخطار امل�صتفيد من اخل�صم بهذا القيد . 

الف�سل الثامن 

 خطاب ال�سمان

املـــادة ) 392 (

خطاب ال�صمان تعهد ي�صدر من بنك بناء على طلب عميل له )الآمر( بدفع مبلغ معني 

اأو قابل للتعيني ل�صخ�ض اآخر )امل�صتفيد( دون قيد اأو �صرط اإذا طلب منه ذلك خالل املدة 

املعينة فـي اخلطاب . ويو�صح فـي خطاب ال�صمان الغر�ض الذي �صدر من اأجله . 

املـــادة ) 393 (

يجوز للبنك اأن يطلب تقدمي تاأمني مقابل اإ�صدار خطاب ال�صمان . ويجوز اأن يكون التاأمني 

تنازل من الآمر عن حقه قبل امل�صتفيد . 

املـــادة ) 394 (

ل يجوز للم�صتفيد التنازل للغري عن حقه النا�صىء عن خطاب ال�صمان اإل مبوافقة البنك . 

املـــادة ) 395 (

ل يجوز للبنك اأن يرف�ض الوفاء للم�صتفيد ل�صبب يرجع اإىل عالقة البنك بالآمر اأو عالقة 

الآمر بامل�صتفيد . 
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املـــادة ) 396 (

ترباأ ذمة البنك قبل امل�صتفيد اإذا مل ي�صله خالل مدة �صريان خطاب ال�صمان طلب من 

امل�صتفيد بالدفع اإل اإذا اتفق �صراحة قبل انتهاء هذه املدة على جتديدها . 

املـــادة ) 397 (

اإذا وفـى البنك للم�صتفيد املبلغ املتفق عليه فـي خطاب ال�صمان حل حمله فـي الرجوع على 

الآمر مبقدار املبلغ الذي دفعه . 

الف�سل التا�سع 

 احل�ساب اجلاري

املـــادة ) 398 (

احل�صـــاب اجلــــاري عقد يتفـــق مبقت�صـــاه �صخ�صان على اأن يقيـــدا فـي ح�صـــاب عن طريق 

ت�صليم  بينهما من  تتم  التي  العمليات  النا�صئة عن  الديون  مدفوعات متبادلة ومتداخلة 

ت�صوية هذه  ي�صتعي�صا عن  واأن   . للتمليك وغريها  اأوراق جتارية قابلة  اأو  اأموال  اأو  نقود 

الديون كل دفعة على حدة بت�صوية نهائية ينتج عنها ر�صيد احل�صاب عند قفله . 

املـــادة ) 399 (

يجوز اأن يكون احل�صاب اجلاري مك�صوفا جلهة الطرفني ، اأو مك�صوفا جلهة طرف واحد . 

وفـي احلالة الأخرية ل يلتزم الطرف الذي لديه احل�صاب بتقدمي املال للطرف الآخر اإل 

اإذا كان لديه ر�صيد كاف . 

املـــادة ) 400 (

اإذا ت�صمنت مفردات احل�صاب اجلاري ديونا نقدية مقومة بعمالت خمتلفة اأو اأ�صياء غري 

اأق�صام  فـي  تقيد  اأن  ب�صرط  احل�صاب  فـي  اإدخالها  على  يتفقا  اأن  للطرفني  جاز  متماثلة 

م�صتقلة يراعى التماثل فـي املدفوعات التي تت�صمنها ، واأن ي�صرح الطرفان ببقاء احل�صاب 

حمتفظا بوحدته رغم تعدد اأق�صامه . ويجب اأن تكون اأر�صدة تلك الأق�صام قابلة للتحويل 

اإجراء  الأكرث  على  احل�صاب  قفل  عند  اأو  الطرفان  حدده  الذي  الوقت  فـي  ميكن  بحيث 

املقا�صة بينها ل�صتخراج ر�صيد واحد . 

املـــادة ) 401 (

تنتقل ملكية النقود اأو الأموال التي تقيد فـي احل�صاب اجلاري اإىل الطرف الذي ت�صلمها . 

ولكل طرف فـي احل�صاب اجلاري اأن يت�صرف فـي اأي وقت فـي ر�صيده الدائن ما مل يتفق 

على خالف ذلك . 



- 80 -

املـــادة ) 402 (

يعد قيد الورقة التجارية فـي احل�صاب اجلاري �صحيحا على األ حتت�صب قيمتها اإذا مل تدفع 

اإعادتها اإىل �صاحبها وعك�ض قيدها على  فـي ميعاد ال�صتحقاق . وفـي هذه احلالة يجوز 

الوجه املبني فـي املادة )413( . 

املـــادة ) 403 (

تقيد بحكم القانون فـي احل�صاب اجلاري جميع الديون النا�صئة عن عالقات الأعمال التي 

تتم بني طرفـي احل�صاب ما مل تكن هذه الديون م�صمونة بتاأمينات قانونية اأو اتفاقية . 

ومـع ذلك يجـوز قيــد الديـــون امل�صمونــة بتاأمينــات اتفاقيــة �صـــواء كانـــت مقـررة مـن املديـن 

اأو من الغري فـي احل�صاب اجلاري اإذا اتفق جميع ذوي ال�صاأن �صراحة على ذلك . 

املـــادة ) 404 (

اإذا اتفق على قيد الدين امل�صمون بتاأمني اتفاقي فـي احل�صاب اجلاري ، فاإن هذا التاأمني 

ينتقل ل�صمان ر�صيد احل�صاب عند قفله مبقدار الدين دون اعتبار ملا يطراأ على احل�صاب 

اإجراءات  القانون  ا�صرتط  واإذا   . ذلك  غري  على  يتفق  مل  ما  �صريه  اأثناء  تغيريات  من 

معينة لنعقاد التاأمني اأو لالحتجاج به على الغري فال يتم انتقاله اإىل الر�صيد ول يجوز 

الحتجاج به اإل من تاريخ متام تلك الإجراءات . 

املـــادة ) 405 (

الديون املرتتبة لأحد الطرفني اإذا دخلت احل�صاب اجلاري فقدت �صفاتها اخلا�صة وكيانها 

الذاتي . فال تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ول للمقا�صة ول لل�صقوط بالتقادم . 

املـــادة ) 406 (

قيد املدفوعات فـي احل�صاب اجلاري ل ي�صقط للطرفني من دعاوى ب�صاأن العقود واملعامالت 

التي ترتبت عليها هذه املدفوعات ، ما مل ي�صرتط خالف ذلك . 

املـــادة ) 407 (

اإذا اتفق على غري ذلك ، فاإذا مل يعني  ل تنتج املدفوعات فـي احل�صاب اجلاري عوائد اإل 

اأ�صا�ض ما يجري به العرف . وفـي احل�صابات اجلارية  التفاق مقدار العائد احت�صب على 

لدى البنوك يجوز احت�صاب عائد اأثناء بقاء احل�صاب مفتوحا . 
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املـــادة ) 408 (

مفردات احل�صاب اجلاري مبجموعها ل تقبل التجزئة قبل اإقفال احل�صاب وا�صتخراج الر�صيد 

مفردات  جلميع  الإجمالية  املقا�صة  عنه  تن�صاأ  الذي  هو  وحده  احل�صاب  واإقفال  النهائي 

احل�صاب . ومع ذلك يجوز لدائن اأحد طرفـي احل�صاب توقيع احلجز اأثناء �صري احل�صاب 

لديه  املفتوح  احلالة يجري  وفـي هذه   . توقيع احلجز  وقت  ملدينه  الدائن  الر�صيد  على 

احل�صاب ميزانا موؤقتا للح�صاب للك�صف عن مركز املحجوز عليه وقت توقيع احلجز . وفـي 

حالة التفاق على منع املحجوز عليه من الت�صرف فـي ر�صيده الدائن اأثناء �صري احل�صاب 

ل ينفذ احلجز اإل بالن�صبة اإىل الر�صيد النهائي الذي يظهر مل�صلحته عند اإقفال احل�صاب . 

املـــادة ) 409 (

اإقفاله قبل انتهاء هذه املدة باتفاق  اأقفل بانتهائها ويجوز  اإذا حددت مدة لقفل احل�صاب 

الطرفني . اإذا مل حتدد مدة احل�صاب اجلاري جاز اإقفاله فـي كل وقت باإرادة اأحد الطرفني 

مع مراعاة مواعيد الإخطار املتفق عليها اأو التي يجري بها العرف . وفـي جميع الأحوال 

يقفل احل�صاب بوفاة اأحد الطرفني اأو بفقدانه الأهلية اأو باإفال�صه . ويجوز وقف احل�صاب 

عليها  يتفق  التي  املواعيد  فـي  وذلك  الطرفني  من  كل  مركز  لبيان  �صريه  اأثناء  موؤقتا 

الطرفان اأو يحددها العرف املحلي واإل ففـي نهاية كل ثالثة �صهور . 

املـــادة ) 410 (

عنـد قفــل احل�صــاب يعتبــر ديـن الر�صيـد حـال ما مل يكن الطرفان قد اتفقا على غري ذلك 

قيدها  �صاأن  وكان من  فـي احل�صاب قد متت  اإدخالها  الواجب  العمليات  بع�ض  تكن  اأو مل 

تعديل مقدار الر�صيد . 

املـــادة ) 411 (

ت�صري القواعد العامة على تقادم دين الر�صيد وعوائده . وت�صري العوائد على دين الر�صيد 

من تاريخ قفل احل�صاب ما مل يتفق على غري ذلك . 

املـــادة ) 412 (

اأو خف�ض مقداره ب�صبب لحق لدخوله احل�صاب وجب  اإذا زال الدين املقيد فـي احل�صاب 

اإلغاء قيده اأو تخفي�صه وتعديل احل�صاب تبعا لذلك . 

املـــادة ) 413 (

فـي  الورقة  قيمة  تدفع  اجلاري ومل  احل�صاب  فـي  ورقة جتارية  قيدت ح�صيلة خ�صم  اإذا 

ميعاد ال�صتحقاق جاز ملن خ�صم الورقة ولو بعد اإ�صهار اإفال�ض من قدمها للخ�صم اإلغاء 

التجارية  الورقة  يعادل  مبلغ  قيد  العك�صي  بالقيد  ويق�صد   . عك�صي  قيد  باإجراء  القيد 
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م�صافا اإليها العوائد من تاريخ ال�صتحقاق وامل�صروفات فـي اجلانب املدين من احل�صاب . 

ول يجوز اإجراء القيد العك�صي اإل فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي مل تدفع فـي مواعيد 

ا�صتحقاقها ويقع باطال كل اتفاق على غري ذلك . 

املـــادة ) 414 (

ل تقبل الدعاوى اخلا�صة بت�صحيح احل�صاب من جراء غلط اأو اإغفال اأو تكرار فـي القيد 

ا�صتالم ك�صف احل�صاب  تاريخ  �صهور من  �صتة  انق�صاء  الت�صحيحات بعد  اأو غري ذلك من 

وفـي   . الو�صول  بعلم  امل�صحوب  امل�صجل  الربيد  ير�صل بطريق  والذي  بالت�صفية  اخلا�ض 

وت�صري  باحل�صاب اجلاري  تتعلق  دعوى  كل  �صنوات  تتقادم مب�صي خم�ض  الأحوال  جميع 

هذه املدة من تاريخ قفل احل�صاب . 

الكتاب الرابع

الأوراق التجارية

الباب الأول : الكمبيالة

الف�سل الأول

 اإن�ساء الكمبيالة وتداولها

1 - اإن�ساء الكمبيالة

املـــادة ) 415 (

الكمبيالة �صك ي�صتمل على البيانات الآتية :

1 - لفظ الكمبيالة مكتوبا فـي منت ال�صك ، وباللغة التي كتب بها . 

2 - تاريخ اإن�صاء الكمبيالة ومكان اإن�صائها . 

3 - ا�صم من يلزمه الوفاء )امل�صحوب عليه( . 

4 - ا�صم من يجب الوفاء له اأو لأمره . 

5 - اأمر غري معلق على �صرط بوفاء مبلغ معني من النقود . 

6 - ميعاد ال�صتحقاق . 

7 - مكان الوفاء . 

8 - توقيع من اأن�صاأ الكمبيالة )ال�صاحب( . 

املـــادة ) 416 (

فيما عدا الأحوال املعينة بالفقرات التالية ل يعترب ال�صك اخلايل من اأحد البيانات املذكورة 

فـي املادة ال�صابقة كمبيالة . 
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اأ - اإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان اإن�صائها ، اعتربت من�صاأة فـي املكان املبني بجانب 

ا�صم ال�صاحب اأو املكان الذي وقع فيه ال�صاحب الكمبيالة فعال . 

، اعتربت م�صتحقة الوفاء لدى الطالع  ب - واإذا خلت من بيان ميعاد ال�صتحقاق 

عليها . 

ج - واإذا خلت من بيـان مكـان الوفـاء ، فاملكـان الـذي يذكـر بجانب ا�صـم امل�صحـوب عليه 

فـي  عليه  للم�صحوب  وموطنا  للوفاء  مكانا  يعد  اإقامته  حمل  اأو  عمله  مكان  اأو 

الوقت ذاته وتكون الكمبيالة م�صتحقة الوفاء فـي موطن امل�صحوب عليه ، اإذا مل 

ي�صرتط وفاوؤها فـي مكان اآخر . 

املـــادة ) 417 (

قد تكون الكمبيالة حمررة لأمر ال�صاحب نف�صه . وقد تكون م�صحوبة على ال�صاحب نف�صه . 

كما ميكن اأن تكون م�صحوبة حل�صاب �صخ�ض اآخر . 

املـــادة ) 418 (

اإذا حدد مبلغ الكمبيالة باحلروف وبالأرقام معا ، فالعربة عند اختالفهما باحلروف . واإذا 

حدد املبلغ عدة مرات باحلروف اأو بالأرقام ، فالعربة عند الختالف باملبلغ الأقل . 

املـــادة ) 419 (

م�صتحقة  الكمبيالة  كانت  اإذا  اإل  الكمبيالة  فـي  املذكور  املبلغ  عن  عائد  ا�صرتاط  يجوز  ل 

الأداء لدى الطالع عليها اأو بعد مدة من الطالع ويجب حتديد �صعر العائد فـي الكمبيالة 

ذاتها ، واإل كان ال�صرط باطال وي�صري العائد من تاريخ اإن�صاء الكمبيالة ما مل يعني تاريخ 

اآخر . 

املـــادة ) 420 (

امللتزم  كان  واإذا   . الوطني  قانونه  اإىل  الكمبيالة  امللتزم مبوجب  اأهلية  فـي حتديد  يرجع 

ناق�ض الأهلية طبقا لقانونه الوطني ، فاإن التزامه مع ذلك يظل �صحيحا اإذا و�صع توقيعه 

فـي اإقليم دولة يعتربه ت�صريعها كامل الأهلية . 

املـــادة ) 421 (

الكمبيالة  على  توقيعاتهم  النا�صئة من   ، الأهلية  التجار وعدميي  الق�صر غري  التزامات 

ك�صاحبني اأو مظهرين اأو باأية �صفة اأخرى ، تكون باطلة بالن�صبة اإليهم فقط ، ويجوز لهم 

التم�صك بهذا البطالن فـي مواجهة كل حامل للكمبيالة . 
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املـــادة ) 422 (

اإذا حملــت الكمبيالـة توقيعــات اأ�صخــا�ض لي�صـت لهـم اأهليـة اللتـزام بهــا اأو توقيعــات مــزورة 

الكمبيالة  وقعت  ملن  ول  لأ�صحابها  ملزمة  التوقيعات  تكن  مل  اأو  وهميني  لأ�صخا�ض  اأو 

باأ�صمائهم ، لأ�صباب اأخرى ، فاإن التزامات غريهم من املوقعني عليها تظل مع ذلك �صحيحة . 

املـــادة ) 423 (

من وقع كمبيالة نيابة عن اآخر دون تفوي�ض منه التزم �صخ�صيا مبوجب الكمبيالة فاإذا 

وفاها اآلت اإليه احلقوق التي كانت توؤول اإىل من ادعى النيابة عنه ، وي�صري هذا احلكم على 

من جاوز حدود النيابة . 

املـــادة ) 424 (

ي�صمن �صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ، ويجوز له اأن ي�صرتط اإعفاءه من �صمان القبول ، 

دون �صمان الوفاء . 

2 - تداول الكمبيالة

املـــادة ) 425 (

كل كمبيالة - ولو مل ي�صرح فيها اأنها م�صحوبة لأمر - يجوز تداولها بالتظهري . ول يجوز 

تداول الكمبيالة التي ي�صع فيها �صاحبها عبارة " لي�صت لأمر " اأو اأية عبارة اأخرى تفيد 

قبل  �صواء  عليه  للم�صحوب  التظهري  ويجوز   . اأحكام حوالة احلق  باتباع  اإل   ، املعنى  هذا 

الكمبيالة اأو مل يقبلها ، كما يجوز التظهري لل�صاحب اأو لأي ملتزم اآخر ، ويجوز جلميع 

هوؤلء تظهري الكمبيالة من جديد . 

املـــادة ) 426 (

يكتـب التظهيــر على الكمبيالــة ذاتهــا اأو على ورقــة اأخــرى مت�صلــة بهــا ويوقعـه املظهـــر . 

والتظهري الالحق مليعاد ال�صتحقاق ينتج اأحكام التظهري ال�صابق له ، اأما التظهري الالحق 

لحتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( اأو احلا�صل بعد انق�صاء امليعاد القانوين املحدد لعمل 

احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( فال ينتج اإل اآثار حوالة احلق ، ويفرت�ض فـي التظهري 

ثبت  اإذا  اإل   ، الربوت�صتو  لعمل  املحدد  امليعاد  انق�صاء  قبل  اأنه ح�صل  التاريخ  اخلايل من 

خالف ذلك . 

املـــادة ) 427 (

ل يجوز تقدمي تاريخ التظهري ، واإن وقع ذلك كان تزويرا . 
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املـــادة ) 428 (

توقيع  على  التظهري  يقت�صر  اأن  يجوز  كما   ، امل�صتفيد  ا�صم  التظهري  فـي  يذكر  األ  يجوز 

يقع على  اأن  الأخرية  فـي هذه احلالة  التظهري  ل�صحة  وي�صرتط   ، بيا�ض(  املظهر )على 

ظهر الكمبيالة اأو على الورقة املت�صلة بها . 

املـــادة ) 429 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة )431 ( ل يجوز تعليق التظهري على �صرط ، وكل �صرط يعلق 

. ويعترب التظهري للحامل  . والتظهري اجلزئي باطل  عليه التظهري يعترب كاأن مل يكن 

تظهريا على بيا�ض . 

املـــادة ) 430 (

اإذا كان التظهري على بيا�ض ، جاز للحامل :

1 - اأن ميالأ البيا�ض بكتابة ا�صمه اأو ا�صم �صخ�ض اآخر . 

2 - اأن يظهر الكمبيالة من جديد على بيا�ض اأو اإىل �صخ�ض اآخر . 

3 - اأن ي�صلم الكمبيالة اإىل �صخ�ض اآخر دون اأن ميالأ البيا�ض ودون اأن يظهرها . 

املـــادة ) 431 (

له  ويجوز   . ذلك  ي�صرتط غري  ما مل   ، بقيمتها  والوفاء  الكمبيالة  قبول  املظهر  ي�صمن 

توؤول  بال�صمان جتاه من  ملزما  يكون  احلالة ل  وفـي هذه   ، حظر تظهريها من جديد 

اإليهم الكمبيالة بتظهري لحق . 

املـــادة ) 432 (

يعترب حائز الكمبيالة حاملها ال�صرعي متى اأثبت اأنه �صاحب احلق فيها بتظهريات غري 

منقطعة ولو كان اآخرها تظهريا على بيا�ض . والتظهريات امل�صطوبة تعترب فـي هذا ال�صاأن 

كاأن مل تكن . واإذا اأعقب التظهري على بيا�ض تظهري اآخر ، اعترب املوقع على هذا التظهري 

الأخري اأنه هو الذي اآل اإليه احلق فـي الكمبيالة بالتظهري على بيا�ض . واإذا فقد �صخ�ض 

حيازة كمبيالة على اأثر حادث ما ، مل يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اأثبت حقه فيها على 

مقت�صى الأحكام املتقدمة ، اإل اإذا كان ح�صوله عليها قد مت ب�صوء نية اأو ارتكب فـي �صبيله 

خطاأ ج�صيما . 

املـــادة ) 433 (

املادة  بحكم  الإخالل  . ومع عدم  الكمبيالة  النا�صئة عن  بالتظهري جميع احلقوق  تنتقل 

بالدفوع  حاملها  على  يحتج  اأن  بكمبيالة  دعوى  عليه  اأقيمت  الذي  للمدين  لي�ض   )421(

املبنية على عالقته ال�صخ�صية ب�صاحبها اأو بحامليها ال�صابقني ، ما مل يكن ق�صد احلامل 

وقت ح�صوله على الكمبيالة الإ�صرار باملدين . 
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املـــادة ) 434 (

اإذا ا�صتمــل التظهيــر على عبـــارة )القيمـة للتح�صيـل( اأو )القيمـة للقبـ�ض( اأو )بالتوكيــل( 

اأو اأي بيـــان اآخـــر يفيـــد التوكيـــل ، جــاز للحامـــل مبا�صـــرة جميــع احلقـــوق النا�صئـــة عــــن 

الكمبيالة ، واإمنا ل يجوز له تظهريها اإل على �صبيل التوكيل . ولي�ض للملتزمني فـي هذه 

احلالة الحتجاج على احلامل اإل بالدفوع التي يجوز لهم الحتجاج بها على املظهر . ول 

تنق�صي الوكالة التي يت�صمنها التظهري التوكيلي بوفاة املوكل اأو بحدوث ما يخل باأهليته . 

املـــادة ) 435 (

اإذا ا�صتمل التظهري على عبارة )القيمة لل�صمان( اأو )القيمة للرهن( اأو اأي بيان اآخر يفيد 

التاأمني ، جاز للحامل اأن يبا�صر جميع احلقوق النا�صئة عن الكمبيالة ، فاإذا ظهرها ، اعترب 

التظهري على �صبيل التوكيل . ولي�ض للمدين بالكمبيالة الحتجاج على احلامل بالدفوع 

عليها  ح�صوله  وقت  احلامل  ق�صد  يكن  مل  ما   ، باملظهر  ال�صخ�صية  عالقته  على  املبنية 

الإ�صرار باملدين . 

3 - تعدد الن�سخ وال�سور التحريف

املـــادة ) 436 (

يجوز �صحب الكمبيالة من ن�صخ متعددة متطابقة . ويجب اأن يو�صع فـي منت كل ن�صخة 

منها رقمها واإل اعتربت كل ن�صخة منها كمبيالة م�صتقلة . ولكل حامل كمبيالة مل يذكر 

فيها اأنها وحيدة اأن يطلب ن�صخا منها على نفقته . ويتعني عليه حتقيقا لذلك اأن يرجع 

على ال�صخ�ض الذي ظهرها ، وعلى هذا ال�صخ�ض اأن يعاونه فـي الرجوع على املظهر ال�صابق ، 

ويت�صل�صل ذلك حتى ينتهي اإىل ال�صاحب الأ�صلي . وعلى كل مظهر اأن يدون تظهريه على 

الن�صخ اجلديدة . 

املـــادة ) 437 (

وفاء الكمبيالة مبوجب اإحدى ن�صخها مربئ للذمة . ولو مل يكن م�صروطا فيها اأن هذا 

الوفاء يبطل حكم الن�صخ الأخرى . غري اأن امل�صحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء مبوجب كل 

ن�صخة مقبولة منه مل ي�صرتدها . واملظهر الذي ظهر ن�صخ الكمبيالة لأ�صخا�ض خمتلفني ، 

ومل  توقيعاتهم  حتمل  التي  الن�صخ  مبوجب  ملتزمون   ، له  الالحقون  املظهرون  وكذلك 

ي�صرتدوها . 
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املـــادة ) 438 (

على من ير�صل اإحدى ن�صخ الكمبيالة لقبولها اأن يبني على الن�صخ الأخرى ا�صم من تكون 

هذه الن�صخة فـي حيازته ، وعلى هذا الأخري اأن ي�صلمها للحامل ال�صرعي لأية ن�صخة اأخرى 

اأثبت عن طريق احتجاج عدم  اإذا  اإل  الرجوع  ، مل يكن للحامل حق  ت�صليمها  فاإن رف�ض 

الوفاء )الربوت�صتو( :

اأول : اأن الن�صخة املر�صلة للقبول مل ت�صلم له حني طلبه اإياها . 

ثانيا : اأن القبول اأو الوفاء مل يح�صل مبوجب ن�صخة اأخرى . 

املـــادة ) 439 (

لأ�صل  ال�صورة مطابقة متاما  تكون  اأن  ويجب   . �صورا  منها  يحرر  اأن  الكمبيالة  حلامل 

الكمبيالة مبا حتمل من تظهريات اأو اأية بيانات اأخرى تكون مدونة فيها واأن يكتب عليها 

اأن الن�صخ عن الأ�صل قد انتهى عند هذا احلد . ويجوز تظهري ال�صورة و�صمانها احتياطيا 

على الوجه الذي يجري على الأ�صل ، ويكون لهذه ال�صورة ما لالأ�صل من اأحكام . 

املـــادة ) 440 (

يجب اأن يبني فـي �صورة الكمبيالة ا�صم حائز الأ�صل ، وعلى هذا الأخري اأن ي�صلم الأ�صل 

للحامل ال�صرعي لل�صورة . واإذا امتنع حائز الأ�صل عن ت�صليمه ، مل يكن حلامل ال�صورة 

الوفاء  باحتجاج عدم  اأثبت  اإذا  اإل  الحتياطيني  �صامنيها  اأو  الرجوع على مظهريها  حق 

)الربوت�صتو( اأن الأ�صل مل ي�صلم اإليه بناء على طلبه . واإذا كتب على الأ�صل عقب التظهري 

الأخري احلا�صل قبل عمل ال�صورة اأنه منذ الآن ل ي�صح التظهري اإل على ال�صورة ، فكل 

تظهري يكتب على الأ�صل بعد ذلك يكون باطال . 

املـــادة ) 441 (

اإذا وقع حتريف فـي منت الكمبيالة ، التزم املوقعون الالحقون لهذا التحريف مبا ورد فـي 

املنت املحرف ، اأما املوقعون ال�صابقون فيلزمون مبا ورد فـي املنت الأ�صلي وحده . 

الف�سل الثاين 

 �سمانات الوفاء بالكمبيالة

اأول: مقابل الوفاء

املـــادة ) 442 (

على �صاحب الكمبيالة اأو من �صحبت الكمبيالة حل�صابه اأن يوجد لدى امل�صحوب عليه مقابل 

وفائها ، ولكن ذلك ل يعفـي ال�صاحب حل�صاب غريه من م�صوؤوليته �صخ�صيا جتاه مظهريها 

وحامليها دون �صواهم . 
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املـــادة ) 443 (

يعترب مقابل الوفاء موجودا اإذا كان امل�صحوب عليه مدينا لل�صاحب اأو لالآمر بال�صحب فـي 

ملبلغ  الأقل  على  وم�صاو  الأداء  واجب  النقود  الكمبيالة مببلغ معني من  ا�صتحقاق  ميعاد 

الكمبيالة . 

املـــادة ) 444 (

قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ، ول يجوز اإثبات عك�ض هذه 

حالة  فـي  يثبت  اأن  وحده  ال�صاحب  وعلى   . باحلامل  عليه  امل�صحوب  عالقة  فـي  القرينة 

الإنكار ، �صواء قبلت الكمبيالة اأو مل تقبل ، اأن امل�صحوب عليه كان عنده مقابل وفائها فـي 

ميعاد ال�صتحقاق . فان مل يثبت ذلك . كان �صامنا للوفاء ولو و�صل احتجاج عدم الوفاء 

)الربوت�صتو( بعد امليعاد املحدد قانونا . فاإذا اأثبت ال�صاحب وجود املقابل وا�صتمرار وجوده 

حتى امليعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( ، براأت ذمته مبقدار 

هذا املقابل ، ما مل يكن قد ا�صتعمل فـي م�صلحته . 

املـــادة ) 445 (

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون اإىل حملة الكمبيالة املتعاقبني . واإذا كان مقابل 

الوفاء اأقل من قيمة الكمبيالة ، كان للحامل على املقابل الناق�ض جميع احلقوق املقررة 

له على املقابل الكامل . وي�صري هذا احلكم اإذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه اأو غري 

حمقق اأو غري حال عند ا�صتحقاق الكمبيالة . 

املـــادة ) 446 (

على ال�صاحــب ، ولــو عمـــل احتجــاج عـــدم الوفــاء )الربوت�صتــو( بعــد امليعــاد املحـــدد قانونــا ،

اأفل�ض  فاإذا  الوفاء  مقابل  على  للح�صول  الالزمة  امل�صتندات  الكمبيالة  حامل  ي�صلم  اأن 

ال�صاحب ، 

لزم ذلك مدير التفلي�صة . وتكون م�صروفات ذلك على حامل الكمبيالة فـي جميع الأحوال . 

املـــادة ) 447 (

اإذا اأفل�ض ال�صاحب ، ولو قبل ميعاد ا�صتحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غريه من دائني 

ال�صاحب ا�صتيفاء حقه من مقابل الوفاء املوجود على وجه �صحيح عند امل�صحوب عليه . 

املـــادة ) 448 (

اإذا اأفل�ض امل�صحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فـي ذمته ، دخل هذا الدين فـي موجودات 

التفلي�صة . 
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املـــادة ) 449 (

اإذا كان لل�صاحب لدى امل�صحوب عليه ب�صائع اأو اأوراق جتارية اأو اأوراق مالية اأو غري ذلك 

من الأعيان التي يجوز ا�صرتدادها طبقا لأحكام الإفال�ض ، وكانت هذه الأعيان خم�ص�صة 

�صراحة اأو �صمنا لوفاء الكمبيالة ، فللحامل الأولوية فـي ا�صتيفاء حقه من قيمتها . 

املـــادة ) 450 (

اإذا �صحبت عدة كمبيالت على مقابل وفاء واحد ل تكفـي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب 

تواريخ �صحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فـي ا�صتيفاء ديونهم من مقابل الوفاء املذكور ، 

فـي  الكمبيالت  �صحبت  فاإذا   . تاريخا مقدما على غريه  الأ�صبق  الكمبيالة  ويكون حامل 

تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي حتمل قبول امل�صحوب عليه . واإذا مل حتمل اأية كمبيالة 

قبول امل�صحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خ�ص�ض لوفائها مقابل الوفاء . اأما الكمبيالت 

التي ت�صتمل على �صرط عدم القبول ، فتاأتي فـي املرتبة الأخرية . 

ثانيا : قبول الكمبيالة

املـــادة ) 451 (

يجوز حلامل الكمبيالة اأو لأي حائز لها ، حتى ميعاد ال�صتحقاق ، تقدميها اإىل امل�صحوب 

عليه فـي موطنه لقبولها . 

املـــادة ) 452 (

يجوز ل�صاحب الكمبيالة اأن ي�صرتط وجوب تقدميها للقبول فـي ميعاد معني اأو بغري ميعاد 

وله اأن ي�صرتط عدم تقدميها للقبول ، ما مل تكن م�صتحقة الدفع عند غري امل�صحوب عليه 

اأو م�صتحقة الدفع بعد مدة معينة من الطالع عليها .  اأخرى غري موطنه  اأو فـي جهة 

اأن ي�صرتط تقدمي  اأن ي�صرتط عدم تقدميها للقبول قبل اأجل معني . ولكل مظهر  وله 

اأو بغري ميعاد ، ما مل يكن ال�صاحب قد ا�صرتط عدم  الكمبيالة للقبول فـي ميعاد معني 

تقدميها للقبول . 

املـــادة ) 453 (

الكمبيالة م�صتحقة الوفاء بعد م�صي مدة معينة من الطالع عليها يجب تقدميها للقبول 

خالل �صنة من تاريخها . ولل�صاحب تق�صري هذا امليعاد اأو اإطالته . ولكل مظهر تق�صري 

هذا امليعاد . 
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املـــادة ) 454 (

التايل  اليوم  فـي  ثانية  مرة  للقبول  الكمبيالة  تقدمي  يطلب  اأن  عليه  للم�صحوب  يجوز 

اإذا ذكر  اإل  باأن هذا الطلب قد ورد  امل�صلحة الدعاء  . ول يقبل من ذوي  الأول  للتقدمي 

الطلب فـي الحتجاج )الربوت�صتو( . 

املـــادة ) 455 (

ل يلزم حامل الكمبيالة املقدمة للقبول بالتخلي عنها للم�صحوب عليه . ويكتب القبول على 

الكمبيالة ذاتها ، ويوؤدى بلفظ )مقبول( اأو باأية عبارة اأخرى تدل على هذا املعنى ، ويوقعه 

امل�صحوب عليه . ويعترب قبول جمرد و�صع امل�صحوب عليه توقيعه على �صدر الكمبيالة ، 

واإذا كانت الكمبيالة م�صتحقة الوفاء بعد مدة من الطالع عليها ، اأو كانت واجبة التقدمي 

للقبول فـي مدة معينة بناء على �صرط خا�ض ، وجب بيان تاريخ القبول فـي اليوم الذي 

ح�صل فيه ، اإل اإذا اأوجب احلامل بيان تاريخ القبول فـي يوم تقدمي الكمبيالة ، فاإذا خال 

على  اأو  املظهرين  على  الرجوع  فـي  حلقوقه  حفظا  للحامل  جاز   ، التاريخ  من  القبول 

ال�صاحب ، اإثبات هذا اخللو باحتجاج )بروت�صتو( يعمل فـي وقت يكون فيه جمديا . 

املـــادة ) 456 (

يجب اأن يكون القبول غري معلق على �صرط ، ومع ذلك يجوز للم�صحوب عليه ق�صره على 

يعترب  القبول  �صيغة  فـي  يقع  الكمبيالة  لبيانات  تعديل  واأي   ، الكمبيالة  مبلغ  من  جزء 

رف�صا لها ، ومع ذلك يظل القابل ملزما مبا ت�صمنته �صيغة القبول . 

املـــادة ) 457 (

اإذا �صطب امل�صحوب عليه قبوله املكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعترب القبول امل�صطوب 

رف�صا . ويعترب ال�صطب حا�صال قبل رد الكمبيالة ما مل يثبت العك�ض ومع ذلك اإذا اأخطر 

امل�صحوب عليه احلامل اأو اأي موقع اآخر كتابة بقبوله ، التزم نحوهم بهذا القبول . 

املـــادة ) 458 (

اإذا عني ال�صاحب فـي الكمبيالة مكانا للوفاء غري موطن امل�صحوب عليه دون اأن يعني من 

يجب الوفاء عنده ، جاز للم�صحوب عليه تعيينه عند القبول فاإذا مل يعينه اعترب القابل 

ملزما بالدفع فـي مكان الوفاء . واإذا كانت الكمبيالة م�صتحقة الوفاء فـي موطن امل�صحوب 

عليه ، جاز له اأن يعني فـي �صيغة القبول عنوانا فـي اجلهة التي يجب اأن يقع فيها الوفاء . 
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املـــادة ) 459 (

اإذا قبل امل�صحوب عليه الكمبيالة ، �صار ملزما بوفاء قيمتها فـي ميعاد ا�صتحقاقها . وفـي 

حالة عدم الوفاء يكون للحامل ، ولو كان هو ال�صاحب ذاته ، مطالبة امل�صحوب عليه القابل 

بدعــوى مبا�صـــرة نا�صئـــة عـــن الكمبيالــــة بكــــل مــا جتــوز املطالبــة بــه طبقــا لأحكــام املادتيـــن 

)494 ، 495( من هذا القانون . 

ثالثا : ال�سمان الحتياطي

املـــادة ) 460 (

يجوز �صمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله و بع�صه من �صامن احتياطي . ويكون هذا ال�صمان 

من اأي �صخ�ض ، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة . 

املـــادة ) 461 (

يكتب ال�صمان الحتياطي على الكمبيالة ذاتها اأو على الورقة املت�صلة بها ، ويوؤدى ب�صيغة 

)مقبول ك�صمان احتياطي( اأو باأية عبارة اأخرى تفيد معناها ، ويوقعه ال�صامن ويذكر فـي 

ال�صمان ا�صم امل�صمون ، واإل اعترب ال�صمان حا�صال لل�صاحب . وي�صتفاد هذا ال�صمان من 

جمرد توقيع ال�صامن على �صدر الكمبيالة ، ما مل يكن هذا التوقيع �صادرا عن امل�صحوب 

عليه اأو عن ال�صاحب . 

املـــادة ) 462 (

ال�صامن  التزام  ويكون   ، امل�صمون  به  يلتزم  الذي  الوجه  على  الحتياطي  ال�صمان  يلتزم 

فـي  اآخر غري عيب  �صبب  لأي  باطال  الذي �صمنه  اللتزام  كان  ولو  الحتياطي �صحيحا 

ال�صكل . واإذا وفـى ال�صامن الحتياطي الكمبيالة ، اآلت اإليه احلقوق النا�صئة عنها وذلك 

جتاه م�صمونه وجتاه كل ملتزم نحو هذا الأخري مبوجب الكمبيالة . 

املـــادة ) 463 (

يجوز اإعطاء ال�صمان الحتياطي على ورقة م�صتقلة يبني فيها اجلهة التي مت فيها هذا 

ال�صمان . وال�صامن الحتياطي بورقة م�صتقلة ل يلزم اإل جتاه من اأعطى له ال�صمان . 

الف�سل الثالث 

 انق�ساء اللتزام الثابت بالكمبيالة

اأول : الوفاء

ميعاد ال�ستحقاق

املـــادة ) 464 (

ميعاد ا�صتحقاق الكمبيالة يكون على اأحد الوجوه الآتية :

اأ - لدى الطالع . 

ب - بعد م�صي مدة معينة من الطالع . 
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ج - بعد م�صي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة . 

د - فـي يوم معني . 

والكمبيـالت امل�صتملـة على مواعيـد ا�صتحقـاق اأخـرى اأو على مواعيــد ا�صتحقـاق متعاقبـــة 

تكون باطلة .  

املـــادة ) 465 (

اأن  الكمبيالة امل�صتحقة الوفاء لدى الطالع تكون واجبة الوفاء مبجرد تقدميها ويجب 

تقدم للوفاء خالل �صنة من تاريخها ، ولل�صاحب تق�صري هذا امليعاد اأو اإطالته ، وللمظهرين 

تق�صريه . ولل�صاحب اأن ي�صرتط عدم تقدمي الكمبيالة امل�صتحقة الوفاء لدى الطالع قبل 

انق�صاء اأجل معني . وفـي هذه احلالة يح�صب ميعاد التقدمي ابتداء من هذا الأجل . 

املـــادة ) 466 (

ميعــاد ا�صتحقــاق الكمبيالــة الواجبــة الوفــاء بعــد مـدة مـن الطالع يبـداأ مـن تاريـخ قبولهـا 

اأو من تاريخ الحتجاج )الربوت�صتو( . فاإذا مل يعمل الحتجاج )الربوت�صتو( ، اعترب القبول 

غري املوؤرخ حا�صال بالن�صبة اإىل القابل فـي اليوم الأخري فـي امليعاد املقرر لتقدمي الكمبيالة 

للقبول طبقا للمادة )453( . 

املـــادة ) 467 (

الكمبيالة امل�صحوبة ل�صهر اأو اأكرث من تاريخها اأو من تاريخ الطالع عليها يقع ا�صتحقاقها 

فـي التاريخ املقابل من ال�صهر الذي يجب فيه الوفاء . فاإذا مل يوجد للتاريخ مقابل فـي 

ال�صهر املذكور ، وقع ال�صتحقاق فـي اليوم الأخري من ال�صهر . واإذا �صحبت الكمبيالة ل�صهر 

اأو من تاريخ الطالع عليها ، وجب بدء  اأو لعدة �صهور ون�صف �صهر من تاريخها  ون�صف 

احل�صاب بال�صهور كاملة وتعني عبارة )ن�صف �صهر( خم�صة ع�صر يوما بالفعل . ول تعني 

عبارة )ثمانية اأيام( اأو )خم�صة ع�صر يوما( اأ�صبوعا اأو اأ�صبوعني واإمنا ثمانية اأيام اأو خم�صة 

ع�صر يوما بالفعل . 

املـــادة ) 468 (

اإذا كانت الكمبيالة م�صتحقة الوفاء فـي يوم معني وكان ال�صتحقاق فـي اأول ال�صهر اأو فـي 

منت�صفه اأو فـي اآخره كان املق�صود من هذه التعبريات اليوم الأول اأو اخلام�ض ع�صر اأو الأخري 

من ال�صهر . 

املـــادة ) 469 (

اإذا كانت الكمبيالة م�صتحقة الوفاء فـي يوم معني وفـي بلد يختلف فيه التقومي عن تقومي 

�صحبت  واإذا   . الوفاء  بلد  لتقومي  وفقا  حمددا  ال�صتحقاق  تاريخ  اعترب   ، اإ�صدارها  بلد 

الكمبيالة بني بلدين خمتلفـي التقومي ، وكانت م�صتحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها ، 
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وجب اإرجاع تاريخ اإ�صدارها اإىل اليوم املقابل فـي تقومي بلد الوفاء ويحدد ميعاد ال�صتحقاق 

وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يح�صب ميعاد تقدمي الكمبيالة . ول ت�صري الأحكام املتقدمة 

اأحكام  اإتباع  اإىل  الق�صد  اجتاه  بياناتها  اأو من جمرد  الكمبيالة  فـي  �صرط  ات�صح من  اإذا 

خمالفة . 

الوفاء بقيمة الكمبيالة

املـــادة ) 470 (

على حامل الكمبيالة اأن يقدمها للوفاء فـي يوم ا�صتحقاقها ، ويعترب تقدميها اإىل اإحدى 

غرف املقا�صة املعرتف بها قانونا مبثابة تقدمي للوفاء . ومن وفـى الكمبيالة فـي ميعاد 

ال�صتحقاق ، دون معار�صة �صحيحة ، برئت ذمته ، اإل اإذا وقع منه غ�ض اأو خطاأ ج�صيم . 

اأن ي�صتوثق من انتظام ت�صل�صل التظهريات ، ولكنه غري ملزم بالتحقق من �صحة  وعليه 

توقيعات املظهرين . 

املـــادة ) 471 (

ل يجرب حامل الكمبيالة على قب�ض قيمتها قبل ميعاد ال�صتحقاق ، واإذا وفـى امل�صحوب 

عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد ال�صتحقاق حتمل تبعة ذلك . 

املـــادة ) 472 (

اإذا وفـى امل�صحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب ت�صلمها من احلامل موقعا عليها مبا يفيد 

الوفاء . ول يجوز للحامل المتناع عن قبول الوفاء اجلزئي ، ويجوز للم�صحوب عليه اأن 

اإثبات هذا الوفاء اجلزئي على الكمبيالة واإعطاءه خمال�صة به وكل ما يدفع من  يطلب 

اأ�صل قيمة الكمبيالة ترباأ منه ذمة �صاحبها ومظهريها وغريهم من امللتزمني بها . وعلى 

حاملها اأن يعمل الحتجاج بعدم الوفاء )الربوت�صتو( عن القدر غري املدفوع من قيمتها . 

املـــادة ) 473 (

اإذا مل تقدم الكمبيالة للوفاء فـي يوم ال�صتحقاق ، جاز لكل مدين بها اإيداع مبلغها خزانة 

املحكمة . ويكون الإيداع على نفقة احلامل وحتت م�صوؤوليته . وت�صلم اأمانة �صر املحكمة 

املودع وثيقة يذكر فيها اإيداع املبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ ال�صتحقاق وا�صم من 

حررت فـي الأ�صل مل�صلحته . فاإذا طالب احلامل املدين بالوفاء ، وجب على املدين ت�صليم 

وثيقة الإيداع مقابل ت�صلم الكمبيالة ، وللحامل قب�ض املبلغ من اأمانة ال�صر مبوجب هذه 

الوثيقة فاإذا مل ي�صلم املدين وثيقة الإيداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل . 
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املـــادة ) 474 (

اإذا ا�صرتط وفاء الكمبيالة فـي �صلطنة عمان بنقد غري متداول فيها ، وجب الوفاء بالنقد 

املتداول فـي ال�صلطنة ح�صب �صعره يوم ال�صتحقاق ، فاإذا مل يتم الوفاء فـي يوم ال�صتحقاق ،

ال�صلطنة  فـي  املتداول  بالنقد  مقوما  الكمبيالة  مببلغ  املطالبة  بني  اخليار  للحامل  كان 

اأو فـي يوم الوفاء . ويتبع العرف اجلاري فـي ال�صلطنة  ح�صب �صعره فـي يوم ال�صتحقاق 

الذي  ال�صعر  الكمبيالة  فـي  يبني  اأن  لل�صاحب  يجوز  ذلك  ومع   ، الأجنبي  النقد  لتقومي 

ت�صمية  بنقود حتمل  الكمبيالة  مبلغ  واإذا عني   . دفعه  الواجب  املبلغ  اأ�صا�صه  على  يح�صب 

م�صرتكة ولكن تختلف قيمتها فـي بلد الإ�صدار عنها فـي بلد الوفاء ، افرت�ض اأن املق�صود 

نقود بلد الوفاء . 

املـــادة ) 475 (

ل يقبل المتناع عن وفاء الكمبيالة اإل اإذا �صاعت اأو اأفل�ض حاملها . 

املـــادة ) 476 (

اإذا �صاعت كمبيالة غري مقبولة ، وكانت حمررة من عدة ن�صخ ، جاز مل�صتحق قيمتها اأن يطالب 

بوفائها مبوجب اإحدى ن�صخها الأخرى . 

املـــادة ) 477 (

اإذا كانت الكمبيالة حمررة من عدة ن�صخ و�صاعت الن�صخة التي حتمل �صيغة القبول ، مل 

جتز املطالبة بوفائها مبوجب اإحدى ن�صخها الأخرى اإل باأمر من رئي�ض املحكمة وب�صرط 

تقدمي كفيل . 

املـــادة ) 478 (

يجوز ملن �صاعت منه كمبيالة ، �صواء اأكانت مقرتنة بالقبول اأم ل ، ومل يتمكن من تقدمي 

اأن يثبت  ، ب�صرط  اأمرا بوفائها  اأن ي�صت�صدر من رئي�ض املحكمة   ، اإحدى ن�صخها الأخرى 

ملكيته لها واأن يقدم كفيال . 

املـــادة ) 479 (

فـي حالــة المتنــاع عــن وفــاء الكمبيالــة ال�صائعــة بعد املطالبة بهـا وفقـا لأحكـام املادتــني 

ال�صابقتني ، يجب على مالكها ، للمحافظة على جميع حقوقه ، اأن يثبت ذلك فـي احتجاج 

بعدم الوفاء )بروت�صتو( يحرره فـي اليوم التايل مليعاد ال�صتحقاق ويعلن لل�صاحب واملظهرين 

الوفاء  بعدم  الحتجاج  حترير  ويجب   .  )492( املادة  فـي  املقررة  املواعيد  وفـي  بالأوجه 

)الربوت�صتو( واإعالنه ولو تعذر ا�صت�صدار اأمر من رئي�ض املحكمة فـي الوقت املنا�صب . 
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املـــادة ) 480 (

يجوز ملالك الكمبيالة ال�صائعة احل�صول على ن�صخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع اإىل من 

ظهر اإليه الكمبيالة ويلتزم هذا املظهر مبعاونته والأذن له فـي ا�صتعمال ا�صمه فـي مطالبته 

املظهر ال�صابق ، ويرقى املالك فـي هذه املطالبة من مظهر اإىل اآخر حتى ي�صل اإىل ال�صاحب . 

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهريه على ن�صخة الكمبيالة امل�صلمة من ال�صاحب بعد التاأ�صري 

اإل باأمر  اأنها بدل مفقود . ول يجوز طلب الوفاء مبوجب هذه الن�صخة  عليها مبا يفيد 

من رئي�ض املحكمة وب�صرط تقدمي كفيل . وتكون جميع امل�صروفات على مالك الكمبيالة 

ال�صائعة . 

املـــادة ) 481 (

الوفاء فـي ميعاد ال�صتحقاق بناء على اأمر من رئي�ض املحكمة فـي الأحوال امل�صار اإليها فـي 

املواد ال�صابقة مربئ لذمة املدين . 

املـــادة ) 482 (

ينق�صي التزام الكفيل املن�صو�ض عليه فـي املواد )477 ، 478 ، 480( مب�صي ثالث �صنوات اإذا 

مل حت�صل خاللها مطالبة ول دعوى اأمام املحاكم . 

ثانيا : المتناع عن الوفاء

املطالبة والرجوع لعدم القبول اأو لعدم الرجوع

املـــادة ) 483 (

حلامل الكمبيالة ، عند عدم وفائها له فـي ميعاد ال�صتحقاق ، الرجوع على مظهريها و�صاحبها 

وغريهم من امللزمني بها . وله حق الرجوع على هوؤلء قبل ال�صتحقاق فـي الأحوال الآتية :

اأول  : فـي حالة المتناع الكلي اأو اجلزئي عن القبول . 

ثانيا : فـي حالة اإفال�ض امل�صحوب عليه �صواء كان قبل الكمبيالة اأو مل يكن قد قبلها . 

وفـي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو مل يثبت التوقف بحكم ، وفـي حالة  ثالثا : 

احلجز على اأمواله حجزا غري جمد . 

فـي حالة اإفال�ض �صاحب الكمبيالة امل�صروط عدم تقدميها للقبول يجوز لل�صامنني ، عند 

الرجوع عليهم فـي احلالت املبينة فـي البندين ثانيا وثالثا اأن يقدموا اإىل املحكمة خالل 

. فاإذا راأت املحكمة مربرا  اأيام من تاريخ الرجوع عليهم عري�صة طلب مهلة وفاء  ثالثة 

للطلب حددت فـي اأمرها امليعاد الذي يجب اأن يح�صل فيه الوفاء ب�صرط األ جتاوز املهلة 

املمنوحة التاريخ املعني ل�صتحقاق الكمبيالة . ول يقبل الطعن فـي هذا الأمر . 
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املـــادة ) 484 (

اإذا وافق ا�صتحقاق الكمبيالة يوم عطلة ر�صمية ، مل جتز املطالبة بوفائها اإل فـي يوم العمل 

تقدميها  خا�ض  وبوجه   ، بالكمبيالة  متعلق  اإجراء  باأي  القيام  يجوز  ل  وكذلك   . التايل 

للقبول اأو عمل الحتجاج بعدم الوفاء )الربوت�صتو( اأو ما يقوم مقامه اإل يوم عمل . واإذا 

حدد لعمل اأي اإجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معني ووافق يومه الأخري يوم عطلة ، امتد 

امليعاد اإىل اليوم التايل . وحت�صب من امليعاد اأيام العطلة التي تتخلله . 

املـــادة ) 485 (

يكون اإثبات المتناع عن قبول الكمبيالة اأو عن وفائها بوثيقة ر�صمية ت�صمى احتجاج عدم 

القبول اأو عدم الوفاء )الربوت�صتو( ، يحرره كاتب املحكمة . وي�صتمل الحتجاج )الربوت�صتو( 

على �صورة حرفية للكمبيالة وملا اأثبت فيها من عبارات القبول والتظهري ، وعلى الإنذار بوفاء 

قيمة الكمبيالة ، ويذكر فيها ح�صور اأو غياب امللتزم بالقبول اأو بالوفاء واأ�صباب المتناع 

عن القبول اأو الوفاء . وعلى كاتب املحكمة املكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( 

)الربوت�صتو(  الحتجاج  اأوراق  قيد  وعليه   . مواجهته  فـي  حرر  ملن  منه  �صورة  يرتك  اأن 

بتمامها يوم فيوما ، مع مراعاة ترتيب التواريخ فـي �صجل خا�ض مرقم ال�صفحات وموؤ�صر 

�صجل  فـي  املتبعة  الطريقة  على  املذكور  ال�صجل  فـي  القيد  ويجري   . الأ�صل  عليه ح�صب 

اأيام الأوىل من كل �صهر ، اأن ير�صل اإىل  الفهر�صت . وعلى كاتب املحكمة ، خالل الع�صرة 

اأمني ال�صجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خالل ال�صهر ال�صابق عن 

التجاري دفرتا لقيد هذه  ال�صجل  اأمانة  . ومت�صك  وامل�صتندات لأمر  املقبولة  الكمبيالت 

املكتب  ، ويقوم  املقررة  الر�صوم  لكل �صخ�ض الطالع عليها مقابل  . ويجوز  الحتجاجات 

بعمل ن�صرة تت�صمن هذه الحتجاجات . 

املـــادة ) 486 (

الكمبيالة  لتقدمي  املحددة  املواعيد  فـي  )الربوت�صتو(  القبول  عدم  احتجاج  عمل  يجب 

للقبول . فاإذا وقع التقدمي الأول وفقا للمادة )454( فـي اليوم الأخري من امليعاد املحدد 

للتقدمي جاز عمل الحتجاج فـي اليوم التايل . 

املـــادة ) 487 (

يجب عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( عن الكمبيالة امل�صتحق وفاوؤها فـي يوم معني 

اأو بعد مدة معينة من تاريخها اأو من تاريخ الطالع عليها فـي اأحد يومي العمل التاليني 

ليوم ال�صتحقاق . 
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املـــادة ) 488 (

الوفاء  عدم  احتجاج  عمل  وجب   ، الطالع  لدى  الوفاء  م�صتحقة  الكمبيالة  كانت  واإذا 

)الربوت�صتو( وفقا لل�صروط املبينة فـي املادة )486( ب�صاأن احتجاج عدم القبول . 

املـــادة ) 489 (

الوفاء  عدم  احتجاج  عمل  وعن  للوفاء  الكمبيالة  تقدمي  عن  القبول  عدم  احتجاج  يغني 

)الربوت�صتو( . 

املـــادة ) 490 (

اإذا توقف امل�صحوب عليه عن الدفع ، �صواء كان قابال للكمبيالة اأو غري قابل ، وفـي حالة 

توقيع حجز غري جمد على اأمواله ، ل يجوز حلامل الكمبيالة الرجوع على �صامنيه اإل 

بعد تقدمي الكمبيالة للم�صحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( 

وفـي حالة   ، قابل  اأو غري  للكمبيالة  كان قابال  �صواء   ، امل�صحوب عليه  اإفال�ض  وفـي حالة 

اإفال�ض �صاحب الكمبيالة امل�صروط عدم تقدميها للقبول يكون تقدمي حكم الإفال�ض كافيا 

بذاته لتمكني احلامل من ا�صتعمال حقوقه فـي الرجوع على ال�صامنني . 

املـــادة ) 491 (

يجوز لل�صاحب ولأي مظهر اأو �صامن احتياطي اأن يعفـي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج 

على  كتب  اإذا   ، الرجوع  فـي  حقه  مبا�صرة  عند  )الربوت�صتو(  الوفاء  عدم  اأو  القبول  عدم 

الكمبيالة وذيل بتوقيعه �صرط " الرجوع بال م�صروفات" اأو "بدون بروت�صتو" اأو اأية عبارة 

اأخرى توؤدي هذا املعنى . ول يعفـي هذا ال�صرط احلامل من تقدمي الكمبيالة فـي املواعيد 

. وعلى من يتم�صك قبل احلامل بعدم مراعاة  الالزمة  الإخطارات  املقررة ول من عمل 

هذه املواعيد اإثبات ذلك . واإذا كتب ال�صاحب هذا ال�صرط ، �صرت اآثاره على كل املوقعني ، 

اأما اإذا كتبه اأحد املظهرين اأو اأحد ال�صامنني الحتياطيني �صرت اآثاره عليه وحده . واإذا 

كان ال�صاحب هو الذي و�صع ال�صرط ، وعمل احلامل احتجاج )بروت�صتو( رغم ذلك ، حتمل 

وحده امل�صروفات . اأما اإذا كان ال�صرط �صادرا من مظهر اأو من �صامن احتياطي فاإنه يجوز 

الرجوع على جميع املوقعني مب�صروفات الحتجاج )الربوت�صتو( اأن عمل . 

املـــادة ) 492 (

على حامل الكمبيالة اأن يخطر �صاحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها اأو بعدم وفائها خالل 

اأربعة اأيام العمل التالية ليوم عمل الحتجاج )الربوت�صتو( اأو ليوم تقدميها للقبول اأو للوفاء 

اأن ا�صتملت على �صرط الإعفاء من عمل الربوت�صتو وعلى كل مظهر خالل يومي العمل 

التاليني ليوم ت�صلمه الإخطار اأن يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بت�صلمه هذا الإخطار 
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مبينا له اأ�صماء وعناوين من قاموا بالإخطارات ال�صابقة ، وهكذا من مظهر اإىل اآخر حتى 

ال�صاحب ، ويبداأ امليعاد بالن�صبة اإىل كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار . ومتى 

اأخطر اأحد املوقعني على الكمبيالة على الوجه املتقدم الذكر ، وجب كذلك اإخطار �صامنه 

اأو بينه   ، الكمبيالة عنوانه  اأحد املوقعني على  واإذا مل يعني   . امليعاد ذاته  الحتياطي فـي 

اأن  ، اكتفـى باإخطار املظهر ال�صابق عليه . وملن وجب عليه الإخطار  بكيفية غري مقروءة 

يتقدم به على اأية �صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها . ويجب عليه اإثبات قيامه بالإخطار فـي 

امليعاد املقرر له ، ويعترب امليعاد مراعيا اإذا اأر�صل الإخطار فـي امليعاد املذكور بكتاب م�صجل . 

ول ت�صقط حقوق من وجب عليه الإخطار اإذا مل يقم به فـي امليعاد املبني اآنفا ، واإمنا يلزمه 

عنــد القت�صـــاء تعويـــ�ض ال�صــرر املرتتــب على اإهمالــه ب�صــرط اإل يجــاوز التعويـــ�ض مبلـــغ 

الكمبيالة . 

املـــادة ) 493 (

�صاحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها و�صامنها الحتياطي م�صوؤولون جميعا بالت�صامن نحو 

. ويثبت هذا  ترتيب  اأي  ، دون مراعاة  اأو جمتمعني  حاملها وجتوز مطالبتهم منفردين 

احلق لكل موقع على كمبيالة وفـى بقيمتها ، جتاه امل�صوؤولني نحوه . والدعوى املقامة على 

اإليه  التزامهم لحقا ملن وجهت  كان  ولو   ، الباقني  امللتزمني ل حتول دون مطالبة  اأحد 

الدعوى ابتداء . 

املـــادة ) 494 (

حلامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه مبا ياأتي :

اأ - اأ�صل مبلغ الكمبيالة غري املقبولة اأو غري املدفوعة مع العوائد اإن كانت م�صرتطة . 

ب - م�صروفـــات الحتجـــاج بعــدم الوفـــاء )الربوت�صتــــو( والإخطــارات وغيـر ذلك مـــن 

امل�صروفات . 

وفـي اأحوال الرجوع قبل ميعاد ا�صتحقاق الكمبيالة يجب اأن ي�صتنزل من قيمتها ما ي�صاوي 

�صعر اخل�صم فـي تاريخ الرجوع باملكان الذي يقع فيه موطن احلامل . 

املـــادة ) 495 (

يجوز ملن اأوفى كمبيالة مطالبة �صامنيه مبا ياأتي :

اأ - كل املبلغ الذي وفاه . 

ب - امل�صروفات والعوائد التي حتملها . 
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املـــادة ) 496 (

ل يجوز للمحاكم اأن متنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالت اأو للقيام باأي اإجراء يتعلق بها ، 

اإل فـي الأحوال املن�صو�ض عليها فـي القانون . 

املـــادة ) 497 (

لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع ، اأو كان م�صتهدفا للمطالبة بها ، اأن يطلب 

فـي حالة قيامه بالوفاء ، ت�صلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( وخمال�صة 

مبا وفاه . ولكل مظهر وفـى الكمبيالة اأن ي�صطب تظهريه والتظهريات الالحقة له . 

املـــادة ) 498 (

الكمبيالة يجوز ملن  املقبول من قيمة  بالقدر غري  امللتزمني  اأحد  الرجوع على  فـي حالة 

وفـى هذا القدر اأن يطلب من حاملها اإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وت�صليمه خمال�صة 

به . ويجب على احلامل فوق ذلك اأن ي�صلمه �صورة من الكمبيالة م�صدقا عليها مبا يفيد 

على  الرجوع  فـي  ا�صتعمال حقه  له من  الحتجاج متكينا  ي�صلمه  واأن   ، الأ�صل  اأنها طبق 

غريه . 

املـــادة ) 499 (

ي�صقط ما حلامل الكمبيالة من حقوق قبل �صاحبها ومظهريها وغريهم من امللتزمني عدا 

قابلها مب�صي املواعيد املعينة لإجراء ما ياأتي :

اأ - تقدمي الكمبيالة امل�صتحقة الوفاء لدى الطالع اأو بعد مدة من الطالع . 

ب - عمل احتجاج عدم القبول اأو عدم الوفاء )الربوت�صتو( . 

ج - تقدمي الكمبيالة للوفاء فـي حالة ا�صتمالها على �صرط الإعفاء من عمل الحتجاج 

)الربوت�صتو( . 

ومع ذلك ل يفيد ال�صاحب من هذا ال�صقوط اإل اإذا اأثبت اأنه اأوجد مقابل الوفاء فـي ميعاد 

ال�صتحقاق ، وفـي هذه احلالة ل يبقى للحامل اإل الرجوع على امل�صحوب عليه . واإذا مل 

تقدم الكمبيالة للقبول فـي امليعاد الذي �صرطه ال�صاحب �صقطت حقوق حاملها فـي الرجوع 

ب�صبب عدم القبول وعدم الوفاء ، اإل اإذا تبني من عبارة ال�صرط اأن ال�صاحب مل يق�صد منه 

�صوى اإعفاء نف�صه من �صمان القبول . واإذا كان املظهر هو الذي �صرط فـي التظهري ميعادا 

لتقدمي الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا ال�صرط . 

املـــادة ) 500 (

اإذا حـــال حـــادث قهـــري ل ميكـــن التغلــب عليــه دون تقديــم الكمبيالـــة اأو عمــل الحتجــاج 

)الربوت�صتو( فـي املواعيد املقررة لذلك ، امتدت هذه املواعيد . وعلى احلامل اأن يخطر 

موؤرخا  الإخطار  هذا  يثبت  واأن  القهري  باحلادث  الكمبيالة  اإليه  ظهر  من  اإبطاء  دون 
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الإخطارات حتى ت�صل  ، وتت�صل�صل  بها  املت�صلة  الورقة  فـي  اأو  الكمبيالة  فـي  وموقعا منه 

اإىل ال�صاحب . وعلى احلامل بعد زوال احلادث القهري تقدمي الكمبيالة للقبول اأو للوفاء 

اأكرث من  القهري  احلادث  ا�صتمر  واإذا   . القت�صاء  عند  )الربوت�صتو(  الحتجاج  ثم عمل 

ثالثني يوما حم�صوبة من يوم ال�صتحقاق ، جاز الرجوع على امللتزمني بغري حاجة اإىل 

اأو عمل الحتجاج )الربوت�صتو( . فاإذا كانت الكمبيالة م�صتحقة الوفاء  تقدمي الكمبيالة 

لدى الطالع عليها اأو بعد مدة من الطالع ، �صرى ميعاد الثالثني يوما من التاريخ الذي 

اأخطر فيه احلامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع احلادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء 

مواعيد تقدمي الكمبيالة ، وتزاد مدة الطالع على ميعاد الثالثني يوما اإذا كانت الكمبيالة 

م�صتحقة الوفاء بعد مدة من الطالع عليها . ول يعترب من قبيل احلادث القهري الأمور 

املت�صلة ب�صخ�ض حامل الكمبيالة اأو مبن كلفه بتقدميها اأو بعمل الحتجاج )الربوت�صتو( . 

املـــادة ) 501 (

حجزا  يوقع  اأن  )الربوت�صتو(  الوفاء  عدم  احتجاج  عنها  املعمول  الكمبيالة  حلامل  يجوز 

ال�صاحب والقابل واملظهر وال�صامن الحتياطي وغريهم  حتفظيا على منقولت كل من 

من امللتزمني بالكمبيالة . ويتم احلجز باأمر من رئي�ض املحكمة تبني فيه الإجراءات التي 

يتعني اإتباعها فـي توقيعه . 

املـــادة ) 502 (

ب�صحب  حقه  ي�صتوفـي  اأن  بالكمبيالة  امللتزمني  من  غريه  على  الرجوع  حق  له  من  لكل 

كمبيالة حديثة على اأحد �صامنيه تكون م�صتحقة الوفاء لدى الطالع وواجبة الوفاء فـي 

موطن هذا ال�صامن ، ما مل ي�صرتط خالف ذلك . 

املـــادة ) 503 (

ت�صتمل كمبيالة الرجوع على املبالغ الوارد بيانها فـي املادتني )494 ، 495( م�صافا اإليها ما 

دفع من عمولة ور�صوم . واإذا كان �صاحب كمبيالة الرجوع هو احلامل ، حدد مبلغها على 

الأ�صا�ض الذي حتدد مبوجبه قيمة كمبيالة م�صتحقة الوفاء لدى الطالع م�صحوبة من 

املكــان الــذي ا�صتحــق فيــه وفــاء الكمبيالــة الأ�صليــة على املكان الذي فيه موطن ال�صامن . 

واإذا كان �صاحب كمبيالة الرجوع هو اأحد املظهرين ، حدد مبلغها على الأ�صا�ض الذي حتدد 

مبوجبه قيمة كمبيالة م�صتحقة الوفاء لدى الطالع م�صحوبة من املكان الذي فيه موطن 

�صاحب كمبيالة الرجوع على املكان الذي فيه موطن ال�صامن . 

املـــادة ) 504 (

اإذا تعددت كمبيالت الرجوع ، مل جتز مطالبة �صاحب الكمبيالة الأ�صلية اأو اأي مظهر لها 

اإل بقيمة كمبيالة رجوع واحدة . 
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التدخـــــــل

املـــادة ) 505 (

عند  يدفعها  اأو  يقبلها  من  يعني  اأن  الحتياطي  و�صامنها  ومظهرها  الكمبيالة  ل�صاحب 

اأي مدين  اأي �صخ�ض متدخل مل�صلحة  اأو وفاوؤها من  القت�صاء . ويجوز قبول الكمبيالة 

بها يكون م�صتهدفا للرجوع عليه . ويجوز اأن يكون املتدخل من الغري ، كما يجوز اأن يكون 

امل�صحوب عليه اإذا مل يقبل الكمبيالة اأو اأي �صخ�ض ملتزم مبوجب الكمبيالة . ويجب على 

املتدخل اأن يخطر من وقع التدخل مل�صلحته خالل يومي العمل التاليني ، واإل كان م�صوؤول 

عند القت�صاء عن تعوي�ض ما يرتتب على اإهماله من �صرر ب�صرط األ يجاوز التعوي�ض 

مبلغ الكمبيالة . 

املـــادة ) 506 (

يقع القبول بالتدخل فـي جميع الأحوال التي يكون فيها حلامل كمبيالة جائزة القبول 

حق الرجوع قبل ميعاد ا�صتحقاقها . واإذا عني فـي الكمبيالة من يقبلها اأو يوفـي قيمتها 

عند القت�صاء فـي مكان وفائها ، فلي�ض للحامل اأن يرجع قبل ميعاد ا�صتحقاقها على من 

�صدر عنه هذا التعيني ول على املوقعني الالحقني له اإل اإذا قدم الكمبيالة اإىل من عني 

واأثبت احلامل هذا  ال�صخ�ض عن قبولها  وامتنع هذا  القت�صاء  لوفائها عند  اأو  لقبولها 

 ، المتناع باحتجاج )بروت�صتو( . وللحامل فـي الأحوال الأخرى رف�ض القبول بالتدخل 

واإذا قبله فقد حقوقه فـي الرجوع قبل ميعاد ال�صتحقاق على من ح�صل التدخل مل�صلحته 

وعلى املوقعني الالحقني له . 

املـــادة ) 507 (

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ، ويوقعه املتدخل ويذكر فيه ا�صم من ح�صل 

التدخل مل�صلحته فاإذا خال القبول بالتدخل من هذا البيان اعترب حا�صال مل�صلحة ال�صاحب . 

املـــادة ) 508 (

يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها الالحقني ملن ح�صل التدخل مل�صلحته 

مبا يلتزم به هذا الأخري . ويجوز ملن ح�صل التدخل مل�صلحته ول�صامنيه ، على الرغم من 

ح�صول القبول بالتدخل ، اأن يلزموا احلامل مقابل وفائهم املبلغ املعني فـي املادة )494( 

بت�صليمهم الكمبيالة والحتجاج )الربوت�صتو( واملخال�صة اإن وجدت . 
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املـــادة ) 509 (

، فـي ميعاد  التي يكون فيها حلاملها  الأحوال  بالتدخل فـي جميع  الكمبيالة  يجوز وفاء 

ال�صتحقاق اأو قبله ، حق الرجوع على امللتزمني بها . ويكون هذا الوفاء باأداء كل املبلغ الذي 

كان يجب على من ح�صل التدخل مل�صلحته اأداوؤه . ويجب اأن يكون الوفاء على الأكرث فـي 

اليوم التايل لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( .

املـــادة ) 510 (

فـي  موطن  القت�صاء  عند  لوفائها  عينوا  ملن  اأو  بالتدخل  الكمبيالة  قبلوا  ملن  كان  اإذا 

عدم  احتجاج  وعمل   ، لوفائها  لهوؤلء جميعا  تقدميها  على حاملها  ، وجب  وفائها  مكان 

الوفاء )الربوت�صتو( اإذا لزم احلال على الأكرث فـي اليوم التايل لآخر يوم يجوز فيه عمل 

احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( . فاإذا مل يعمل الربوت�صتو فـي هذا امليعاد ، كان من عني 

املوفـي عند القت�صاء اأو من ح�صل قبول الكمبيالة بالتدخل مل�صلحته ، وكذلك املظهرون 

الالحقون ، فـي حل من التزاماتهم . 

املـــادة ) 511 (

اإذا رف�ض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل ، فقد حقه فـي الرجوع على كل من كانت ذمته 

ترباأ بهذا الوفاء . 

املـــادة ) 512 (

يجب اإثبات الوفاء بالتدخل بكتابة خمال�صة على الكمبيالة يذكر فيها من ح�صل الوفاء 

بالتدخل حا�صال مل�صلحة  الوفاء  ، اعترب  البيان  املخال�صة من هذا  فاإذا خلت   . مل�صلحته 

ال�صاحب . ويجب ت�صليم الكمبيالة والحتجاج )الربوت�صتو( - اإن عمل - للموفـي بالتدخل . 

املـــادة ) 513 (

ح�صل  من  جتاه  عنها  النا�صئة  احلقوق  جميع  التدخل  بطريق  كمبيالة  وفـى  من  يك�صب 

الوفاء مل�صلحته وجتاه امللتزمني نحو هذا الأخري مبوجب الكمبيالة . ومع ذلك ل يجوز 

لهذا املوفـي تظهري الكمبيالة من جديد . وترباأ ذمة املظهرين الالحقني ملن ح�صل الوفاء 

مل�صلحته . واإذا تزاحم عدة اأ�صخا�ض على الوفاء بالتدخل ، ف�صل من يرتتب على وفائه 

اإبراء اأكرب عدد من امللتزمني . ومن تدخل للوفاء باملخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك 

فقد حقه فـي الرجوع على من ترباأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت . 
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ثالثا : التقادم

املـــادة ) 514 (

كـــل دعـــوى نا�صئـــة عـــن الكمبيالــة جتــاه قابلهــا تتقـــادم مب�صــي ثــالث �صنــوات مــن تاريـــخ 

تاريخ  ال�صاحب مب�صي �صنة من  اأو  . وتتقادم دعاوى احلامل جتاه املظهرين  ال�صتحقاق 

ا�صتملت  اإذا  تاريخ ال�صتحقاق  اأو من  القانوين  امليعاد  الحتجاج )الربوت�صتو( املحرر فـي 

جتاه  بع�صهم  املظهرين  دعاوى  وتتقادم   . الربوت�صتو  من  الإعفاء  �صرط  على  الكمبيالة 

بع�ض اأو جتاه ال�صاحب مب�صي �صتة �صهور من اليوم الذي وفـى فيه املظهر الكمبيالة اأو من 

يوم اإقامة الدعوى عليه . 

املـــادة ) 515 (

ل ت�صري مواعيد التقادم فـي حالة اإقامة الدعوى اإل من يوم اآخر اإجراء فيها . ول ي�صري 

التقادم اإذا �صدر حكم بالدين اأو اأقر به املدين فـي �صك م�صتقل اإقرارا يرتتب عليه جتديد 

الدين . 

املـــادة ) 516 (

ل يكون لنقطاع التقادم من اأثر اإل بالن�صبة اإىل من اتخذ قبله الإجراء القاطع ل�صريانه . 

املـــادة ) 517 (

براءة  باليمني  يقرروا  اأن   ، التقادم  انق�صاء مدة  رغم   ، بالدين  عليهم  املدعى  على  يجب 

ذمتهم من الدين اإذا طلب اإليهم حلفها ، وعلى ورثتهم اأو خلفائهم الآخرين اأن يحلفوا 

اليمني على اأنهم ل يعلمون اأن مورثهم مات وذمته م�صغولة بالدين . 

الباب الثاين : ال�سند لأمر

املـــادة ) 518 (

ال�صند لأمر �صك ي�صتمل على البيانات الآتية :

1 - �صرط الأمر اأو عبارة )�صند لأمر( مكتوبة فـي منت ال�صند وباللغة التي كتب بها . 

2 - تاريخ اإن�صاء ال�صند ومكان اإن�صائه . 

3 - ا�صم من يجب الوفاء له اأو لأمره . 

4 - تعهد غري معلق على �صرط بوفاء مبلغ معني من النقود . 

5 - ميعاد ال�صتحقاق . 

6 - مكان الوفاء . 

7 - توقيع من اأن�صاأ ال�صند .  
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املـــادة ) 519 (

اإل فـي   ، ال�صابقة ل يعترب �صند لأمر  املادة  املذكورة فـي  البيانات  اأحد  ال�صند اخلايل من 

الأحوال الآتية :

اأ - اإذا خال ال�صند من بيان مكان اإن�صائه ، فيعترب ال�صند من�صاأ فـي املكان املبني بجانب 

ا�صم املحرر واإل فمكان توقيعه لل�صند فعال . 

ب - اإذا خال من بيان ميعاد ال�صتحقاق ، فيعترب اأن الوفاء لدى الطالع عليه . 

اإذا خال من بيان مكان الأداء فاملكان الذي يذكر بجانب ا�صم املحرر يعد مكانا  ج - 

لالأداء وموطنا للمحرر فـي الوقت ذاته ، فاإذا خال من ذكر اأي مكان لالأداء اعترب 

مكان عمل املحرر اأو مكان اإقامته مكانا لالأداء . 

املـــادة ) 520 (

الأحكــــام املتعلقــــة بالكمبيالــــة ، فيمـــا يختــــ�ض بتعـــدد ن�صخهــا و�صورهـــا ، وبتظهريهــــا ، 

وا�صتحقاقها ، ووفائها ، والرجوع ب�صبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، واحلجز 

بطريق  والرجوع   ، العمل  واأيام  املواعيد  وح�صاب  )الربوت�صتو(  والحتجاج   ، التحفظي 

اإن�صاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل ، والتقادم ت�صري على ال�صند لأمر بالقدر الذي 

ل تتعار�ض فيه مع ماهيته . وت�صري اأي�صا على ال�صند لأمر القواعد املتعلقة بالكمبيالة 

امل�صتحقة الوفاء فـي موطن اأحد الأغيار اأو فـي مكان غري الذي يوجد به موطن امل�صحوب 

عليه ، وا�صرتاط عائد ، والختالف فـي البيانات اخلا�صة باملبلغ الواجب دفعه ، والنتائج 

املرتتبة على التوقيع ممن لي�صت لهم اأهلية اللتزام اأو التوقيعات غري امللزمة اأو توقيع 

�صخ�ض غري مفو�ض اأو جاوز حدود التفوي�ض . وكذلك ت�صري على ال�صند لأمر الأحكام 

ا�صم  ال�صمان  هذا  �صيغة  فـي  يذكر  مل  اإذا  اأنه  مراعاة  مع  الحتياطي  بال�صمان  املتعلقة 

امل�صمون اعترب ال�صمان حا�صال مل�صلحة حمرر ال�صند . 

املـــادة ) 521 (

يلتزم حمرر ال�صند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقدمي ال�صند 

اإىل املحرر فـي امليعاد املن�صو�ض عليه  لأمر امل�صتحق الوفاء بعد مدة معينة من الطالع 

فـي املادة )453( للتاأ�صري عليه مبا يفيد الطالع على ال�صند . ويجب اأن يكون هذا التاأ�صري 

امتنع  واإذا   . املذكور  التاأ�صري  تاريخ  . وتبداأ مدة الطالع من  املحرر  موؤرخا وموقعا من 

تاريخ  ويعترب   ، القبول  عدم  باحتجاج  امتناعه  اإثبات  وجب   ، التاأ�صري  و�صع  عن  املحرر 

الحتجاج بداية ل�صريان مدة الطالع . 
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الباب الثالث 

 ال�سيك

املـــادة ) 522 (

فيما عدا الأحكام املذكورة فـي هذا الباب ، ت�صري على ال�صيك اأحكام الكمبيالة بالقدر الذي 

ل تتعار�ض فيه مع ماهيته . 

الف�سل الأول 

اإن�ساء ال�سيك وتداوله

1 - اإن�ساء ال�سيك

املـــادة ) 523 (

ال�صيك �صك ي�صتمل على البيانات الآتية :

1 - لفظ »�صيك« مكتوبا فـي منت ال�صك ، وباللغة التي كتب بها . 

2 - تاريخ اإن�صاء ال�صيك ومكان اإن�صائه . 

3 - ا�صم من يلزمه الوفاء )امل�صحوب عليه( . 

4 - ا�صم من يجب الوفاء له اأو لأمره وعلى النحو الوارد فـي املادتني )528 ، 529( . 

5 - اأمر غري معلق على �صرط بوفاء مبلغ معني من النقود . 

6 - مكان الوفاء . 

7 - توقيع من اأن�صاأ ال�صيك )ال�صاحب( . 

املـــادة ) 524 (

ال�صك اخلايل من اأحد البيانات املذكورة فـي املادة ال�صابقة ل يعترب �صيكا اإل فـي احلالتني 

الآتيتني :

اأ - اإذا خال ال�صيك من بيان مكان الإن�صاء ، اعترب من�صاأ فـي املكان املبني بجانب ا�صم 

ال�صاحب . 

ب - اإذا خال من بيان مكان وفائه ، فاملكان املعني بجانب ا�صم امل�صحوب عليه يعترب 

ال�صيك  اعترب  عليه  امل�صحوب  ا�صم  بجانب  اأمكنة  عدة  ذكرت  فاإن   ، وفائه  مكان 

م�صتحــق الوفــــاء فـي اأول مكـــان مبني فيـــه . واإذا خـــال ال�صيــك من هــذه البيانــات 

اأو من اأي بيان اآخر ، اعترب م�صتحق الوفاء فـي املكان الذي يقع فيه املحل الرئي�صي 

للم�صحوب عليه . 
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املـــادة ) 525 (

بنك  على  اإل  �صحبها  يجوز  ل  فيها  الوفاء  وامل�صتحقة  ال�صلطنة  فـي  ال�صادرة  ال�صيكات 

وال�صكوك امل�صحوبة فـي �صورة �صيكات على غري بنك ل تعترب �صيكات �صحيحة . 

املـــادة ) 526 (

نقود  ال�صيك  اإن�صاء  امل�صحوب عليه وقت  لل�صاحب لدى  �صيك ما مل يكن  اإ�صدار  ل يجوز 

ي�صتطيع الت�صرف فيها مبوجب �صيك طبقا لتفاق �صريح اأو �صمني . وعلى ال�صاحب دون 

ال�صيك كان لديه مقابل وفائه وقت  اأن من �صحب عليه  الإنكار  اأن يثبت فـي حالة  غريه 

اإن�صائه ، فاإذا مل يثبت ذلك كان �صامنا لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء )الربوت�صتو( 

بعد املواعيد املقررة . 

املـــادة ) 527 (

ل قبول فـي ال�صيك ، واإذا كتبت على ال�صيك عبارة القبول اعتربت كاأن مل تكن ومع ذلك 

اأن يوؤ�صر على ال�صيك مبا يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل  يجوز للم�صحوب عليه 

الوفاء فـي تاريخ التاأ�صري . ولي�ض للم�صحوب عليه رف�ض اعتماد ال�صيك اإذا كان لديه مقابل 

لوفائه . ويعترب توقيع امل�صحوب عليه على �صدر ال�صيك اعتمادا له . 

املـــادة ) 528 (

يجوز ا�صرتاط وفاء ال�صيك :

اأ - اإىل �صخ�ض م�صمى مع الن�ض �صراحة على �صرط الأمر اأو بدونه . 

ب - اإىل �صخ�ض م�صمى مع ذكر �صرط "لي�ض لأمر" اأو اأية عبارة اأخرى تفيد هذا املعنى . 

ج - اإىل حامل ال�صيك . 

وال�صيك امل�صحوب مل�صلحة �صخ�ض م�صمى واملن�صو�ض فيه على عبارة "اأو حلامله" اأو اأية 

 . ال�صيك حلامله  اعترب   ، امل�صتفيد  ا�صم  واإذا مل يبني   . �صيكا حلامله  عبارة م�صابهة يعترب 

ت�صلمه  الذي  حلامله  اإل  يدفع  ل  للتداول"  القابلية  "عدم  �صرط  على  امل�صتمل  وال�صيك 

مقرتنا بهذا ال�صرط . 

املـــادة ) 529 (

يجوز �صحب ال�صيك لأمر �صاحبه نف�صه . ويجوز �صحبه حل�صاب �صخ�ض اآخر . ول يجوز 

�صحبه على �صاحبه نف�صه اإل فـي حالة �صحبه من من�صاأة على اأخرى كلتاهما لل�صاحب نف�صه 

ب�صرط األ يكون م�صتحق الوفاء حلامله . 

املـــادة ) 530 (

ا�صرتاط عائد فـي ال�صيك يعترب كاأن مل يكن . 
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املـــادة ) 531 (

يجوز ا�صرتاط وفاء ال�صيك فـي بنك اآخر يوجد فـي اجلهة التي بها موطن امل�صحوب عليه 

اأو فـي اأية جهة اأخرى . 

املـــادة ) 532 (

ي�صمن ال�صاحب وفاء ال�صيك ، وكل �صرط يعفـي ال�صاحب نف�صه من هذا ال�صمان يعترب 

كاأن مل يكن . ول يتجدد الدين بقبول الدائن ت�صلم �صيك وفاء لدينه . بل يبقى الدين 

الأ�صلي قائما بكل ما له من �صمانات اإىل اأن توفـى قيمة ال�صيك . 

2 - تعدد الن�سخ والتحريف

املـــادة ) 533 (

فيما عدا ال�صيك حلامله يجوز �صحب ال�صيك من ن�صخ متعددة يطابق بع�صها بع�صا ، اإذا 

كان م�صحوبا من بلد وم�صتحق الوفاء فـي بلد اآخر اأو فـي جزء من البلد واقع عرب البحار ، 

اأو بالعك�ض ، اأو كان م�صحوبا وم�صتحق الوفاء فـي جزء اأو اأجزاء خمتلفة من البلد تقع عرب 

البحار . 

املـــادة ) 534 (

اإذا �صحب �صيك فـي اأكرث من ن�صخة واحدة وجب اأن يو�صع فـي منت كل ن�صخة منه رقمها 

واإل اعتربت كل ن�صخة �صيكا م�صتقال . 

املـــادة ) 535 (

يتحمل امل�صحوب عليه وحده ال�صرر املرتتب على وفاء �صيك زور فيه توقيع ال�صاحب اأو حرفت 

البيانات الواردة فـي متنه ، اإذا تعذر ن�صبة اخلطاأ اإىل ال�صاحب املبني ا�صمه فـي ال�صيك . وكل 

�صرط على خالف ذلك يعترب كاأن مل يكن . ويعترب ال�صاحب خمطئا بوجه خا�ض اإذا مل 

يبذل فـي املحافظة على دفرت ال�صيكات امل�صلم اإليه عناية الرجل العادي . 

3 - تداول ال�سيك وال�سمان الحتياطي

تداول ال�سيك بالتظهري

املـــادة ) 536 (

ال�صيك امل�صروط وفاوؤه اإىل �صخ�ض م�صمى ، �صواء ن�ض فيه �صراحة على �صرط الأمر اأو مل 

ين�ض ، يكون قابال للتداول بطريق التظهري . وال�صيك امل�صروط دفعه اإىل �صخ�ض م�صمى ، 

اأو اأية عبارة اأخرى م�صابهة ، ل يجوز تداوله اإل باتباع  "لي�ض لأمر"  واملكتوب فيه عبارة 

لهوؤلء  ويجوز   ، اآخر  ملتزم  لأي  اأو  لل�صاحب  ولو  التظهري  ويجوز   . احلق  حوالة  اأحكام 

تظهري ال�صيك من جديد . 
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املـــادة ) 537 (

يعتبــر التظهيــر اإىل امل�صحـــوب عليــه مبثابــة خمال�صــة ، اإل اإذا كــان للم�صحــوب عليــه عـــدة 

من�صاآت . وح�صل التظهري مل�صلحة من�صاأة غري التي �صحب عليها ال�صيك . 

املـــادة ) 538 (

ي�صمن املظهر وفاء ال�صيك ما مل ي�صرتط غري ذلك . ويجوز له حظر تظهريه من جديد ، 

وفـي هذه احلالة ل يكون ملزما بال�صمان نحو من يوؤول اإليهم ال�صيك بتظهري لحق . 

املـــادة ) 539 (

يعترب حائز ال�صيك القابل للتظهري اأنه حامله ال�صرعي متى اأثبت اأنه �صاحب احلق فيه 

امل�صطوبة  والتظهريات   . بيا�ض  اآخرها تظهريا على  كان  ولو  املنقطعة  بالتظهريات غري 

تعترب فـي هذا ال�صاأن كاأن مل تكن . واإذا اأعقب التظهري على بيا�ض تظهري اآخر ، اعترب 

املوقع على هذا التظهري اأنه هو الذي اآل اإليه احلق فـي ال�صيك بالتظهري على بيا�ض . 

املـــادة ) 540 (

التظهري املكتوب على �صيك حلامله يجعل املظهر م�صوؤول طبقا لأحكام الرجوع ، ولكن ل 

يرتتب على هذا التظهري اأن ي�صري ال�صك �صيكا لأمر . 

املـــادة ) 541 (

اإذا فقد �صخ�ض حيازة �صيك اأثر حادث ما ، �صواء اأكان ال�صيك حلامله اأم كان قابال للتظهري ، 

مل يلزم من اآل اإليه هذا ال�صيك بالتخلي عنه متى اأثبت حقه فيه بالكيفية املبينة فـي املادة 

)539( ، اإل اإذا كان قد ح�صل عليه ب�صوء نية اأو ارتكب فـي احل�صول عليه خطاأ ج�صيما . 

املـــادة ) 542 (

التظهري الالحق لحتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( اأو احلا�صل بعد انق�صاء ميعاد تقدمي 

ال�صيك ل يرتتب عليه اإل اآثار حوالة احلق . ويعترب التظهري اخلايل من التاريخ اأنه مت 

قبل عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( اأو اأنه مت قبل انق�صاء ميعاد تقدمي ال�صيك ، 

اإل اإذا ثبت خالف ذلك . ول يجوز تقدمي تواريخ التظهري ، واأن وقع ذلك اعترب تزويرا . 

ال�سامن الحتياطي

املـــادة ) 543 (

يجوز �صمان وفاء قيمة ال�صيك كله اأو بع�صه من �صامن احتياطي . ويكون هذا ال�صمان 

من الغري عدا امل�صحوب عليه ، كما يجوز اأن يكون من اأحد املوقعني على ال�صيك . 
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الف�سل الثاين 

 انق�ساء اللتزام الثابت بال�سيك

1 - الوفـــــــاء

املـــادة ) 544 (

يكون ال�صيك م�صتحق الوفاء عند الطالع عليه ، واإذا كان ال�صيك م�صدرا بتاريخ لحق فال 

يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام اخلا�صة باخل�صم فـي عمليات البنوك 

فـي هذا القانون . 

املـــادة ) 545 (

ال�صيك امل�صحوب فـي ال�صلطنة وامل�صتحق الوفاء فيها يجب تقدميه للوفاء خالل �صتة اأ�صهر . 

ويبداأ امليعاد ال�صالف ذكره من التاريخ املبني فـي ال�صيك اأنه تاريخ اإ�صداره . ويعترب تقدمي 

ال�صيك اإىل اإحدى غرف املقا�صة املعرتف بها قانونا مبثابة تقدمي للوفاء . 

املـــادة ) 546 (

اإذا �صحب ال�صيك بني مكانني خمتلفـي التقومي ، اأرجع تاريخ اإ�صداره اإىل اليوم املقابل فـي 

تقومي مكان الوفاء . 

املـــادة ) 547 (

للم�صحوب عليه اأن يوفـي قيمة ال�صيك ولو بعد انق�صاء ميعاد تقدميه . ول تقبل املعار�صة 

من ال�صاحب فـي وفاء ال�صيك اإل فـي حالة �صياعه اأو اإفال�ض حامله . فاإذا عار�ض ال�صاحب 

على الرغم من هذا احلظر لأ�صباب اأخرى ، وجب على املحكمة بناء على طلب احلامل اأن 

تاأمر برف�ض املعار�صة ولو فـي حالة قيام دعوى اأ�صلية . 

املـــادة ) 548 (

اإذا توفـي ال�صاحــب اأو فقـد اأهليتــه اأو اأفلـ�ض بعـد اإن�صـاء ال�صيـك ، لـم يوؤثـر ذلك فـي الأحكـام 

املرتتبة عليه . 

املـــادة ) 549 (

اإذا قدمت عدة �صيكات فـي وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء غري كاف لوفائها جميعا وجبت 

مراعاة تواريخ �صحبها . فاإذا كانت ال�صيكات املقدمة مف�صولة من دفرت واحد وحتمل تاريخ 

اإ�صدار واحد ، اعترب ال�صيك الأ�صبق رقما م�صحوبا قبل غريه من ال�صيكات ، ما مل يثبت 

خالف ذلك . 
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املـــادة ) 550 (

اإذا ا�صرتط وفاء ال�صيك فـي ال�صلطنة بنقد غري متداول فيها ، وجب وفاء قيمته فـي ميعاد 

تقدمي ال�صيك بالنقد املتداول فـي ال�صلطنة ح�صب �صعره يوم الوفاء ، فاإذا مل يتم الوفاء 

يوم التقدمي ، كان للحامل اخليار بني املطالبة مببلغ ال�صيك مقوما بالنقد املتداول فـي 

ال�صلطنة ح�صب �صعره فـي يوم التقدمي اأو فـي يوم الوفاء . فاإذا قدم ال�صيك للمرة الأوىل 

 . ، كانت العربة ب�صعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقدمي  بعد انق�صاء ميعاد تقدميه 

ويتبع العرف ال�صائد فـي ال�صلطنة لتقومي النقد الأجنبي ، واإمنا يجوز لل�صاحب اأن يعني 

ال�صيك  واإذا عني مبلغ   . املبلغ واجب الدفع  اأ�صا�صه  ال�صعر الذي يح�صب على  ال�صيك  فـي 

بنقود حتمل ت�صمية م�صرتكة ، ولكن تختلف قيمتها فـي بلد الإ�صدار عنها فـي بلد الوفاء ، 

افرت�ض اأن املق�صود نقود بلد الوفاء . 

املـــادة ) 551 (

اإذا �صــــاع �صيــــك حلاملـــه اأو هلك ، جــــاز ملالكـــه اأن يعـــار�ض لـــدى امل�صحــوب عليــه فـي الوفــاء 

بقيمته ، ويجب اأن ت�صتمل املعار�صة على رقم ال�صيك ومبلغه وا�صم �صاحبه وكل بيان اآخر 

ي�صاعد على التعرف عليه والظروف التي اأحاطت فقدانه اأو هالكه . واإذا تعذر تقدمي بع�ض 

هذه البيانات وجب ذكر اأ�صباب ذلك . واإذا مل يكن للمعار�ض موطن فـي ال�صلطنة وجب اأن 

يعني موطنا خمتارا له بها . ومتى تلقى امل�صحوب عليه املعار�صة ، وجب عليه المتناع عن 

وفاء قيمة ال�صيك حلائزه ، وجتنيب مقابل وفاء ال�صيك اإىل اأن يف�صل فـي اأمره . 

املـــادة ) 552 (

يجوز حلائز ال�صيك امل�صار اإليه فـي املادة ال�صابقة اأن ينازع لدى امل�صحوب عليه فـي املعار�صة . 

وعلى امل�صحوب عليه اأن يت�صلم منه ال�صيك مقابل اإي�صال ، ثم يخطر املعار�ض بكتاب م�صجل 

م�صحوب بعلم الو�صول با�صم حائز ال�صيك وعنوانه . وعلى حائز ال�صيك اإخطار املعار�ض 

ال�صيك خالل �صهر  ا�صتحقاق  الو�صول بوجوب رفع دعوى  بعلم  بكتاب م�صجل م�صحوب 

من تاريخ ت�صلمه الإخطار ، وي�صتمل الإخطار على اأ�صباب حيازة ال�صيك وتاريخها . واإذا 

مل يرفع املعار�ض دعوى ال�صتحقاق خالل امليعاد املتقدم الذكر ، وجب على املحكمة بناء 

على طلب حائز ال�صيك اأن تق�صي برف�ض املعار�صة ، وفـي هذه احلالة يعترب حائز ال�صيك 

بالن�صبة اإىل امل�صحوب عليه مالكه ال�صرعي . واإذا رفع املعار�ض دعوى ا�صتحقاق ال�صيك ، مل 

يجز للم�صحوب عليه اأن يدفع قيمته اإل ملن يتقدم له من اخل�صمني بحكم نهائي مبلكية 

ال�صيك اأو بت�صوية ودية م�صادق عليها من الطرفني تقر له بامللكية . 
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املـــادة ) 553 (

اإذا انق�صت �صتة �صهور من تاريخ املعار�صة املن�صو�ض عليها فـي املادة )551( دون اأن يتقدم 

حائز ال�صيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعار�ض اأن يطلب من املحكمة الإذن له فـي قب�ض 

قيمة ال�صيك . وي�صدر هذا احلكم فـي مواجهة امل�صحوب عليه بعد اأن تتحقق املحكمة من 

ملكية املعار�ض لل�صيك . واإذا مل يقدم املعار�ض الطلب املتقدم الذكر ، اأو قدمه ورف�صته 

من  الأ�صول  جانب  فـي  الوفاء  مقابل  قيد  يعيد  اأن  عليه  امل�صحوب  على  وجب   ، املحكمة 

ح�صاب ال�صاحب . 

ال�سيك امل�سطر وال�سيك املقيد فـي احل�ساب

املـــادة ) 554 (

ل�صاحب ال�صيك اأو حلامله اأن ي�صطره ، ويكون لهذا الت�صطري الآثار املبينة فـي املادة التالية . 

ويقع الت�صطري بو�صع خطني متوازيني فـي �صدر ال�صيك . ويكون الت�صطري عاما اأو خا�صا ،

فاإذا خال ما بني اخلطني من اأي بيان اأو اإذا كتب بينهما لفظ )بنك( اأو اأي لفظ اآخر فـي 

اإذا كتب ا�صم بنك معني بني اخلطني فاإن الت�صطري  اأما   ، هذا املعنى كان الت�صطري عاما 

يكون خا�صا . ويجوز اأن يتحول الت�صطري العام اإىل ت�صطري خا�ض . اأما الت�صطري اخلا�ض 

اأو ا�صم البنك املكتوب  اإىل ت�صطري عام ويعترب كاأن مل يكن �صطب الت�صطري  فال يتحول 

فيما بني اخلطني . 

املـــادة ) 555 (

ل يجوز للم�صحوب عليه اأن يوفـي �صيكا م�صطرا ت�صطريا عاما ، اإل اإىل اأحد عمالئه اأو اإىل 

بنك . ول يجوز اأن يوفـي �صيكا م�صطرا ت�صطريا خا�صا اإل اإىل البنك املكتوب ا�صمه فيما بني 

اخلطني اأو اإىل عميل هذا البنك اإذا كان هذا الأخري هو امل�صحوب عليه ، ومع ذلك يجوز 

للبنك املكتوب ا�صمه بني اخلطني اأن يعهد اإىل بنك اآخر بقب�ض قيمة ال�صيك . ول يجوز 

لبنك اأن يح�صل على �صيك م�صطرا اإل من اأحد عمالئه اأو من بنك اآخر ، ول اأن يقب�ض 

 ، ال�صيك عدة ت�صطريات خا�صة  واإذا حمل   . اآخرين غري من ذكر  اأ�صخا�ض  قيمته حل�صاب 

لتح�صيل  اأحدهما  وكان  ت�صطريين  يحمل  كان  اإذا  اإل  وفاوؤه  عليه  للم�صحوب  يجوز  فال 

قيمته بو�صاطة غرفة مقا�صة . واإذا مل يراع امل�صحوب عليه الأحكام ال�صابقة ، كان م�صوؤول 

املادة  فـي هذه  "عميل"  بلفظ  ويق�صد   . ال�صيك  قيمة  يجاوز  ل  ال�صرر مبا  تعوي�ض  عن 

كل �صخ�ض له ح�صاب عند امل�صحوب عليه ، وح�صل منه على دفرت �صيكات اأو كان من حقه 

احل�صول على هذا الدفرت . 
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املـــادة ) 556 (

يجوز ل�صاحب ال�صيك اأو حلامله اأن ي�صرتط عدم وفائه نقدا باأن ي�صع على �صدره البيان 

الآتي : "للقيد فـي احل�صاب" اأو اأية عبارة اأخرى فـي هذا املعنى . وفـي هذه احلالة ل يكون 

للم�صحوب عليه اإل ت�صوية قيمة ال�صيك بطريق قيود كتابية كالقيد فـي احل�صاب اأو النقل 

امل�صرفـي اأو املقا�صة ، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ول يعتد ب�صطب بيان " للقيد 

، كان م�صوؤول عن تعوي�ض  فـي احل�صاب" . واإذا مل يراع امل�صحوب عليه الأحكام املتقدمة 

ال�صرر مبا ل يجاوز قيمة ال�صيك . 

2 - المتناع عن الوفاء

املـــادة ) 557 (

حلامل ال�صيك الرجوع على ال�صاحب اأو املظهرين وغريهم من امللتزمني به اإذا قدمه فى

امليعـــاد القانونـــي ولـــم تدفــع قيمتــه ، واأثبــت المتنــاع عــن الدفــع باحتجــاج عــدم الوفــــاء 

)الربوت�صتو( . ويجوز عو�صا عن احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( ، اإثبات المتناع عن 

الدفع بالآتي :

اأ - بيان �صادر من امل�صحوب عليه مع ذكر يوم تقدمي ال�صيك . 

ب - بيان �صادر من غرفة مقا�صة يذكر اأن ال�صيك قدم فـي امليعاد القانوين ومل تدفع 

ومذيال   ، ذاته  ال�صيك  على  ومكتوبا   ، موؤرخا  البيان  يكون  اأن  ويجب   . قيمته 

بتوقيع من �صدر منه ، ول يجوز المتناع عن و�صع هذا البيان على ال�صيك اإذا 

واإمنا   . الرجوع بال م�صروفات  �صرط  يت�صمن  ال�صيك  كان  ولو   ، طلب احلامل 

يجوز للم�صحوب عليه طلب مهلة ل جتاوز يوم العمل التايل لتقدمي ال�صيك ولو 

قدم فـي اليوم الأخري من ميعاد التقدمي . 

املـــادة ) 558 (

يحتفظ احلامل بحقه فـي الرجوع على ال�صاحب ولو مل يقدم احلامل ال�صيك اإىل امل�صحوب 

عليه اأو مل يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء )بروت�صتو( اأو ما يقوم مقامه فـي امليعاد القانوين ،

 اإل اإذا كان ال�صاحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا املقابل موجودا عند امل�صحوب عليه 

حتى انق�صاء ميعاد تقدمي ال�صيك ثم زال املقابل بفعل غري من�صوب اإىل ال�صاحب . 

املـــادة ) 559 (

انق�صاء  قبل  املادة )557(  فـي  عليها  املن�صو�ض  بالكيفية  الدفع  المتناع عن  اإثبات  يجب 

ميعاد التقدمي ، فاإذا وقع التقدمي فـي اآخر يوم من هذا امليعاد ، جاز اإثبات المتناع عن 

الدفع فـي يوم العمل التايل له . 
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املـــادة ) 560 (

اإذا حال حادث قهري ل ميكن دفعه دون تقدمي ال�صيك اأو عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( 

اأو ما يقوم مقامه فـي املواعيد املقررة ، امتدت هذه املواعيد . وعلى احلامل اأن يخطر دون 

ال�صيك باحلادث القهري واأن يثبت هذا الإخطار موؤرخا وموقعا فـي  اإبطاء من ظهر له 

اأو فـي الورقة املت�صلة به ، وتت�صل�صل الإخطارات حتى ت�صل اإىل ال�صاحب . وعلى  ال�صيك 

احلامل بعد زوال احلادث القهري تقدمي ال�صيك للوفاء دون اإبطاء ثم عمل احتجاج عدم 

الوفاء )الربوت�صتو( اأو ما يقوم مقامه عند القت�صاء . واإذا ا�صتمر احلادث القهري اأكرث من 

خم�صة ع�صر يوما حم�صوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه احلامل باإخطار مظهره بوقوع 

احلادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انق�صاء ميعاد تقدمي ال�صيك ، جاز الرجوع على 

اأو ما  اأو عمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو(  اإىل تقدمي ال�صيك  امللتزمني دون حاجة 

يقوم مقامه . ول يعترب من قبيل احلادث القهري الأمور املت�صلة ب�صخ�ض حامل ال�صيك 

اأو مبن كفله بتقدميه اأو بعمل احتجاج عدم الوفاء )الربوت�صتو( اأو ما يقوم مقامه . 

3 - التقــــــــادم

املـــادة ) 561 (

تتقــادم دعــاوى رجـوع حامــل ال�صيـك على امل�صحـوب عليـه وال�صاحـب واملظهـر وغريهـم مـن 

امللتزمني مب�صي �صنة من تاريخ انق�صاء ميعاد تقدمي ال�صيك ، وتتقادم دعاوى رجوع كافة 

فيـه  وفـي  الـذي  اليـوم  مـن  �صنـة  مب�صـي  بعـ�ض  جتـاه  بع�صهـم  ال�صيــك  بوفـــاء  امللتزميـــن 

امللتزم اأو من يـوم مطالبـته ق�صائيـا . ويجـب على املدعى عليهم ، رغما عن انق�صاء مدة 

التقادم ، اأن يقرروا باليمني براءة ذمتهم من الدين اإذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم اأو 

خلفائهم الآخرين اأن يحلفوا اليمني على اأنهم ل يعلمون اأن مورثهم مات وذمته م�صغولة 

بالدين . 

املـــادة ) 562 (

اإل من  الدعوى  رفع  فـي حالة  ال�صابقة  املادة  فـي  عليها  املن�صو�ض  التقادم  مدة  ت�صري  ل 

تاريخ اآخر اإجراء فيها . ول ي�صري التقادم املذكور اإذا �صدر حكم بالدين ، اأو اأقر به املدين 

ب�صك م�صتقل اإقرارا يرتتب عليه جتديد الدين . 

املـــادة ) 563 (

ل يكون لنقطاع التقادم من اأثر اإل بالن�صبة اإىل من اتخذ قبله الإجراء القاطع ل�صريانه . 

املـــادة ) 564 (

ل يحول تقادم دعوى املطالبة بقيمة ال�صيك دون احلامل ومطالبة ال�صاحب الذي مل يقدم 

. وي�صري هذا  به دون حق  اأثرى  ، برد ما  اأو بع�صه  اأو قدمه وا�صرتده كله  الوفاء  مقابل 

احلكم على ال�صاحب اإذا رجع عليه امللتزمون بوفاء قيمة ال�صيك . 
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الف�سل الثالث 

 اجلــــزاءات

املـــادة ) 565 (

كل من �صحب ب�صوء نية �صيكا ل يكون له مقابل وفاء قائم وقابل لل�صحب اأو يكون له مقابل 

وفـــاء اأقــل مـن قيمـة ال�صيـك ، وكـل مـن ا�صتـرد ب�صـوء نيـة بعـد اإعطـاء ال�صيـك مقابـل الوفـاء 

اأو بع�صه بحيث اأ�صبح الباقي ل يفـي بقيمة ال�صيك ، اأو اأمر وهو �صيء النية امل�صحوب عليه 

بعدم دفع قيمة ال�صيك ، يعاقب بالعقوبات املقررة فـي قانون اجلزاء . 

املـــادة ) 566 (

اإذا اأقيمت على ال�صاحب دعوى جزائية طبقا لأحكام املادة ال�صابقة ، جاز حلامل ال�صيك الذي 

ادعى باحلق املدين اأن يطلب من املحكمة اجلزائية اأن تق�صي له مببلغ يعادل املقدار غري 

املدفوع من قيمة ال�صيك وعوائده عن هـذا املقدار حم�صوبة من يـوم تقدمي ال�صيك للوفاء ،

الذي ت�صدر عليهم  الأ�صخا�ض  اأ�صماء  . وتن�صر  التكميلية عند القت�صاء  التعوي�صات  مع 

ومواطنهم  مهنهم  بيان  مع  الر�صمية  اجلريدة  فـي  ال�صابقة  للمادة  طبقا  بالإدانة  اأحكام 

ونوع العقوبات املحكوم بها عليهم . 

املـــادة ) 567 (

يعاقب بغرامة ل تزيد على مائتي ريال عماين كل م�صحوب عليه رف�ض ب�صوء ق�صد وفاء 

�صيـك م�صحــوب �صحبـــا �صحيحــا على خزانتـــه ، ولــــه مقابـــل وفـــاء ، ولـــم تقــدم ب�صاأنـــه اأيــة 

معار�صة ، وذلك مع عدم الإخالل بالتعوي�ض امل�صتحق لل�صاحب عما اأ�صابه من �صرر ب�صبب 

عدم الوفاء وعما حلق اأئتمانه من اأذى . 

املـــادة ) 568 (

يعاقب بغرامة ل تزيد على مائة ريال عماين كل م�صحوب عليه �صرح عن علم بوجود مقابل 

وفاء هو اأقل مما لديه فعال . 

املـــادة ) 569 (

يعاقب بغرامة ل تزيد على مائة ريال عماين :

كل من �صحب �صيكا مل يوؤرخه .  اأ - 

كل من �صحب �صيكا على غري بنك .  ب - 

كل من وفـى �صيكا خاليا من التاريخ وكل من ت�صلم هذا ال�صيك على �صبيل املقا�صة .  ج - 

كل من �صحب �صيكا لي�ض له مقابل وفاء كامل �صابق على �صحبه ، وذلك مع عدم  د - 

الإخالل بالأحكام املن�صو�ض عليها فـي املادتني )565 ، 566( . 
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املـــادة ) 570 (

بيا�ض للدفع  �صيكات على  ، و�صلم لدائنه دفرت  يجب على كل م�صرف لديه مقابل وفاء 

مبوجبها من خزانته ، اأن يكتب على كل �صيك منها ا�صم ال�صخ�ض الذي ت�صلمه . وكل خمالفة 

حلكم هذه املادة يعاقب عليها بغرامة ل تزيد على مائة ريال عماين . 

الباب الرابع

القيم املنقولة

املـــادة ) 571 (

التي  للتداول  القابلة  ال�صندات  الدخل وغري ذلك من  القر�ض و�صندات  الأ�صهم و�صندات 

اإحدى  فـي  ت�صعريها  وميكن  املال  من  مت�صاوية  قيم  فـي  احلق  وتخول  باجلملة  ت�صدر 

الأ�صواق املالية ، يجوز اأن تكون ا�صمية اأو حلاملها اأو لالأمر مع مراعاة الأحكام اخلا�صة 

ب�صركات امل�صاهمة املوؤ�ص�صة فـي ال�صلطنة . 

املـــادة ) 572 (

اإذا كان ال�صند من�صاأ حلامله فانتقاله يتم مبجرد الت�صليم . ويعترب كل حائز لهذا ال�صند ذا 

�صفة ل�صتعمال احلقوق اخلا�صة به ، وما دام املدين مل يتلق معار�صة قانونية يكون وفاوؤه 

حلامل ال�صند مربئا لذمته . ولي�ض للمدين اأن يحتج جتاه حامل ال�صند اإل باأ�صباب الدفع 

امل�صتندة اإىل بطالن ال�صند اأو النا�صئة عن ن�ض ال�صند نف�صه . 

املـــادة ) 573 (

اإذا كان ال�صند ا�صميا فحق مالكه يثبت باإجراء ت�صجيله با�صمه فـي �صجالت املوؤ�ص�صة التي 

اأ�صدرت ال�صند ، وتثبت ملكية ال�صند من هذا الت�صجيل . 

املـــادة ) 574 (

يتم بيع ال�صند ال�صمي باإقرار يفيد ذلك يقيد فـي ال�صجالت ويوقع عليه البائع اأو وكيله 

 . واأهليته  �صخ�صيته  باإثبات  املقر  تطالب  اأو  البيع  ت�صجيل  قبل  املدينة  للموؤ�ص�صة  ويحق 

ويخول هذا البيع املالك اجلديد الذي �صجل ا�صمه حقا �صخ�صيا ومبا�صرا ولي�ض للموؤ�ص�صة 

املدينة اأن حتتج جتاهه باأي �صبب من اأ�صباب الدفع يخت�ض مبالكي ال�صند ال�صابقني . 

املـــادة ) 575 (

يجوز اأن تكون ال�صندات ال�صمية م�صتملة على كوبونات قابلة لالقتطاع تخول حاملها حق 

ا�صتيفاء ال�صتحقاقات والتوزيعات والعوائد )وت�صمى �صندات خمتلطة( . 
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املـــادة ) 576 (

�ضندات القيم املنقولة املن�ضاأة لأمر تنتقل بطريق التظهري . ويخ�ضع تظهريها للقواعد 
التي يخ�ضع لها تظهري الكمبيالة ، ما مل تكن هناك اأحكام خمالفة نا�ضئة عن القوانني 

واللوائح اأو عن ماهية ال�ضند نف�ضه . 

الباب اخلام�س 

 �سائر ال�سندات القابلة لالنتقال بطريقة التظهري

املـــادة ) 577 (

املثليات فـي حمل وفـي وقت  اأو كمية من  املال  كل �ضند يلتزم به موقعه ت�ضليم مبلغ من 
 . الأمر  بعبارة  �ضريح  وجه  على  من�ضاأ  كان  اإذا  التظهري  بطريق  انتقاله  يجوز   ، معينني 
ويكون التظهري خا�ضعا لأحكام املادة )425( وما يليها اخلا�ضة بتظهري الكمبيالة ما مل 
تكن فـي القانون اأو فـي ال�ضند نف�ضه اأحكام خمالفة . ولي�س للمدين اأن يحتج بدفوع تقوم 
على اأ�ضباب غري الأ�ضباب النا�ضئة عن ال�ضند نف�ضه ، والأ�ضباب التي ميلكها مبا�ضرة �ضد 
املدعي ، اإل اإذا كان املدعي �ضيء النية . ول يجرب املدين على الوفاء اإل مقابل ت�ضليم �ضند 

الأمر م�ضتمال على ذكر الإي�ضال . 

املـــادة ) 578 (

اإذا �ضلمت على �ضبيل الوفاء بالدين كمبيالة اأو �ضند لالأمر اأو غريهما من ال�ضندات القابلة 
للتظهري فال يعد ذلك جتديدا للتعاقد ما مل تكن اإرادة الطرفني تفيد العك�س . 

الكتاب اخلام�س

الإفال�س وال�سلح الواقي

األغي هذا الكتاب مبوجب املر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2019/53 .




