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 ��ـــ�ن ا����ن ا���ـ�ري

��  )٦(وا����ل ������ن ر�� � م١٩٩٨ �

  

 :باسم الشعب 
 :رئيس جملس النواب 

 . دستـور اجلمهوريــة اليمنية  بعد االطالع على  -
 .م بشأن الالئحة الداخلية لس النواب ١٩٩٠لسنة ) ٥(وعلى القانون رقم   -
-        م بشأن  ١٩٩١لسنة  )  ٣٢( رقم    لس حول القرار اجلمهوري بالقانــون    وبناًء على املداولة اليت أجراها ا

 .القانون التجاري 

 )أ�( &�$) ا���اب &� %$#(

 وافق جملس النواب يف جلسته الثامنة من الفترة السادسة للدورة األوىل من دور االنعقاد السنوي األول                  ) :١(مـادة   
م على القرار اجلمهوري    ١٢/١٠/١٩٩٧هـ املوافــق   ١٠/٦/١٤١٨املـنعقــدة بـتاريـــخ     

 .م بشأن القانون التجاري ١٩٩١لسنة ) ٣٢(بالقانون رقم 
  يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية ) :٢(مادة 

  بصنعاء-صدر مبجلس النواب 

 هـ١٠/٦/١٤١٨  بتاريخ

 م١٢/١٠/١٩٩٧املوافق 
 عبد اهللا بن حسني األمحر

 نــواب رئيس جملــــس ال
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�� ) ٣٢(ا�(ار ا���+�ري ������ن ر�� � م�١٩٩١

 )*( ���ن ا���ــــ�ن ا���ــــــــ�ري

  
 :رئيس جملس الرئاسة 

 .نية بعد اإلطالع على اتفاق إعالن اجلمهورية اليم  -
 .وعلى دستور اجلمهورية اليمنية   -
 .م بتشكيل جملس الوزراء ١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار اجلمهوري رقم   -
 .وبعد موافقة جملس الرئاسة   -

 )�ــــــــــــــــــــ(ر(

 ��ب �0+/ـــ�ي

 ) .القانون التجاري(يسمى هذا القانون ) : ١(مادة 
 :عاين املوضحة قرين كل منهايقصد باأللفاظ اآلتية امل): ٢(مادة 

املادية تعين املنقول احملسوس وغري املادية تعين املنقول املعنوي مثل احلقوق     
 .األدبية والصناعية والفنية واحلق يف االسم التجاري والعالمات التجارية

 :املنقوالت املادية وغري املادية 

 مادية  احملـل الـتجاري جبمـيع عناصره األساسية من بضائع ومهمات          
 .وحقوق ومزايا غري مادية

 :املتجــــــر 

اهلالك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً ، والتلف هو              
عدم صالحية الشيء الستعماله أو االنتفاع به حبسب ما أعد له وهو قد             

 .يكون كلياً أو جزئياً كذلك

اهلالك الكلي واجلزئي 
 :والتلف

 :القــــــــرض  .نظم ذا القانونتعين القرض التجاري امل
 :الرهــــــن  .هو شرعاً جعل املال وثيقة يف الدين يستوىف منه عند التعذر

تقـدمي الكمبيالة للمسحوب عليه حىت تاريخ استحقاقها للتأشري عليها          
 .بالقبول

 :القبــــــــول 

حويلها بت)  الشيك - السند ألمر    -الكمبيالة  (تداول األوراق التجارية    
 .ملستفيد آخر وفقاً للقواعد املوضحة تفصيالً يف هذا القانون

 :التظهـــــــري 

هو الربوتستو أو الوثيقة اليت حترر مبعرفة املوثق ويثبت فيها باإلضافة إىل            
 .البيانات احملددة يف هذا القانون

اعتراض عدم القبول أو عدم     
 :الوفاء

هذا الوفاء وهو نوعان إعتراض     أو إمتـناع امللتـزم بـوفاء قيمتها عن          
 .بعد الوفاء) بروتستو(بعدم القبـول اعتراض ) بروتستو(

امتناع امللتزم بقبول الكمبيالة    
 :عن قبوهلـا

http://yemenlaws.100free.com/commercial01.htm
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تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى مجيع األعمال التجارية اليت يقوم ا أي شخص ولو كان غري                  ): ٣(مـادة   
 .تاجر

واعد اليت تسري على التجار وعلى األعمال التجارية يعتد بالعقود املعتربة قانوناً فهي شريعة              يف حتديـد الق   ): ٤(مـادة   
 .املتعاقدين

إذا مل يـوجد عقـد أو وجـد وسكت عن احلكم أو كان احلكم الوارد يف العقد باطالً سرت النصوص                     ) : ٥(مـادة   
املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص يف      التـشريعية الـيت يتضمنها هذا القانون والقوانني األخرى على مجيع            

 .لفظها أو يف فحواها
إذا مل يـوجد نص قانوين ميكن تطبيقه حكم القاضي مبوجب أحكام الشريعة اإلسالمية فإن مل يوجد حكم                  ) : ٦(مـادة   

مبـوجب العرف ويقدم العرف اخلاص أو العرف احمللي على العرف العام وإن مل يوجد عرف طبقت مبادئ            
 .عدالة ، وعلى أنه بالنسبة إىل وسائل اإلثبات تطبق القواعد املتعارف عليها يف املعامالت التجاريةوقواعد ال

الـسجل التجاري والعالمات التجارية واألمساء التجارية وتشجيع االستثمار والغرف التجارية والصناعية            ) : ٧(مـادة   
 . خاصة والشركات التجارية واملؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانني

 ا���2ب ا1ول

 ا��31ل ا����ر%� وا����ر

 ا��4ب ا1ول

 ا��31ل ا����ر%�

 .األعمال التجارية هي األعمال اليت يقوم ا الشخص بقصد حتقيق الربح ولو كان غري تاجر ): ٨(مادة 

 :تعد بوجه خاص األعمال اآلتية أعماالً جتارية ): ٩(مادة 

نقوالت املادية وغري املادية بقصد بيعها بربح سواًء قصد بيعها حبالتها أو بعد             شراء السلع وغريها من امل         -١
 .حتويلها وتصنيعها

شـراء السلع وغريها من املنقوالت املادية وغري املادية بقصد تأجريها أو استئجارها لغرض تأجريها من                -٢
 . الباطن

 . املستأجرة على الوجه املبني فيما تقدمالبيع أو التأجري من الباطن لألشياء املشتراة أو     -٣

 .استئجار الشخص أجرياً بقصد إجيار عمله أو إجياره عمل األجري الذي أستأجره ذا القصد     -٤

 .عقود التوريد     -٥

 عقاراً بقصد الربح من بيعه حبالته األصلية أو بعد جتزئته وبيع األرض أو العقار           شراء الشخص أرضاً أو        -٦
 .ذي أشتري ذا القصدال
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 .األعمال اليت ميكن اعتبارها جمانسة لألعمال املتقدمة لتشابه صفاا وغاياا     -٧

 :تعد أعماالً جتارية األعمال املتعلقة باألمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم ا أو نيته ) : ١٠(مادة 

 .معامالت البنوك   -١
 .احلساب اجلاري   -٢
 .رف واملبادالت التجاريةالص   -٣
 .السمسرة والوكالة بالعمولة   -٤
 .الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات   -٥
 .تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداا   -٦
 .املخازن العامة والرهون املترتبة على األموال املودعة ا   -٧
 .التأمني بأنواعه املختلفة   -٨

 .الت املعدة للجمهور كاملالعب العامة ودور السينما والفنادق واملطاعم وحمالت البيع باملزايدةاحمل   -٩

 .توزيع املاء والكهرباء والغاز    -١٠

 .النقل براً وحبراً وجواً    -١١

 .وكاالت األعمال ومكاتب السياحة والتصدير واالسترياد    -١٢

 .ار أو الصور واإلعالنات وبيع الكتبالطبع والنشر والصحافة ونقل األخب    -١٣

 .والتصنيع) املقاوالت( املصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد باإلنشاء     -١٤

مقاوالت بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها مىت تعهد املقاول بتقدمي املواد األولية أو بتوريد                  -١٥
 .العمال

  : ارياً مجيع األعمال املتعلقة باملالحة البحرية وبوجه خاصيعد عمالً جت) : ١١(مادة 

 .إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإجيارها واستئجارها وإصالحها      -١

 .العقود املتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة ومالحيها وسائر املستخدمني فيها      -٢

 .اإلقراض واإلستقراض البحري      -٣

إلرسـاليات البحرية وكل عملية تتعلق ا كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات              الـنقل وا        -٤
 .وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن
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 .التأمني البحري بأنواعه املختلفة      -٥

 :يعد عمالً جتارياً مجيع األعمال املتعلقة باملالحة اجلوية وبوجه خاص ): ١٢(مادة 

 .بيعها وشراؤها وإجيارها واستئجارها وإصالحهاإنشاء الطائرات و           -١

 .العقود املتعلقة بأجور ورواتب املالحني وسائر املستخدمني           -٢

 .اإلقراض واإلستقراض           -٣

 .النقل واإلرساليات اجلوية وكل عملية تتعلق ا كشراء أو بيع أدوات ومواد متوين الطائرات           -٤

 .التأمني اجلوي بأنواعه املختلفة           -٥

األعمال املرتبطة باملعامالت التجارية املذكورة يف املواد السابقة أو املسهلة هلا ومجيع األعمال اليت يقوم ا                ): ١٣(مادة  
 .التاجر حلاجات جتارية تعترب أيضاً أعماالً جتارية

يـة إال إذا أثبت تعلق هذه العقود وااللتزامات مبعامالت      األصل يف عقود التاجر والتزاماته أن تكون جتار       ): ١٤(مـادة   
 .مدنية

صـنع الفنان عمالً فنياً بنفسه أو باستئجار عماالً ، وبيعه إياها ال يعد عمالً جتارياً وكذلك ال يعد عمالً                    ): ١٥(مـادة   
 .جتارياً طبع املؤلف مؤلفه وبيعه إياه

رض اململوكة له أو اليت يزرعها ولو بعد حتويل هذه احلاصالت           بـيع املـزارع احلاصالت الناجتة من األ       ): ١٦(مـادة   
بالوسـائط الـيت يستعملها يف صناعته الزراعية ال يعد عمالً جتارياً ، أما إذا أسس املزارع متجراً أو مصنعاً                    

 .بصفة دائمة لبيع حاصالته أو بعد حتويلها فإن البيع يف هذه احلالة يعد عمالً جتارياً 
ذا كان العقد جتارياً بالنسبة إىل أحد املتعاقدين دون اآلخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات                 إ) : ١٧(مـادة   

 .املتعاقد اآلخر الناشئة من هذا العقد مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك

 ا��4ب ا��9�#

 ا���ـــــــــ�ر

 ا�>;: ا1ول

 ا����رة ��<= �3م

ت جتارية وهو حائز لألهلية الواجبة واختذ هذه املعامالت حرفة له يكون            كـل من أشتغل بامسه يف معامال      ): ١٨(مـادة   
تاجـراً ، وكـذلك يعترب تاجراً كل شركة جتارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ، ولو كانت تزاول                   

 .أعماالً غري جتارية
 أسسه للتجارة يعد    كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن حمل              ): ١٩(مـادة   

 أو  -تاجراً وان مل يتخذ التجارة حرفة مألوفة له ،وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار                  
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مـستتر وراء شـخص آخر فضالً عن ثبوا للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد األشخاص احملظور                 
 .ت عليه أحكام هذا القانونعليهم االجتار مبوجب قوانني أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسر

ال يعد تاجراً من قام مبعاملة جتارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك ختضع املعاملة التجارية                   ): ٢٠(مادة  
 .اليت يقوم ا ألحكام قانون التجارة

التجارية اليت تقوم ا هذه     ال تعد دوائر احلكومة وال اجلمعيات وال النوادي من التجار ولكن املعامالت             ): ٢١(مـادة   
اهليئات ختضع ألحكام قانون التجارة ، وتثبت صفة التاجر للشركات اليت تنشئها أو متتلكها الدولة وغريها                
من اهليئات العامة وللمؤسسات العامة اليت تقوم بصفة أساسية بنشاط جتاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية               

مهورية اليمنية ،وتسري على مجيع هذه اهليئات األحكام اليت تترتب على           والـيت تزاول نشاطاً جتارياً يف اجل      
 .صفة التاجر مامل ينص القانون على خالف ذلك

األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو جتارة صغرية ويعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة                ): ٢٢(مادة  
ل نقدي كالباعة اجلوالني وأصحاب احلوانيت الصغرية ال        لـتأمني معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس ما        

خيـضعون لواجبات التجار اخلاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد يف السجل التجاري وبأحكام اإلفالس والصلح    
 .الواقي

ة اليت  كل ميين بلغ الثامنة عشر ومل يقم به مانع شرعي أو قانوين يتعلق بشخصه أو بنوع املعاملة التجاري                 ): ٢٣(مـادة   
 .يباشرها يكون أهالً لالشتغال بالتجارة 

إذا كان للقاصر مال يف جتارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة                   ): ٢٤(مادة  
أو باسـتمراره فـيها وفقاً ملا تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطين عند االقتضاء، فإذا                   

كمة باالستمرار يف التجارة فلها أن متنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام جبميع                أمـرت احمل  
األعمـال الالزمة لذلك ويقيد التفويض يف السجل التجاري وينشر يف صحيفة السجل وال يكون القاصر                

 اإلفالس األموال غري املستقلة     ملتزماً إال بقدر أمواله املستغلة يف هذه التجارة وجيوز شهر إفالسه وال يشمل            
 .يف التجارة وال يترتب عليه أي أثر بالنسبة إىل الشخص القاصر

إذا طرأت أسباب جديدة خيشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض                ) : ٢٥ ( مادة
يت كسبها الغري، كما جيب على      املنصوص عليه يف املادة السابقة دون أن يترتب على ذلك أضرار باحلقوق ال            

قلـم كتاب احملكمة خالل األربع والعشرين الساعة التالية لصدور األمر بسحب التفويض أن يبلغه ملكتب                
 .السجل التجاري لقيده ونشره يف صحيفة السجل

وجة األجنبية اليت   ينظم أهلية النساء ملمارسة التجارة قانون الدولة اليت يتمتعن جبنسيتها ويفترض يف الز            ) : ٢٦(مـادة   
حتتـرف الـتجارة أا متارسها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق جييز للزوج االعتراض على                 
احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد االعتراض أو سحب اإلذن يف السجل التجاري                 

 من تاريخ نشره يف صحيفة السجل       مـن صـحيفته وال يترتب على االعتراض أو سحب اإلذن أي اثر إال             
 .التجاري ، وال يضر باحلقوق اليت كسبها الغري
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يفترض يف الزوجة األجنبية التاجرة أا تزوجت طبقاً لنظام انفصال األموال إال إذا كانت املشارطة املالية                ) : ٢٧(مادة  
 يف السجل التجاري ونشر     بني الزوجني تنص على خالف ذلك ومت شهر هذه املشارطة ويكون الشهر بالقيد            

املـشارطة يف صـحيفة هـذا السجل ، وجيوز للغري يف حالة إمهال الشهر يف السجل التجاري أن يثبت أن        
الـزواج قد مت طبقاً لنظام مايل أكثر مالئمة ملصلحته وال حيتج على الغري باحلكم األجنيب القاضي بانفصال                  

لتجاري الواقع يف دائرته احملل الذي يزاول فيه الزوجني أو          أمـوال الزوجني إالَّ من تاريخ قيده يف السجل ا         
 .أحدمها التجارة

من يوم نفاذ هذا القانون ال جيوز لغري ميين االشتغال بالتجارة يف اجلمهورية اليمنية إالَّ إذا كان له شريك                   ) : ٢٨(مـادة   
من جمموع رأمسال   %) ١٥ (أو شـركاء مينـيني ويشترط أن ال يقل رأمسال اليمنيني يف املتجر املشترك عن              

املتجر ويستثىن من األحكام السابقة األفراد غري اليمنيني الذين يزاولون حرفة بسيطة أو جتارة صغرية املشار                
 .فيجوز هلؤالء االشتغــال بالتجـارة دون أن يكـون هلم شريك ميين) ٢٢(إليهم يف املادة 

ة أجنبية إنشاء فرع هلا يف اجلمهورية اليمنية وال جيـوز أن تباشر            من يوم نفاذ هذا القانون ال جيوز لشرك       ) : ٢٩(مادة  
 .إال عن طريق وكيل ميين تاجر ) ي. ج (أعماالً جتاريـــة يف 
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كزه املايل  على التاجر أن ميسك الدفاتر التجارية اليت تستلزمها طبيعة جتارته وأمهيتها بطريقة تكفل بيان مر              ) : ٣٠(مادة  
 .بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون املتعلقة بتجارته

 :جيب أن ميسك التاجر على األقل الدفترين اآلتيني) : ٣١(مادة 
 .دفتر اليومية األصلي  -١
 .دفتر اجلــــرد -٢

) ٢٢(املادة  ويعفى من هذا االلتزام األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو جتارة صغرية املنصوص عليهم يف                
 .والتجار الذين ال يزيد رأس ماهلم على مخسني ألف ريال

تقـيد يف دفتر اليومية األصلي مجيع العمليات املالية اليت يقوم ا التاجر وكذلك املصروفات اليت أنفقها             ) : ٣٢(مـادة   
 .على نفسه وعلى أسرته ويتم هذا القيد يومياً

البضاعة املوجودة عند التاجر يف آخر سنته املالية أو بيان إمجايل عنها إذا كانت تقيد يف دفتر اجلرد تفاصيل   ) : ٣٣(مادة  
تفاصـيلها واردة يف دفاتـر وقوائم مستقلة ويف هذه احلالة تعترب هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر                  

 . تقيد يف دفتر آخركما تقيد بدفتر اجلرد صورة من امليزانية العامة للتاجر يف كل سنة إذا مل. املذكور 
جيب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة يف احلواشي أو كشط أو حتشري فيما يدون ا                    ) : ٣٤(مادة  

، وجيـب قبل استعمال دفتري اليومية واجلرد أن ترقم كل صفحة من صفحاما وأن خيتم على كل ورقة                   
الل شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشري          فـيهما املوثـق ، ويقدم التاجر إىل املوثق خ         

عليهما مبا يفيد انتهائهما وذلك حبضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى املوثق فإذا انتهت صفحات هذين         
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الدفتـرين قبل انقضاء السنة املالية تعني على التاجر أو ورثته يف حالة وقف احملل التجاري تقدمي الدفترين                  
ويكون اخلتم والتأشري يف احلاالت املتقدمة بغري       .  إلـيهما إىل املوثق للتأشري عليهما مبا يفيد ذلك           املـشار 
 .رسوم

على التاجر أن حيتفظ بصورة مطابقة لألصل من مجيع املراسالت والربقيات اليت يرسلها ألعمال جتارية               ) : ٣٥(مـادة   
فواتري وغريها من املستندات اليت تتصل بأعمال       وكذلك حيتفظ جبميع ما يرد إليه من مراسالت وبرقيات و         

 .جتارته
علـى التاجـر أو ورثته االحتفاظ بدفتر اليومية األصلي ودفتر اجلرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ                  ) : ٣٦(مـادة   

أقفاهلما وجيب عليهم كذلك حفظ املراسالت واملستندات ، والصور املشار إليها يف املادة السابقة مدة مخس   
 .تسنوا

للمحكمـة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد اخلصمني إبراز الدفاتر                  ) : ٣٧(مـادة   
واألوراق الـتجارية لإلطـالع علـى القـيود املتعلقة باملوضوع املتنازع فيه وحده واستخالص ما ترى                 

 .استخالصه منها
 لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان الرتاع متعلقاً بعمل         تكـون الدفاتر التجارية اإللزامية حجة     ) : ٣٨(مـادة   

جتاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه احلجة بالدليل العكسي وجيوز              
 .أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر اخلصم التجارية املنتظمة

ري منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا أستند إليها   الدفاتـر التجارية اإللزامية منتظمة كانت أو غ       ) : ٣٩(مـادة   
 .خصمه التاجر على أن تعترب القيود اليت يف مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً

جيوز حتليف أحد اخلصمني التاجرين على صحة دعواه إذا أستند إىل دفاتر خصمه وسلم مقدماً مبا ورد                 ) : ٤٠(مـادة   
 .إبراز دفاترهفيها ، مث أمتنع اخلصم دون مربر عن 

دفاتـر الـتجار ال تكون حجة على غري التجار على أن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً جييز                   ) : ٤١(مـادة   
للقاضـي أن يـوجه اليمني املتممة إىل أي من الطرفني وذلك حىت فيما ال جيوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر                    

ذه الدفاتر منتظمة فال جيوز ملن يريد أن يستخلص منها الـتجار حجة على هؤالء التجار ولكن إذا كانت ه       
 .دليالً لنفسه أن جيزأ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه
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احملل ويشتمل املتجر على جمموعة من العناصر املادية وغري املادية          املتجر هو حمل التاجر واحلقوق املتصلة ب      ) : ٤٢(مادة  
ختـتلف حبسب األحوال وهي بوجه خاص البضائع واألثاث التجاري واآلالت الصناعية وعنصر االتصال              
بـالعمالء واالسـم والعنوان التجاري وحق تأجري احملل والعالمات واألمساء والبيانات التجارية وبراءات              

 .لتراخيص والرسوم والنماذج الصناعيةاالختراع وا

حقوق صاحب املتجر يف العناصر املختلفة اليت يشتمل عليها املتجر تعينها النصوص اخلاصة املتعلقة ا فإذا                ) : ٤٣(مادة  
 .مل يوجد نص خاص سرت القواعد العامة

ع واملهمات املادية والعناصر غري املادية      ال يتم بيع املتجر إال مبحرر رمسي وحيدد يف عقد البيع مثن البضائ            ) : ٤٤(مـادة   
كـل منها على حده ، وإذا مل يتم معجالً دفع مثن املتجر جبميع عناصر املذكورة فإن ما يدفع منه خيصم منه     

 .أوالً مثن البضائع مث مثن املهمات املادية مث مثن العناصر غري املادية ولو أتفق على خالف ذلك

تجر بقيده يف السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع ملدة مخس سنوات من              يشهر عقد بيع امل   ) : ٤٥(مـادة   
تارخيه ويعترب القيد ملغياً إذا مل جيدد خالل املدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو مبوجب                 

 .حكم ائي وال يعتد بعقد البيع بالنسبة للغري إالَّ من تاريخ قيده يف السجل التجاري

علـى البائع الذي ينوي أن يرفع دعوى لفسخ أو بيع املتجر أن يعلن الدائنني الـذين هلم قيـود على                   ) : ٤٦(مـادة   
املتجر يف حماهلم املختارة املبينة يف قيودهم ، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً حبكم القانون                  

بائع واملشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار إذا مل يدفع الثمن يف األجل املسمى أو إذا تراضى ال
 .الدائنني املقيدين يف حماهلم املختارة بالفسخ أو حبصول االتفاق عليه 

إذا طلب بيع املتجر يف املزاد العلين وجب على الطالب أن خيطر بذلك البائعني السابقني يف حماهلم املختارة                  ) : ٤٧(مادة  
ياهم أم إذا مل يرفعوا دعوى الفسخ خالل شهر من تاريخ اإلخطار سقط حقهم              املبيـنة يف قيودهم معلناً إ     

 .فيه قبل من يرسو عليه املزاد 

جيوز رهن املتجر فإذا مل يعني على وجه الدقة ما يتناولـه الرهن مل يقع إال على العنوان التجاري واحلق يف                    ) : ٤٨(مادة  
 .اإلجارة واالتصال بالعمالء والسمعة التجارية

ال يتم الرهن إال مبحرر رمسي ، وجيب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من املدين عما إذا كان هناك                    ) : ٤٩(مـادة   
امتـياز للـبائع على املتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمني اليت أمنت املتجر ضد احلريق إن                   

 .وجدت

ويكفل القيد حفظ االمتياز ملدة مخس سنوات من تارخيه         يشهر عقد رهن املتجر بقيده يف السجل التجاري         ) : ٥٠(مادة  
ويعترب القيد ملغياً إذا مل جيدد خالل املدة السابقة ويشطب القيد بتراض أصحاب الشأن أو مبوجب حكم                 . 

 .ائي

 .الراهن مسؤول عن حفظ املتجر املرهون يف حالة جيدة) : ٥١(مادة 
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أو بباقيه للبائع ، أو بالدين يف تاريخ استحقاقه للدائن املرن جاز للبائع             إذا مل يوف صاحب املتجر بالثمن       ) : ٥٢(مادة  
أو للـدائن املرن ، بعد مثانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه واحلائز للمتجر تنبيهاً رمسياً أن يقدم عريضة                 

 أو بعضها اليت يتناوهلا     لقاضـي األمور املستعجلة بطلب اإلذن بأن تباع باملزاد العلين مقومات املتجر كلها            
امتـياز البائع أو الدائن املرن ويكون البيع يف املكان واليوم والساعة وبالطريقة اليت يعينها القاضي وينشر           

 .عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على األقل

حقاقها نفس احلقوق   يكون للبائع وللدائن املرن على املبالغ الناشئة من التأمني إذا حتقق سبب است              )  :  ٥٣(مادة  
 .واالمتيازات اليت كانت هلم على األشياء املؤمن عليها

لـيس ملؤجر املكان الذي يوجد به األثاث واآلالت املرهونة اليت تستعمل يف استغالل املتجر أن يباشر                 ) : ٥٤(مـادة   
 .امتيازه ألكثر من سنتني
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تجاري من اسم التاجر ولقبه وجيب أن خيتلف يف وضوح عن العناوين املقيدة قبالً، وجيوز               يتألف العنوان ال  ) : ٥٥(مادة  
أن يتـضمن العنوان التجاري بيانات خاصة باألشخاص املذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة املخصص هلا ،                

قيقة وأال  ويف مجيع األحوال جيب أن يطابق العنوان التجاري احل        .. كمـا جيـوز أن يتضمن تسمية مبتكرة         
 .يؤدي إىل التضليل أو املساس بالصاحل العام 

يقيد العنوان التجاري يف السجل التجاري وفقاً ألحكام القانون وال جيوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال                ) : ٥٦(مـادة   
يد يف   اليت يزاوهلا وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري املق            هـذا العنوان يف نوع التجارة     

 .السجل وجب عليه أن يضيف إىل امسه بياناً مييزه عن العنوان السابق قيده

علـى التاجر أن جيري معامالته التجارية ويوقع أوراقه املتعلقة ذه املعامالت بعنوانه التجاري وعليه أن     ) : ٥٧(مـادة   
 .يكتب هذا العنوان يف مدخل متجره

التجاري تصرفاً مستقالً عن التصرف يف املتجر ولكن إذا تصرف صاحب           ال جيوز التصرف يف العنوان      ) : ٥٨(مـادة   
 .املتجر يف متجره مل يشمل التصرف العنوان التجاري مامل ينص على ذلك صراحة أو ضمناً

ال جيوز ملن تنتقل إليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري إال إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن                   ) : ٥٩(مـادة   
لسلف يف استعماله ، ويف مجيع األحوال عليه أن يضيف إىل هذا العنوان بياناً يدل على انتقال امللكية                  لـه ا 

، وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري األصلي دون إضافة كان مسؤوالً عن التزامات اخللف                
 .املعقودة حتت هذا العنوان إذا عجز اخللف عن الوفاء ذه االلتزامات



 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

من ميلك عنواناً جتارياً تبعاً ملتجر خيلف سلفه يف اإللتزام واحلقوق اليت ترتبت حتت هذا العنوان وال يسري                  ) : ٦٠(دة  ما
إتفـاق خمالـف يف حق الغري إال إذا قيد يف السجل التجاري أو أخرب به ذو الشأن وتسقط املسؤولية عن                     

 .إلتزامات السلف مبضي مخس سنوات من تاريخ إنتقال املتجر

من أنتقل له متجر دون عنوانه التجاري ال يكون مسؤوالً عن إلتزامات سلفه مامل يكن هناك إتفاق خمالف                  ) : ٦١(مادة  
 .مقيد يف السجل التجاري

وللشركة أن حتتفظ بعنواا األول     . يكون عنوان الشركات التجارية وفق األحكام القانونية اخلاصة ا          ) : ٦٢(مـادة   
م إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على امسه مادام               دون تعديل إذا أنض   

 .هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء االسم يف العنوان
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وي الشأن  إذا أستعمل العنوان التجاري غري صاحبه أو أستعمله صاحبه على صورة ختالف القانون جاز لذ              ) : ٦٣(مادة  
أن يطلـبوا مـنع اسـتعماله وهلم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً يف السجل التجاري وجيوز هلم الرجوع                    
بالتعويض أن كان له حمل وتسري هذه األحكام يف استعمال العالمات والبيانات التجارية على الوجه املبني                

 .يف القانون

تدليس والغش يف تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من            ال جيوز للتاجر أن يلجأ إىل طريق ال       ) : ٦٤(مادة  
 .شأا أن تضر مبصلحة تاجر آخر يزامحه وإالَّ كان مسؤوالً عن التعويض

ال جيـوز للتاجـر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عمالء هذا التاجر أو                   ) : ٦٥(مـادة   
يدخلوا يف خدمته ويطلعوه على أسرار مزامحه ، وتعترب هذه األعمال           ليخـرجوا مـن خدمة هذا التاجر و       

 .مزامحة غري مشروعة تستوجب التعويض
إذا أعطى التاجر املستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة حبسن السلوك وضللت هذه الشهادة               ) : ٦٦(مـادة   

للظروف أن يرجع التاجر اآلخر على      تاجـر آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز حبسب األحوال وتبعاً             
 .التاجر األول بتعويض مناسب

مـن كانت حرفته تزويد البيوت التجارية باملعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة       ) : ٦٧(مـادة   
للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه املايل وكان ذلك عن قصد أو عن تقصري جسيم كان مسؤوالً عن          

 .يض الضرر الذي ينجم عن خطئه تعو

 ا���2ب ا��9�#
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ينعقد البيع بتراضي املتعاقدين على البيع والثمن ، وجيب أن يكون املشتري عاملاً باملبيع علماً كافياً ويعترب                 )  :  ٦٨(مادة  
وإذا ذكر يف العقد أن     .  ذا أشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية بياناً ميكن من تعرفه           العلم كافياً إ  

 .املشتري عاملاً بالبيع ، سقط حقه يف طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إال إذا اثبت تدليس البائع
 وال عرض األموال للبيع بإرسال جدول األشياء ال يعترب إجياباً إبالغ األسعار اجلارية إىل أشخاص متعددة ، )  :  ٦٩(مادة  

 .وأسعارها وتصاويرها
وإذا تلفت العينة أو هلكت يف يد أحد العاقدين         .  إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون املبيع مطابقاً هلا           )  :  ٧٠(مادة  

 .و غري مطابقولو دون خطأ ، كان على هذا العاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أ
يف البيع بشرط التجربة جيوز للمشتري أن يقبل البيع املبيع أو يرفضه وعلى البائع أن ميكنه من التجربة                   )  :  ٧١(مادة  

فإذا رفض املشتري املبيع وجب أن يعلن الرفض يف املدة املتفق عليها فإن مل يكن هناك إتفاق على املدة ففي                    
ت هذه املدة وسكت املشتري مع متكنه من جتربة املبيع أعترب سكوته             مدة معقولة يعينها البائع فإذا أنقض     

قبوالً ويعترب البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول املبيع ، إال إذا تبني من اإلتفاق أو                      
 .الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ

بيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول يف           إذا بيع الشيء بشرط املذاق ، كان للمشتري أن يقبل ال          )  :  ٧٢(مادة  
 .املدة اليت يعينها اإلتفاق أو العرف ، وال ينعقد البيع إال من الوقت الذي يتم فيه هذا اإلعالن

إذا باع تاجر مال غريه دون أن يكون مفوضاً يف ذلك ، فال ينفذ هذا البيع إال إذا أجازه املالك أو من                       )  :  ٧٣(مادة  
، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل اإلجازة بتمليك املبيع وتسليمه للمشتري أو دفع                  يقوم مقامه   

 .التعويضات املناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع 
إذا باع تاجر إىل شخص آخر ماالً منقوالً مملوكاً للغري مما يدخل مبوضوع جتارته وسلمه له متلك املشتري                  )  :  ٧٤(مادة  

سن النية ، ولكن إذا كان املال املبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خالل                 املبيع إذا كان ح   
ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ، وللمشتري أن يطلب من املالك أن يعجل لـه الثمن الذي                   

 .دفعه
 .ارها وقت التسليم صحيحبيع األموال التجارية غري املوجودة وقت العقد ، واليت ميكن يئتها وإحض) : ٧٥(مادة 
يقع صحيحاً بيع الشيء احملتمل التلف بعد التسليم ولو الحظ املتعاقدان ذلك ولكن يقع باطالً بيع الشيء                 )  :  ٧٦(مادة  

 .املؤكد تلفه عند التعاقد أو عند الوقت احملدد يف العقد لتسليمه للمشتري
 حجمه أو غري ذلك من مميزاته التفصيلية ، وجب على            إذا أتفق على أن املشتري حيدد شكل املبيع أو        )  :  ٧٧(مادة  

املشتري أن يقوم ذا التحديد خالل مدة معقولة وإال جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض ، وجيوز                   
للبائع بعد إنقضاء املدة املذكورة حتديد هذه امليزات ويكون هذا التحديد ائياً إذا مل يعترض عليه املشتري                 

 .قولة من إخطاره بهخالل مدة مع
جيوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان األسس اليت حيدد مبقتضاها فيما بعد وإذا أتفق على أن الثمن هو                    )  :  ٧٨(مادة  

سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق يف املكان والزمان اللذين جيب فيهما تسليم                  
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م سوق وجب الرجوع إىل سعر السوق يف املكان الذي يقضي           فإذا مل يكن يف مكان التسلي     .املبيع للمشتري   
 .العرف أن تكون أسعاره هي السارية

إذا مل حيدد املتعاقد أن مثن املبيع ، فال يترتب على ذلك بطالن البيع مىت تبني من الظروف أن املتعاقدين قد                     ) : ٧٩(مادة  
 .ليه التعامل بينهمانويا إعتماد السعر املتداول يف التجارة أو السعر الذي جرى ع

جيوز تفويض طرف ثالث يف تعيني الثمن فإذا مل يعني هذا الطرف الثمن ألي سبب كان ، ألزم املشتري                   ) : ٨٠(مـادة   
 .بسعر السوق يوم البيع ، فإذا مل يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيني الثمن

نت العربة بالوزن الصايف إال إذا أتفق الطرفان أو أستقر العرف           إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن كا       ) : ٨١(مادة  
علـى غـري ذلـك ، وحيدد العرف القدر املتسامح فيه من نقص يف البضاعة بسبب النقل أو غريه أو عند               

 .اإلتفاق على تسليم كمية حمددة على وجه التقريب 
ت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان          ال تـسري قوانني التسعري اإلجباري وقراراته إذا صدر        ) : ٨٢(مـادة   

الثمن مستحقاً يف تاريخ الحق ، أما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانني والقرارات فإنه ال يصح فيها     
 .جماوزة الثمن احملدد وإال جاز للمشتري أن ميتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو أتفق على غري ذلك 

 ا�>;: ا��9�#
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 :إلتزامات البائـع                 -١
إذا هلك املبيع قبل التسليم لسبب ال يد للبائع فيه أنفسخ البيع وأسترد املشتري الثمن إال إذا كان اهلالك                   ) : ٨٣(مادة  

 .بعد إعذار املشتري لتسلم املبيع
لمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص         إذا نقصت قيمة املبيع قبل التسليم لتلف إصابة ، جاز ل          ) : ٨٤(مادة  

 .جسيماً حبيث لو طرأ قبل العقد ملا مت البيع وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن 
 .إذا وجب تسليم املبيع للمشتري فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه ما مل يوجد إتفاق يقض بغري ذلك) : ٨٥(مادة 

م التسليم مبجرد وصول املبيع إىل أمني النقل كانت تبعة اهلالك على البائع إىل وقت               إذا أتفق على أن يت    ) : ٨٦(مـادة   
 .تسليم املبيع إىل أمني النقل وتنتقل بعد ذلك إىل املشتري

إذا قام البائع بناًء على طلب املشتري بإرسال املبيع إىل غري اجلهة احملددة لتسليمه فيها كانت تبعة اهلالك ) : ٨٧(مـادة   
ـ    شتري من وقت تسليم املبيع إىل من يتوىل نقله ، فإذا خالف البائع تعليمات املشتري فيما خيص                 علـى امل

 .طريقة اإلرسال دون ضرورة مربرة كان مسؤوالً عما يلحق املبيع من ضرر بسبب هذه املخالفة
املشتري موقوفاً على إستيفاء    إذا كان املبيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل امللكية إىل                ) : ٨٨(مادة  

الـثمن كله ولو مت تسليم املبيع وتكون تبعة اهلالك على املشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم ، فإذا                    
كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع                   

لك جيوز للقاضي تبعاً للظروف أن خيفض التعويض املتفق عليه ، وإذا            إذا مل تـوف مجيع األقساط ، ومع ذ        
وتسري األحكام  .. وفـيت األقساط مجيعها ، فإن إنتقال امللكية إىل املشتري يعترب مستنداً إىل وقت البيع                

 .السابقة ولو مسى العاقدان البيع إجياراً
ليم مبجرد متام العقد مامل تقض طبيعة البيع أو العرف          إذا مل حيـدد مـيعاد للتسليم ، وجب أن يتم التس           ) : ٨٩(مـادة   

بـتحديد ميعاد العقد ، فإذا كان للبضاعة موسم معني ، وجب أن يتم التسليم قبل اية هذا املوسم وإذا                    
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كـان للمشتري أن حيدد ميعاداً للتسليم ألتزم البائع بالتسليم يف امليعاد الذي حيدده املشتري مع مراعاة ما                  
 .لعرف وما تستلزمه طبيعة املبيعيقضي به ا

إذا مل يقم البائع بالتسليم يف امليعاد احملدد له ، أعترب العقد مفسوخاً دون حاجة إىل أعذار ، إال إذا أخطر                     ) : ٩٠(مـادة   
املـشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خالل ثالثة أيام من حلول هذا امليعاد ، وللمشتري أن يطالب البائع                  

تعويض بالفرق بني الثمن املتفق عليه وما دفعه حبسن نية للحصول على شيء مماثل ، فإذا كان                 على سبيل ال  
املبـيع بضائع ذات سعر معروف يف السوق جاز للمشتري ولو مل يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع                   

 .بالفرق بني الثمن املتفق عليه ومثن السوق يف اليوم احملدد للتسليم

إذا كانـت البضاعة املسلمة ختتلف عن البضاعة املتفق عليها يف الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن                 ) : ٩١(مـادة   
يطلب الفسخ إال إذا بلغ اإلختالف من اجلسامة حداً جيعل البضاعة املسلمة غري صاحلة للغرض الذي كان                 

أو زيادة الكمية أو الصنف     ويف غري هذه احلالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص            .. يعـدها له    
وهذا كله مامل يوجد إتفاق أو عرف خمالف ، ويتقادم حق املشتري يف طلب الفسخ أو إنقاص الثمن ، وحق        

 . مبضي سنة من يوم التسليم الفعلي البائع يف طلب تكملة الثمن

لتسليم على البائع مامل يتفق     تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غريها من مصروفات ا             ) : ٩٢(مادة  
 .على غري ذلك

علـى املشتري أن يقوم بفحص املبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف يف التعامل ، فإذا وجد به عيباً فعليه أن                  ) : ٩٣(مـادة   
خيطـر بـه البائع فور إكتشافه ، وإال سقط حقه يف الرجوع عليه بسبب العيب ، فإذا كان العيب مما ال                      

املعتاد ، وجب على املشتري أن خيطر به البائع مبجرد إكتشافه فعالً ، وإال سقط حقه                يكشف عنه الفحص    
يف الـرجوع على البائع بسببه ، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم املبيع ، مامل يقبل البائع                    

تعمد إخفاء العيب   اإللتـزام بالضمان ملدة أطول ، وال يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد                  
 .غشاً منه

 :إلتزامات املشتــــري                -٢
يكون الثمن مستحق الوفاء يف املكان الذي سلم فيه املبيع، مامل يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك ،                   ) : ٩٤(مـادة   

وطن املشتري فـإذا مل يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم املبيع وجب الوفـاء به يف املكان الذي يوجد فيه م               
 .وقت إستحقاق الثمن 

يكون الثمن مستحق الوفاء يف الوقت الذي يسلم فيه املبيع ، مامل يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك ،               ) : ٩٥(مادة  
فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إىل حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على املبيع أن                     

ز له مامل مينعه شرط يف العقد أن حيبس الثمن حىت ينقطع التعرض أو يزول اخلطر                يـرتع من يد املشتري جا     
ومـع ذلك جيوز للبائع يف هذه احلالة أن يطالب بإستيفاء الثمن على أن يقدم كفيالً ويسري هذا احلكم يف                   

 .حالة ما إذا كشف املشتري عيباً يف املبيع

لدفع يف احلال ، فللبائع أن حيبس املبيع حىت يستويف ما هو مستحق             إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق ا       ) : ٩٦(مادة  
له ولو قدم املشتري رهناً أو كفالة ، هذا مامل مينح البائع املشتري أجالً بعد البيع ، وكذلك جيوز للبائع أن                     
م حيـبس املبيع ولو مل حيل األجل املشترط لدفع الثمن إذا سقط حق املشتري يف األجل نتيجة لصدور حك                  
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بإفالسـه أو إذا أضـعف بفعله إىل حد كبري ما أعطي للبائع من تأمني خاص أو إذا مل يقدم للبائع ما وعد                       
 .بتقدميه من تأمينات

إذا هلـك املبيع يف يد البائع وهو حابس له ، كان اهلالك على املشتري ، مامل يكن املبيع قد هلك بفعل                      ) : ٩٧(مـادة   
 .البائع

الثمن يف امليعاد املتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار املشتري أن يطالبه بالفرق بني الثمن عليه ومثن                 إذا مل يدفع    ) : ٩٨(مادة  
إعـادة بـيع الشيء حبسن نية ، فإذا كان املبيع بضائع هلا سعر معلوم يف السوق ، كان للبائع أن يطالب                      

 .املشتري بالفرق بني الثمن املتفق عليه والثمن يف اليوم احملدد للتنفيذ

للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول األجل ، مامل يتفق على غري ذلك ، وحيدد اإلتفاق أو العرف ما خيصم                    ) : ٩٩(مادة  
 .أو يضاف من الثمن مقابـل الوفاء قبل أو بعد حلول األجـــل 

يتسلمه يف املكان الذي    إذا مل يعني اإلتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم املبيع وجب على املشتري أن                ) : ١٠٠(مادة  
 .يوجد فيه املبيع وقت البيع ، وأن ينقله دون إبطاء إال ما يقتضيه النقل من زمن 

 .نفقـات تسليم املبيع على املشتري ، مامل يوجـد عرف أو إتفاق يقضي بغري ذلك) : ١٠١(مادة 

بيعه باملزاد العلين بعد إنقضاء مدة معقولة       إذا رفض املشتري تسلم املبيع جاز للبائع إيداعه عند أمني ، و           ) : ١٠٢(مادة  
حيـددها وخيطر ا املشتري دون إبطاء وجيوز بيع األشياء القابلة للتلف باملزاد العلين دون حاجة إىل هذا                  
اإلخطـار فإذا كان للمبيع سعر معلوم يف السوق جاز بيعه مباشرة ذا السعر على يد مسسار وعلى البائع                   

خزانة احملكمة ، وذلك دون إخالل حبقه يف خصم الثمن ومصروفات اإليداع            أن يـودع حـصيلة البـيع        
 .والبيــع 
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ال جيوز ملن ينوب عن غريه مبوجب إتفاق أو نص أو أمر من السلطة املختصة أن يشتري لنفسه مباشرة                   ) : ١٠٣(مادة  
، ولو بطريق املزاد العلين مبا نيط به بيعه مبوجب هذه النيابة ، مامل يكن ذلك بإذن القضاء                  أو باسم مستعار    

 .ومع عدم اإلخالء مبا يكون منصوصاً عليه يف القانون خبالف ذلك
ن ال جيوز للسماسرة وال للخرباء أن يشتروا األموال املعهودة إليهم يف بيعها أو تقدير قيمتها سواًء أكا                ) : ١٠٤(مـادة   

 .الشراء بأمسائهم أم باسم مستعار
 .يصح العقد يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني إذا أجازه من مت البيع حلسابه ) : ١٠٥(مادة 
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 :بيع املباين السكنية والتجارية  -١
تبارياً أن يتوىل إقامة وتشييد املباين يف شكل وحدات أو          جيـوز للتاجر سواًء كان شخصاً طبيعياً أو إع        ) : ١٠٦(مـادة   

جممعـات سـكنية أو جتارية ألغراض البيع أن يبيع املبىن يف ملكيته مع مراعاة القواعد املقررة يف القانون                   
 .بالنسبة إىل امللكية الشخصية للمباين 

كتايب ووفقاً للنموذج املعد لذلك ومبوجب يـنعقد عقـد البـيع املذكور يف املادة السابقة طبقاً لعقد          ) : ١٠٧(مـادة   
 .اإلجراءات احملددة للتوثيق الرمسي

يسجل عقد البيع خالل شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع واملشتري وذلك يف السجل العقاري                 ) : ١٠٨(مادة  
 .ئع واملشتريوفقاً للقواعد واإلجراءات احملددة يف قانون السجل العقاري ويتم التسجيل حبضور البا

تسري على بيوع املباين السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع واملشتري وضمان العيوب              ) : ١٠٩(مادة  
 على امللكية وحقوق اجلوار واألمالك املشتركة وما إىل ذلك من أمور القواعد الواردة يف                والقيود الواردة 

 .فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانونالقانون املدين والقوانني األخرى النافذة 

 :البيع بالتقسيــــــط  -٢
جيـوز أن تـباع املباين السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إىل املواطنني بالتقسيط يف احلاالت                ) : ١١٠(مـادة   

 إلتفاق  وجيري البيع بعد أن يقدم املشتري ضماناً باألقساط طبقاً        .. وباإلجـراءات املقـررة يف القانـون        
 .الطرفني

جيري البيع بالتقسيط باألسعار املعمول ا يوم البيع وال يؤدي التعديل الالحق ألسعار البيع بالتقسيط               ) : ١١١(مـادة   
 .إىل إعادة النظر يف األقساط املستحقة على املشتري

ري موقوفاً على إستيفاء الثمن      جيوز للبائع أن يشترط يف عقد البيع إعتبار نقل امللكية إىل املشت             - ١) : ١١٢(مـادة   
 .كله

فإذا ختلف املشتري على الوفاء ببعض األقساط كان للبائع أن ينفذ مبا هو مستحق له على الضمان                    -٢
 .املقدم من قبل املشتري ، وحيل ما يكون متبقياً من أقساط

بل املشتري ، جاز    إذا مل يـستطع الـبائع احلصول على ما هو مستحق له من الضمان املقدم من ق                     -٣
 .للبائع أن يطلب فسخ العقد

وجيـوز للبائع يف هذه احلالة أن يستبقي جزءاً من األقساط يوازي مقابل اإلنتفاع باملبيع فترة بقائه                    -٤
 .حتت يد املشتري طبقاً للقواعد املقررة يف القانون

 .قساط بأكملها إال بإذن مكتوب من البائع ال جيوز للمشتري أن يتصرف يف املبيع قبل وفاء األ - ١) : ١١٣(مادة 

 فـإذا تـصرف املشتري دون إذن ال يكون تصرفه نافذاً يف حق البائع إذا أثبت هذا األخري علم                     - ٢
 .التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله

 :البيع بطريق التصفية واملزاد  -٣
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ه يف املدينة الواحدة أن جيري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة              جيوز للمتجر وفروع    - ١) : ١١٤(مادة  
 .واحدة كل ستة أشهر

 . ال جيوز أن تستمر التصفية املومسية ألكثر من ستني يوماً - ٢
يلتـزم املتجـر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن املخفض للسلع املعروضة للبيع مقروناً بثمنها                 ) : ١١٥(مـادة   

 .صلي خالل الشهر السابق على التصفيةاأل
 جيوز إجراء البيع باملزاد العلين بواسطة خبري مثمن مرخص له بذلك ، ويف املكان األصلي املوجود                  -١) : ١١٦(مادة  

 .به السلع املعروضة للبيع
ما قبل   جيوز للمتجر أن يبيع سلعاً باملزاد العلين يف احلالتني اآلتيتني وبشرط اإلعـــــالن عنه              -٢

 :املزاد 
 .تصفية املتجر ائياً كله أو أحد فروعه    - أ
 .تصفية ما تلف من السلع بسبب احلريق أو الرطوبة أو احلشرات وما إىل ذلك                - ب

 جيـوز للمتجر إذا باع السلع باملزاد العلين أن يطلب من الراغب يف املزاد إيداع تأمني ال يزيد عن                     -٣
 .عر األساسي للفتح املقدر للسلعةمن الس% ١٠

 .يف البيع باملزاد العلين إذا قسمت السلع إىل جمموعات ، كانت كل جمموعة حمالً لعقد بيع مستقل) : ١١٧(مادة 
 مثناً أدىن للمبيع يتخذ سعراً      - وبناًء على طلب البائع      -جيـوز أن حيدد اخلبري املثمن قبل إجراء البيع          ) : ١١٨(مـادة   

ـ    تح املزايدة ، ويف كل حال ، حيدد اخلبري املثمن مثناً أقصى للمبيع ال يتجاوز مفهوم الثمن                 أساسـياً لف
 .العادل 

 . يسقط عرض املزايد مبجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه -١) : ١١٩(مادة 
 أن يسحب عرضه مادام مل يتم انعقاد - لكل مزايد -جيـوز يف غـري احلاالت اليت يودع فيها تأمني       -٢

 .بيعال
 .يتم إنعقاد البيع حينما يعلن اخلبري املثمن متامه بأية وسيلة متفق عليها -٣
 .إذا أعلن أحد املزايدين قبول الثمن األقصى ، أنعقد البيع فوراً -٤
إذا أمتـنع الراسـي عليه املزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة يف                    -٥

 .تويف الفرق يف القيمة من التأمني الذي دفعه على الراسي عليه املزاداملزايدة ، على أن يس

 ال جيوز لبائع السلع عن طريق املزاد العلين أن يشترك يف املزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية                  - ١) : ١٢٠ ( مـادة 
 .التأثري على املزاد ورفع سعر البيع 

 .لإلبطال بناًء على طلب املشتري نتيجة لتدليس البائعفإذا زايد مع ذلك البائع ، كان البيع قابالً  -٢

 .تسري يف هذا الشأن أيضاً القواعد املقررة للغش والتدليس فضالً عن أية عقوبة مقررة لإلحتيال -٣
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 :األحكام العامــــة                             -١
يتوىل البائع شحن البضاعة يف السفينة وتعترب البضاعة قد مت تسليمها عند شحنها             ) فوب( يف البيع    - ١) :١٢١(مـادة   

 .بالسفينة وتقع تبعة اهلالك على املشتري من وقت الشحن
يتوىل املشتري إبرام عقد النقل والوفاء باألجرة ويقوم البائع بتسليم املبيع يف ميناء      ) فـاس (يف البـيع      -٢

 .فة من قبل املشتري لنقل املبيعالشحن مبحاذاة السفينة املوصو
يتوىل البائع إبرام عقد نقل املبيع من ميناء الشحن إىل ميناء التفريغ والتأمني عليه ضد               ) سيف(يف البيع     -٣

خماطـر النقل ، مضيفاً النفقات الالزمة لذلك إىل مثن املبيع وتقع تبعة اهلالك على املشتري من وقت                  
 .الشحن

يتوىل البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمني ويقوم البائع بتسليم املبيع يف             ) سـي أنداف  (يف البـيع      -٤
 .ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة اهلالك على املشتري من وقت الشحن

يف مجيع عمليات اإلسترياد يلــزم أن يتم التأمني على البضاعة املشتراة لدى إحدى شركات التأمني               ) : ١٢٢(مـادة   
 .جلمهورية اليمنيةيف ا

 إذا مل يـتفق علـى طريقة معينة حلزم املبيع ، وجب على البائع أن حيزم املبيع حزماً يصلح بقدر   - ١) : ١٢٣(مـادة   
 .معقول ملنع األضرار باملبيع أو تلفه يف الطريق

 .يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن حمتويات الطرد -٢

 : قابل لإلزالة العالمات التالية يضع البائع على كل طرد مبداد غري -٣

 .رقم العقــد       - أ
 .رقم الطــرد   - ب
 .املرسل إليــه    - ج
 .الـوزن اإلمجايل      - د
R -      حجم الطــرد. 

 .يتحمل البائع نفقات حزم املبيع مامل يتفق على غري ذلك -٤
ائع بأن حيصل مبصروفات من عنده على إذن التصدير          إذا كـان املبـيع معداً للتصدير التزم الب         - ١) : ١٢٤(مـادة   

والتـراخيص األخرى من قبل الدولة الالزمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر املبيع إذا               
 .طلبها املشتري 

يلتـزم املـشتري بـأن حيصل مبصروفات من عنده على إذن اإلسترياد وغريه من الوثائق الالزمة                         -٢
 .لإلسترياد 

ـ   مـامل يتفق على غري ذلك يلتزم البائع بدفع املبالغ املستحقة على املبيع من ضرائب ورسوم وأية                  - ١) : ١٢٥(ادة  م
 .أعباء مالية أخرى حتصلها دولة البائع بسبب تصدير املبيع
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كمـا يلتـزم املشتري بدفع املبالغ املستحقة على املبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى               -٢
 .صلها دولة املشتري بسبب إسترياد املبيعحت

أمـا األعـباء املالـية املرتبطة بعبور املبيع أراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة إىل املسافة                       -٣
 .الالحقة لوصول املبيع ميناء التفريغ

غيري يف الضرائب   ال جيـوز للبائع أن يطلب برفع الثمن وال املشتري أن يطلب بإنقاصه بسبب أي ت                    -٤
 .والرسوم واألعباء املالية السابق اإلشارة إليها

يلتزم البائع بتسليم املبيع حاجز السفينة ، وعلى ظهر السفينة املوصوفة من قبل             ) فوب( يف البيع    - ١) : ١٢٦(مـادة   
 .املشتري ، يف ميناء الشحن وخالل املدة احملددة إلجرائه

ئع بتسليم املبيع مبحاذاة السفينة املوصوفة من قبل املشتري، يف ميناء           يلتزم البا ) فـاس (يف البـيع         -٢
 .الشحن وخالل املدة احملددة إلجرائه

يلتزم البائع بتسليم املبيع جمتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة          ) أف.آند.س(و  ) سيف(يف البيع      -٣
 .ددة إلجرائهاملوصوفة من قبل املشتري ، يف ميناء الشحن وخالل املدة احمل

يتحمل البائع مصروفات نقل املبيع إىل امليناء وأية مصروفات أخرى الزمة لشحنه على ظهر السفينة                  -٤
 .أو وضعه مبحاذاة السفينة مامل يتفق على غري ذلك

تندات  خيطـر البائع املشتري مبجرد تسليم املبيع على ظهر السفينة أو مبحاذاا ويرسل إليه املس               - ١) : ١٢٧(مـادة   
 .الدالة على ذلك

 :يشمل اإلخطار البيانات اآلتية      -٢

 .عدد الطرود املسلمة      - أ

 .الوزن اإلمجايل للطرود  - ب

 .حجم كل طرد   - ج

 .نوعية احلزم     - د

R -     تاريخ إحبار السفينة. 

 .رقم سند الشحن     - و

 .أية بيانات أخرى     - ز

 :وفــــاء بالثمن عن طريق فتح إعتماد مستندي واجب يف احلالتني اآلتيتني  يكون ال- ١) :١٢٨(مادة 
 .إذا كان املبيع معد للتصدير إىل خارج اجلمهورية اليمنية     - أ
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إذا أتفق الطرفان يف بيوع اإلسترياد على أن يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح إعتماد                                   - ب 
 .مستندي

 املـشتري طبقاً للعقد من بنك ، خطاب إعتماد مستندي غري قابل للنقض ومعززاً مببلغ                يستـصدر     -٢
 .الثمن لصاحل البائع وذلك يف موعد سابق على املوعد احملدد لتسليم املبيع مبدة معقولة

 .جيوز أن يكون خطاب اإلعتماد قابل للتحويل إذا أتفق الطرفان على ذلك       -٣
 :ء بالثمـــن الوفـــا) : ١٢٩(مادة 

 :جيري الوفاء بالثمن بعد تقدمي املستندات اآلتية             -١
 .سند شحن نظيف    - أ
 .فاتورة مفصلة باملبيع والثمن  - ب
 .أية مستندات أخرى وردت يف خطاب اإلعتماد طبقاً لتعليمات املشتري - ج
يف يؤكد صراحةً وجوب عيوب يف املبيع أو        يعترب سند الشحن نظيفاً إذا مل يشتمل على أي شرط إضا                -٢

يف كيفـية حزمـه ، وجيوز بناًء على طلب املشتري أن يكون من بني املستندات املتطلبة للوفاء بالثمن ،                   
 .شهادة بالكشف على املبيع من مندوب خيتاره املشتري

 :خطاب التعويض والضمان ) : ١٣٠(مادة 
رج اجلمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى أية حتفظات ترد على           إذا كـان املبيع معداً للتصدير إىل خا        -١

سـند الشحن أن حيرر خطاب تعويض يكون مقبوالً من الناقل البحري أو وكيله ، يلتزم فيه البائع قبل           
 .الناقل بتعويضه عن أية مطالب يتقدم ا املشتري

طاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه       إذا أحتوى سند الشحن على حتفظات ، جاز للبائع أن يطلب خ             -٢
 .داخل اجلمهورية اليمنية

أما إذا كانت ورقة    ) شحن( يكـون إثـبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن املذكور فيها كلمة             ) : ١٣١(مـادة   
فللمشتري أن يثبت أن الشحن مل يقع فعالً يف التاريخ          ) برسم الشحن   ( الـشحن قـد ذكر فيها عبارة        

لورقة ، على أنه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان حمرر خبط ربان السفينة وممضياً منه                 املدون يف ا  
 .بأن البضاعة شحنت فعالً يف التاريخ احملدد ، فليس للمشتري أن يثبت خالف ذلك

يف أول  واحد ، لنقل املبيع بوسائط متعددة فإن تاريخ شحن املبيع           ) سند شحن   ( إذا أعدت ورقة شحن     ) : ١٣٢(مادة  
 .واسطة من هذه الوسائط يعترب تارخياً لشحنه

على البائع وبعد شحن املبيع ، أن يرسل إىل املشتري بالسرعة املمكنة سند الشحن مع بقية املستندات           ) : ١٣٣(مـادة   
احملـددة يف خطاب اإلعتماد املستندي ، وإذا وصلت السفينة اليت شحن فيها املبيع ومل تصل املستندات                 

 أو وصلت ناقصة وراجع املشتري البائع ، الزم البائع بتزويد املشتري باألوراق الصاحلة لتسلم               املطلـوبة 
املبـيع ، وإالَّ جاز للمشتري اللجوء إىل البنك فاتح اإلعتماد للحصول على إذن باإلفراج عن املبيع لقاء                  

 . املذكورة على البائعضمانة يتفق عليها بينهما وتقع املصروفات الناشئة عن تأخر تسليم املستندات
جيب على املشتري أن يقبل أو أن يرفض املستندات املذكورة يف املادة السابقة وإذا ردها إىل البنك وتبني ) : ١٣٤(مادة 

أنـه غري حمق يف الرد ، كان مسؤوالً عن تعويض البائع عن األضرار اليت أصابته من جراء ذلك ، أما إذا                      
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ن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض وإذا مل يبد املشتري إعتراضاً خالل             كان حمقاً يف الرد ، فإن له أ       
أربعـة أيام من تاريخ تسلمه املستندات املذكورة من البنك ، أعترب قابالً هلا ، وليس للمشتري أن يفسخ                   

اء العقـد بعـد قـبولـه املـستندات مامل يثبت غش البائع أو مامل يظهر أن املبيع غري مطابق مع ما ج                     
باملستندات ، وإذا رد املشتري املستندات ألسباب معينة أو قبلها بقيود ، فليس له بعد قبوهلا أن يبدي أي 

 .إعتراض غري األسباب والقيود اليت سبق إيرادها
ف إذا وصلت السفينة اليت شحن فيها املبيع ، أفرغ املبيع منها وفقاً للشروط املتفق عليها أو وفقاً للعر        ) : ١٣٥(مـادة   

 .ويلتزم املشتري بفحص املبيع للتحقق من موافقته ملا جاء يف املستندات
إذا ظهر املبيع خمالف ملا جاء يف املستندات ومل جتاوز املخالفة القدر املسموح به عرفاً كان املشتري ملزماً                  ) : ١٣٦(مادة  

فقاً للعرف املعمول به يف     بقـبول املبـيع مع مطالبة البائع بالفرق يف الثمن الذي يقدره أصحاب اخلربة و              
 .ميناء الوصول

إذا عينت عند العقد أو بعد ذلك ، املدة إلقالع السفينة أو لوصوهلا ومل تقلع السفينة أو مل تصل يف املدة                     ) : ١٣٧(مادة  
 .املعينة ، جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد ، وله أيضاً أن ميد املدة مرة أو أكثر

دة لوصول السفينة كانت املدة هي الوقت الالزم إلكمال السفينة سفرا حبيث ال جتاوز              إذا مل تعني م   ) : ١٣٨(مـادة   
من تاريخ إقالع السفينة من احملل الذي شحنت البضاعة فيه وإذا تأخرت السفينة عن              ( ثالثـة شـهور   (

الل الوصـول يف هذه املدة جاز للمشتري أن يطلب من احملكمة تعيني مدة لذلك وإذا مل تصل السفينة خ                  
 .هذه املدة أيضاً فله أن يطلب فسخ العقد

إذا نقل املبيع أثناء السفر من السفينة اليت شحن فيها إىل سفينة أخرى ألسباب قهرية ال يفسخ العقد ،                   ) : ١٣٩(مادة  
 .وتقوم السفينة اليت نقل إليها املبيع مقام السفينة املعنية

حتميل البائع تبعة اهلالك بعد شحن املبيع وجتعل أمر تنفيذ العقد           العقد الذي يتضمن شروطاً من شأا       ) : ١٤٠(مـادة   
منوطاً بوصول السفينة ساملة أو تعطى املشتري اخليار يف قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج                

ويعترب بيعاً بشرط التسليم يف مكان ) فوب(أو بيع ) سيف(املـسلم إلـيه حني العقد خيرج عن كونه بيع    
 .الوصول
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عقد النقل إتفاق يلتزم مبوجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إىل جهة معينة مقابل أجر معني ويتم                   ) : ١٤١(مادة  
مبجرد اإلتفاق إال إذا أتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخريه إىل وقت التسليم وجيوز إثباته جبميع                 

 .الطرق 

 :لنقــــل أحكام ا) : ١٤٢(مادة 

 .تسري أحكام هذا الباب على مجيع أنواع النقل الربي أياً كانت صفة الناقل أو الراكب واملرسل -١

يراعـى أيـضاً مـا يرد يف القوانني واللوائح من أحكام خاصة يف شأن بعض أنواع النقل وكذا أحكام                     -٢
 .إتفاقيات النقل الدولية السارية املفعول يف اجلمهورية اليمنية

 :جمال التطبيــــق ) : ١٤٣(دة ما
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 :ال تنطبق أحكام هذا الباب على مايلي            -١

 .النقل باان    - أ

نقل تابعي الناقل يف مهمة خاصة بعملهم كنقل امليكانيكي إلصالح سيارة عاطلة أو لنقل                                      - ب 
 .املفتش للتفتيش

 :باب على ما يلـــي تسري أحكام هذا ال            -٢

نقـل جهات النقل واملدارس وما شابه ذلك للعاملني واخلرباء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية إىل                 - أ 
 .مقر العمل والدراسة أو العكس ولو مت ذلك دون مقابل

 .نقل تابعي ناقل املسافرين يف إجازة خاصة ولو مبوجب تذكرة جمانية - ب

 ويسري هذا التقادم     نة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل األشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل            تتقادم بس ) : ١٤٤(مادة  
فيما يتعلق بدعوى املسؤولية عن اهلالك الكلي لألشياء من اليوم الذي جيب فيه التسليم وعن التأخري أو                 

ء حتت تصرف املرسل    التلف أو اهلالك اجلزئي لألشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشي              
إلـيه ، وال جيوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منهم خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطالً كل إتفاق                     

 .خيالف ذلك
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 :إبرام العقــــــد ) : ١٤٥(مادة 
 .م الدليل على غري ذلكيعترب صعود الراكب إىل واسطة النقل قبوالً للعرض الصادر من الناقل مامل يق  -١
جيب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مامل تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر                  -٢

 .كالنقل بالتاكسي داخل املدن وضواحيها
 :إلتزامات الناقــــل                      -١
 :إجراء النقــــل ) : ١٤٦(مادة 

 .كب وأمتعته إىل مكان الوصول احملدد يف اإلتفاقيلتزم الناقل بنقل الرا  -١
جيوز للناقل قبل بدء النقل أو يف الطريق أن يفحص أمتعة الراكب حبضوره للتحقق من مطابقتها لشروط                   -٢

 .النقل
 :توفري املكان املناسب ) : ١٤٧(مادة 

ملتفق عليها وإال إلتزم الناقل     جيـب على الناقل أن يوفر للراكب املكان الذي يتناسب مع الدرجة أو املزايا ا              
 .برد فرق األجرة إىل الراكب

 :ضمان سالمة الراكب ) : ١٤٨(مادة 
 .يضمن الناقل سالمة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل    -١
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يـشمل تنفـيذ عقد النقل الفترة الواقعة بني شروع الراكب يف الصعود إىل واسطة النقل يف مكان القيام                     -٢
وال ميتد الضمان إىل فترات جتول الراكب يف اخلالء أثناء التوقف           .. مكـان الوصول    ونـزوله مـنها يف      

 .لالستراحة
 :تنفيذ النقل يف امليعـــاد  :  )١٤٩ ( مادة

 .جيب على الناقل ان ينفذ النقل يف امليعاد املعلن عنه يف جدول املواعيد أو املعني يف اإلتفاق           -١
ن هناك مواعيد منتظمة ومل يتفق على ميعاد حمدد ، وجب تنفيذ النقل يف ميعاد معقول                فـإذا مل تك              -٢

 .بالنظر إىل ظروف النقل ووعورة الطريق
 .ال مسؤولية على الناقل إذا تأخر يف الطريق بسبب أداء واجب املعونة وإلنقاذ اآلخرين           -٣

 :مسؤولية الناقـــــل  :  )١٥٠ ( مادة
يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر يف النفس أو الصحة أو أي ضرر                            -١

 .مادي أو أديب آخر ناجم عن النقل
يـسأل الـناقل أيضاً عن التأخري يف تنفيذ النقل إذا فوت امليعاد املعلن عنه أو املتفق عليه أو امليعاد                 -٢

 .ةاملعقول طبقاً للمادة السابق
 :دفع املسؤوليــــــة  :  )١٥١ ( مادة

ال جيـوز للـناقل أن يدفع مسئوليته عن ضمان سالمة الراكب أو عن التأخري إال بإثبات أن الضرر                        -١
 .يرجع إىل قوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسؤوالً عن احلادث املفاجئ

ى األخص عوامل الطبيعة غري املمكن توقعها وال تاليف         تعتـرب قوة قاهرة تعفي الناقل من املسؤولية عل             -٢
 .آثارها وغري ذلك من العوامل اخلارجية غري النابعة من دائرة نشاط الناقل

 :احلـــادث املفاجئ  :  )١٥٢ ( مادة

يعتـرب حادثـاً مفاجـئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أو انقالا وغري ذلك من                        -١
ـ  وادث الراجعة إىل األدوات واملعدات واآلالت اليت يستعملها الناقل يف تنفيذ النقل ، ولو ثبت أنه                احل

 .بذل عناية الناقل احلريص لضمان صالحياا للعمل ومنع ما قد حتدثه من ضرر

 كـذلك يأخـذ حكم احلادث املفاجئ الذي يسأل عنه الناقل ، وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم                       -٢
بضعف بدين أو عقلي أثناء العمل ، ولو ثبت أن الناقل بذل عناية الناقل احلريص لضمان لياقتهم البدنية                  

 .والعقلية 

 :بطالن اإلعفـــــاء ) : ١٥٣(مادة 

يقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من املسؤولية عما يلحق الراكب من ضرر يف النفس                   
 .أو الصحة

 :التأمني على الراكب ) : ١٥٤(مادة 
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يلتـزم الناقل أن يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه يف النفس أو الصحة على أن حيسب قسط التأمني                    
 .وذلك وفقاً للقوانني واللوائح بشأن التأمني اإللزامي. ضمن تذكرة السفر

 :إلتزامــات الراكب                      -٢

 :ـرة دفع األجـــــ) : ١٥٥(مادة 

 .يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل يف حينها -١

 .تتحدد أجرة النقل وفقاً للتعريفة املعتمدة من قبل اجلهة املختصة -٢

إذا أستخدم الراكب واسطة النقل دون دفع األجرة، أو رب من دفعها إذا كانت مستحقة الدفع أثناء                  -٣
 .رامة املقررة يف لوائح النقلالنقل التزم باإلضافة إىل قدر األجرة أن يدفع الغ

 :إستحقاق األجــــرة ) : ١٥٦(مادة 

ال تستحق األجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف جتعل النقل خطراً                  -١
علـى األرواح أو لـسبب يرجع إىل الناقل وإذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع يف تنفيذ النقل فال                     

 .رة إال عن جزء الرحلة الذي مت تنفيذهتستحق األج

تـستحق األجـرة إذا مل حيضر الراكب يف امليعاد املعني للنقل مامل يكن قد أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم              -٢
املعني لتنفيذ النقل أو يف ذات اليوم إذا فاجأته ضرورة ملجئة فإذا عدل الراكب عن السفر يف نفس اليوم                   

 .فع نصف األجرةدون عذر مقبول التزم بد

وإذا شـرع يف تنفيذ النقل مث عدل الراكب عن مواصلة السفر ، أستحق عليه األجرة كاملة ، مامل تكن                     -٣
 .هناك ضرورة ملجئة فال يلتزم سوى باألجر عن جزء الرحلة الذي مت تنفيذه

 :فرق األجــــــرة ) : ١٥٧(مادة 

من الدرجة أو املزايا املتفق عليها جاز لـه مطالبة إذا خـصص للـراكب مكان يف درجة أدىن ، ومبزايا أقل             
 .الناقل برد الفرق يف األجرة

 :امتياز الناقـــــل ) : ١٥٨(مادة 

يكـون للناقل امتياز على أمتعة الراكب الستيفاء أجرة النقل وغريها من املبالغ املستحقة له بسبب النقل ،                  
 .مادامت هذه األمتعة موجودة يف حيازة الناقل

 :مراعـــــاة النظام ) : ١٥٩(ة ماد
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 .يتعني على الراكب مراعاة نظام النقل وإتباع تعليمات الناقل املتعلقة بتنفيذ النقل

 :العدول عن النقـــــل  :  )١٦٠ ( مادة
يف النقل مبواعيد منتظمة ، جيوز للراكب أن يعدل عن العقد إذا تأخر حترك واسطة النقل ملدة ساعة                             -١

 . أن يسترد األجرةوله
 .للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد األجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غري املتفق عليها           -٢

 :نقل األمتعـــــة                      -٣

 :األمتعة املسلمـــة ) : ١٦١(مادة 
 .م املتعلقة بنقل البضائعتتحدد مسؤولية الناقل عن األمتعة اليت يسلمها الراكب إليه وفقاً لألحكا

 :األمتعة احملتفظ ا واحليوانات ) : ١٦٢(مادة 
 .يلتزم الراكب حبراسة األمتعة اليت حيتفظ ا معه أثناء النقل وكذلك احليوانات املرخص له يف نقلها معه -١
، وعما يلحق   ال يكـون الـناقل مسؤوالً عن ضياع األمتعة اليت حيتفظ ا الراكب أو هالكها أو تلفها                   -٢

باحلـيوانات املـصاحبة للراكب من أضرار بدنية إال إذا كان الضرر راجعاً إىل خماطر النقل أو إذا اثبت                   
 .الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه

 .يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغري من ضرر بسبب األمتعة أو احليوانات املصاحبة له -٣
 :ضه وفاة الراكب أو مر) : ١٦٣(مادة 

جيب على الناقل إذا توىف الراكب أو أصيب مبرض أثناء تنفيذ عقد النقل أن يتخذ التدابري الالزمة للمحافظة                  
 .على أمتعته إىل أن تسلم إىل ذوي الشأن

  :  تعدد الناقلــــــني                     -٤

 :مسؤولية الناقل ) : ١٦٤(مادة 
، مل جيز للراكب وال خللفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع يف             إذا مت نقـل الركاب بواسطة عدة ناقلني         

 .مامل يتعهد الناقل األول صراحة بضمان الرحلة كلها.. مرحلته احلادث أو التأخري 
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نقل وإال فطبقاً للقواعد     يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام املوضوع من اجلهة املشرفة على ال             -١):١٦٥(مـادة   
 .العامة

 . يعترب إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة حمل النقل قبوالً منه للعرض الصادر من املرسل- ٢

 حترر وثيقة النقل من نسختني يوقع أحدامها الناقل وتسلم إىل املرسل ويوقع األخرى املرسل وتسلــم                 ):١٦٦(مادة  
 :  الوثيقــة بوجـــه خاص إىل الناقـــل ، وتشمـــل

 .تاريخ حتريرها     -١
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 .أمساء املرسل واملرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم     -٢

 .جهة القيام وجهة الوصول     -٣

جنس الشيء املنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون الزماً لتعني                    -٤
 .ة الشيء وتقدير قيمتهذاتي

 .امليعاد املعني للنقل     -٥

 .أجرة النقل مع بيان امللتزم بدفعها     -٦

اإلتفاقات اخلاصة املتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات اليت تستحق عن هالك الشيء أو تلفه أو                  -٧
 .وجيوز إثبات عكس ما ورد يف وثيقة النقل جبميع الطرق. تأخر وصوله 

جيـوز أن حترر وثيقة النقل باسم شخص معني أو ألمره أو حلامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد                  ): ١٦٧(دة  مـا 
 .احلوالة إذا كانت امسية وبالتظهري إذا كانت ألمره وباملناولة إذا كانت حلامل الوثيقة

 بناًء على طلبه إيصاالً موقعاً منه بتسلم        إذا مل حترر وثيقة نقل ، وجب على الناقل أن يسلم إىل املرسل            ): ١٦٨(مـادة   
وجيب أن يكون اإليصال مؤرخاً ومشتمالً على البيانات الكافية لتعيني ذاتية الشيء            .. الشيء املنقول   

 .املنقول وأجرة النقل
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يف موطنه ، إال إذا أتفق على تسليمه يف مكان آخر وإذا كان             يلتـزم املرسل بتسليم الشيء إىل الناقل        ): ١٦٩(مـادة   
الـنقل يقتـضي من جانب الناقل إختاذ إستعدادات خاصة وجب على املرسل إخطاره بذلك قبل التسليم                 
بـوقت كـاف ، وجيوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات اليت ذكرها              

 الشيء تقتضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً ، وجب على املرسل أن يعىن حبزمه              وإذا كانت طبيعة  .. املرسل  
 .على وجه يقيه اهلالك أو التلف وال يعرض األشخاص أو األشياء األخرى اليت تنقل معـه للضرر

لها املرسل يلتزم املرسل بدفع أجرة النقل وغريها من املصروفات املستحقة للنقل ، مامل يتفق على أن يتحم ): ١٧٠(مادة  
إلـيه ويف هـذه احلالة يكون املرسل واملرسل إليه مسؤولني بالتضامن عن دفع األجرة واملصروفات ، وال                  

 .يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من األشياء بقوة قاهرة
آخر غري  جيوز للمرسل أثناء وجود الشيء يف حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إىل شخص                 ) : ١٧١(مادة  

 على أنه ال جيوز      املرسـل إليه ، ويدفع للناقل أجرة ما مت من النقل ويعوض عن املصروفات واألضرار ،               
 : للمرسل إستعمال هذا احلق 

 .إذا عجز عن تقدمي وثيقة النقل اليت تسلمها من الناقل  - أ
رسل إليه من وقت تسلمه     وينتقل هذا احلق إىل امل    .. إذا وصـل الشيء وطلب املرسل إليه تسلمه              - ب 

 .وثيقة النقل
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جيـوز ملالـك الشيء مبوجب وثيقة النقل اليت بيده أن يتصرف فيه بالبيع أو غريه من التصرفات أثناء                   ): ٢٧٢(مـادة   
وجوده يف حيازة الناقل ، واملالك هو الذي يتحمل تبعة هالك الشيء أثناء النقل ، ويرجع على الناقل إذا                   

 .كان للرجوع وجه
يتحمل املرسل إليه اإللتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعترب قبوالً ضمنياً بوجه                 ): ١٧٣ (مادة

خـاص مطالبة املرسل إليه بتسليم الشيء مبوجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات                
 .تتعلق به
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يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه يف وسيلة النقل مامل يتفق على غري ذلك وإذا أتفق على أن يقوم املرسل                   ): ١٧٤(ة  ماد
بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن ميتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب ال                   

 .خيفى على الناقل العادي

 الذي مت اإلتفاق عليه ، فإذا مل يتفق على طريق معني وجب على الناقل أن                على الناقل أن يسلك الطريق    ): ١٧٥(مادة  
يـسلك أقصر الطرق ، ومع ذلك جيوز للناقل أن يغري الطريق املتفق عليه ، أو ال يلتزم أقصر الطرق إذا                     

 .قامت ضرورة تقتضي ذلك

 عن هالكه هالكاً كلياً أو جزئياً أو        يضمن الناقل سالمة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون مسؤوالً          ): ١٧٦(مادة  
ويعترب يف حكم اهلالك الكلي إنقضاء مدة معقولة بعد إنتهاء امليعاد           .. عـن تلفه أو عن التأخري يف تسليمه         

املعـني أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه ، وال يكون الناقل مسؤوالً عما يلحق                   
قص يف الوزن أو احلجم أثناء نقله مامل يثبت أن النقص نشأ عن أسباب              الـشيء عـادة حبكم طبيعته من ن       

 .أخرى

ال يكون الناقل مسؤوالً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو جموهرات أو غري ذلك                    ): ١٧٧(مادة  
 .من األشياء الثمينة ، إال بقدر ما قدمه املرسل بشأا وقت تسليمها من بيانات كتابية

  يكون الناقل مسؤوالً عن أفعال األشخاص الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزاماته املترتبة على عقد النقل ،               ): ١٧٨(مادة  
إذا ضـاع الـشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة يف وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس القيمة                     

ه طبقاً للسعر السائد يف السوق فإذا مل يكن احلقيقـية ملـا ضاع أو تلف يف جهة الوصول يف اليوم احملدد ل    
للشيء سعر معني حددت قيمته مبعرفة خبري يعينه قاضي األمور املستعجلة ، وإذا كانت قيمة الشيء مبينة                 

 .يف وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع يف هذه القيمة وأن يثبت جبميع الطرق القيمة احلقيقية للشيء

 تلف الشيء أو على هالكه هالكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه مل يعد صاحلاً للغرض                 إذا ترتب على  ): ١٧٩(مـادة   
املقصود منه ، وثبتت مسؤولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل احلصول                 

 .على تعويض كامل
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 التلف أو اهلالك اجلزئي أو التأخر يف        تسلم الشيء دون حتفظ يسقط احلق يف الرجوع على الناقل بسبب          ): ١٨٠(مادة  
(الوصول مامل يثبت املرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خالل سنة طبقاً ملا ورد يف املادة                   

 .، ويكون إثبات حالة البضاعة مبعرفة رجال اإلدارة أو خبري يعينه قاضي األمور املستعجلة) ١٤٤

 على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد ، كان الناقل األول مسؤوالً جتاه املرسل واملرسل               إذا قام عدة ناقلني   ): ١٨١(مادة  
إلـيه عـن جمموع النقل ، ويقع باطالً كل شرط خبالف ذلك ، وال يسأل كل من الناقلني التالني للناقل                     

لنقل ، فإذا   األول جتاهـه وجتـاه املرسل أو املرسل إليه إال عن الضرر الذي يقع يف اجلزء اخلاص به من ا                   
أسـتحال تعيني اجلزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بني مجيع الناقلني بنسبة ما يستحقه كل                  

 .منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم ، وزعت حصته على اآلخرين بالنسبة ذاا

يف تسليمه إال بإثبات القوة القاهرة      ال جيوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هالك الشيء أو تلفه أو التأخري              ): ١٨٢(مادة  
أو العيب الذايت يف الشيء أو خطأ املرسل أو خطأ املرسل إليه ، وإذا حتفظ الناقل وأشترط عدم مسئوليته                   
عن التلف من جراء عيب يف حزم البضاعة كان على املرسل أو املرسل إليه أن يثبت أن التلف مل ينشأ من                     

 .جراء هذا العيب

ع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من املسئولية عن هالك الشيء هالكاً كلياً أو هالكاً جزئياً أو                  يق): ١٨٣(مـادة   
عن تلفه ، وكذلك يقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه املسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية                   

رسل أو املرسل إليه بأية صفة      ، ويعتـرب يف حكـم اإلعفاء من املسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام امل               
 .كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقل

 :فيما عدا حاليت اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من الناقل أو من تابعيه جيوز للناقل ): ١٨٤(مادة 

 .ياًأن حيدد مسئوليته عن اهلالك أو التلف بشرط أال يكون التعويض املشترط تعويضاً صور    - أ

وجيب أن يكون شرط اإلعفاء من املسؤولية أو        .. أن يـشترط إعفائـه من املسؤولية عن التأخري                 - ب 
 .حتديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم املرسل

 إذا نقل الشيء يف حراسة املرسل أو املرسل إليه ، مل يكن الناقل مسؤوالً عن هالكه أو تلفه إال إذا ثبت                    ): ١٨٥(مادة  
 .صدور خطأ منه أو من تابعيه

يلتـزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله مامل يتفق على غري ذلك وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على                  ): ١٨٦(مـادة   
 .الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند اإلقتضاء

ره بوصول الشيء وبالوقت الذي     إذا مل يكن التسليم واجباً يف حمل املرسل إليه كان على الناقل ان خيط             ): ١٨٧(مـادة   
يـستطيع فيه تسلمه ، وعلى املرسل إليه تسلم الشيء يف امليعاد الذي حدده الناقل ، واإللتزام مبصروفات                 
التخـزين وجيوز له بعد إنقضاء امليعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إىل حمل املرسل إليه مقابل أجرة                   

 .إضافية
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 أثناء تنفيذه ، أو مل حيضر املرسل إليه لتسلم الشيء يف امليعاد الذي عينه الناقل أو حضر                  إذا وقف النقل  ): ١٨٨(مـادة   
وأمتـنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن واملصروفات وجب على الناقل أن خيطر املرسل بذلك وأن                  

لناقل أن يطلب   يطلـب منه تعليماته ، وإذا تأخر املرسل يف إبالغ الناقل تعليماته يف الوقت املناسب حق ل                
مـن قاضي األمور املستعجلة تعيني خبري إلثبات حالة الشيء واإلذن ، يف إيداعه عند أمني حلساب املرسل    
وعلـى مسئوليته ، وإذا كان الشيء معرضاً للهالك أو التلف ، أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي                   

داع الثمن خزانة احملكمة حلساب ذوي الشأن       مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة اليت يعينها وبإي        
 وجيـوز للقاضـي ، عند اإلقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه مبا يكفي للوفاء باملبالغ املستحقة                     ،

 .للناقل

للناقل حبس الشيء إلستيفاء أجرة النقل واملصروفات وغريها من املبالغ اليت تستحق له بسبب النقل               ): ١٨٩(مـادة   
 .اقل إمتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء إلستيفاء املبالغ املستحقة له بسبب النقلويكون للن
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الـوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم مبوجبه الوكيل بأن يتعاقد بامسه أو باسم موكله مع ناقل على نقل                  ): ١٩٠(مـادة   
يقوم عند اإلقتضاء بالعمليات املرتبطة ذا النقل ، وذلك يف مقابل           شخص أو بضاعة إىل جهة معينة وبأن        

عمولة يتقاضاها من الوكيل ، وإذا توىل الوكيل بالعمولة النقل بوسائله اخلاصة ، سرت عليه أحكام عقد                 
 .النقل مامل يتفق على غري ذلك

وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق       يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن حيافظ على مصلحة موكله ،           ): ١٩١(مـادة   
منها بإختيار الناقل ، وال جيوز للوكيل أن يقيد يف حساب موكله أجرة نقل أعلى من األجرة املتفق عليها                   

 .مع الناقل
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سالمة الراكب أو الشيء ويف نقل األشياء يكون هو مسؤوالً من وقت                ): ١٩٢(مـادة   

عن هالكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخري يف تسلمه ، وال جيوز له أن ينفي مسئوليته إال                   تـسلمه الشيء    
بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذايت يف الشيء أو خطأ املوكل أو خطأ املرسل إليه ، ويف نقل األشخاص                   

ل من أضرار بدنية أو     يكـون مـسؤوالً عن التأخري يف الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النق              
وله يف مجيع األحوال    .. وال جيوز له أن ينفي مسئوليته إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب              .. مادية  

 .الرجوع على الناقل إذا كان هلذا الرجوع وجه
عما يلحق الراكب   يقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من املسؤولية               ): ١٩٣(مادة  

ويعترب يف حكم اإلعفاء من املسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي               .. من أضرار بدنية    
وجـه بدفع كل أو بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة ، وفيما عدا حاليت اخلطأ العمدي                  

لوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفائه كلياً       واخلطأ اجلسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعية جيوز ل          
أو جزئياً من املسؤولية الناشئة عن هالك الشيء أو تلفه أو التأخري يف تسليمه ، ومن املسؤولية الناشئة عن                   
التأخري يف وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية وجيب أن يكون شرط اإلعفاء مكتوباً وأن يكون                 

 .وكل أو الراكبالوكيل قد أعلم به امل
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 تنفيذ عقد    للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل ملطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم             ): ١٩٤(مادة  
 وجيب يف هذه احلالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل يف  الـنقل أو عـن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخري      

كل أو الراكب ملطالبته بالتعويض عن الضرر الذي حلقه من          الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على املو      
 .تنفيذ النقل

الوكيل األصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ، مامل يكن املرسل قد عني الوكيل الوسيط                ): ١٩٥(مادة  
 .يف إتفاقة مع الوكيل األصلي

 . حل حمله يف ماله من حقوقإذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إىل الناقل): ١٩٦(مادة 
فيما عدا األحكام املنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل األحكام اخلاصة بعقد                ): ١٩٧(مادة  

 .الوكالة بالعمولة
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 .لطائـرات يف مقابل أجر يقصد بالنقل اجلوي نقل األشخاص أو األمتعة أو البضائع با -١): ١٩٨(مادة 

األشياء اليت جيوز للراكب محلها معه يف الطائرة وتسلم للناقل لتكون يف            ) األمـتعة   ( ويقـصد بلفـظ      -٢
حراسـته أثناء النقل ، وال يشمل هذا اللفظ األشياء الصغرية الشخصية اليت تبقى يف حراسة الراكب                 

 .أثناء السفر

 .ام هذا الفصل مع مراعاة األحكام اخلاصة املنصوص عليها يف املواد التاليةتسرى على النقل اجلوي أحك): ١٩٩(مادة 

جيب أن تتضمن وثيقة النقل اجلوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً ألحكام املسؤولية احملدودة املنصوص                ) : ٢٠٠(مـادة   
 .عليها فيها

لراكب أو إصابته جبروح أو بأي ضرر بدين        يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي حيدث يف حالة وفاة ا          ): ٢٠١(مـادة   
آخـر إذا وقـع احلادث الذي أدى إىل الضرر على منت الطائرة أو يف أثناء أية عملية من عمليات صعود                     

 .الركاب ونزوهلم

 يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي حيدث يف حالة هالك أو ضياع األمتعة أو البضائع أو تلفها إذا                   -١) : ٢٠٢(مادة  
 .حلادث الذي أدى إىل الضرر أثناء النقل اجلويوقع ا

ويـشمل النقل اجلوي الفترة اليت تكن فيها األمتعة والبضائع يف حراسة الناقل أثناء الطريان أو أثناء        -٢
 .وجود الطائرة يف أحد املطارات أو يف أي مكان آخر هبطت فيه

البضائع حمل نقل بري أو حبري أو ري        وال يـشمل النقل اجلوي الفترة اليت تكون فيها األمتعة أو             -٣
يقـع خـارج املطار ، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل اجلوي بقصد الشحن أو                    
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التسليم أو النقل من طائرة إىل أخرى وجب إفتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل                  
 .اجلوي حىت يقوم الدليل على عكس ذلك

 .يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي يترتب على التأخري يف وصول الراكب أو األمتعة أو البضائع) : ٢٠٣(مادة 

يعفى الناقل اجلوي من املسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اختذوا كل التدابري الالزمة لتفادي الضرر أو                 ) : ٢٠٤(مـادة   
 .أنه كان من املستحيل عليهم إختاذها

قل اجلوي من املسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ خبطأ املضرور وجيوز للمحكمة أن                يعفـى النا  ) : ٢٠٥(مـادة   
 .ختفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ املضرور قد أشترك يف إحداث الضرر

 ال يسأل الناقل اجلوي عن األشياء الصغرية الشخصية اليت تبقى يف حراسة الراكب أثناء السفر إال إذا                ) : ٢٠٦(مـادة   
 .أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه

ال جيوز للناقل اجلوي أن يتمسك بتحديد املسؤولية املنصوص عليها يف املادة السابقة إذا ثبت أن الضرر                 ) : ٢٠٧(مادة  
قـد نـشأ من فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو تابعيه ، وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة                     

 يترتب على ذلك ، فإذا وقع الفعل أو اإلمتناع من جانب التابعني فيجب              مقـرونة بإدراك أن ضرراً قد     
 .أن يثبت أيضاً أم كانوا عندئذ يف أثناء تأدية وظائفهم

جاز له أن يتمسك بتحديد املسؤولية      ..  إذا أقـيمت دعـوى التعويض على أحد تابعي الناقل            -١) : ٢٠٨(مـادة   
أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية          إذا أثبت   ) ٢٠٠(املنـصوص علـيها يف املادة       

 .وظيفته

 .وجيب أن ال يتجاوز جمموع التعويض الذي ميكن احلصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك احلدود      -٢

ومـع ذلك ال جيوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد املسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو                      -٣
جانبه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على               إمتناع من   

 .ذلك

 يقـع بـاطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية أو بتحديدها بأقل من احلدود       -١) : ٢٠٩(مـادة   
 ) .٢٠٠(املنصوص عليها يف املادة 

 يقضي بإعفاء الناقل من املسؤولية أو بتحديدها حالة         ومـع ذلك ال يشمل هذا البطالن الشرط الذي         -٢
 .هالك الشيء حمل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذايت فيه

تسلم املرسل إليه األمتعة أو البضائع دون حتفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها يف حالة جيدة ومطابقة                 ) : ٢١٠(مـادة   
 .لوثيقة النقل مامل يقم الدليل على عكس ذلك
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 على املرسل إليه يف حالة تلف األمتعة أو البضائع أن يوجه إحتجاجاً إىل الناقل فور إكتشاف التلف                  -١) : ٢١١(ادة  م
وعلـى األكثر خالل سبعة أيام بالنسبة إىل األمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إىل البضائع وذلك من                 

احد وعشرين يوماً على األكثر من      تاريخ تسلمها ويف حالة التأخري جيب أن يوجه اإلحتجاج خالل و          
 .اليوم الذي توضع فيه األمتعة أو البضائع حتت تصرف املرسل إليه

وجيـب أن يثـبت اإلحتجاج يف صورة حتفظ على وثيقة النقل عند تسليم األمتعة أو البضائع أو يف                      -٢
 .صورة خطاب مسجل يرسل إىل الناقل يف امليعاد القانوين

سؤولية ضد الناقل إذا مل يوجه اإلحتجاج املنصوص عليه يف هذه املادة ، إال إذا               وال تقـبل دعوى امل       -٣
أثـبت املدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه املواعيد أو إلخفاء حقيقة الضرر                 

 .الذي أصاب األمتعة أو البضائع
ي مبرور سنتني من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول         يسقط احلق يف رفع دعوى املسؤولية على الناقل اجلو        ) : ٢١٢(مادة  

 .أو من اليوم الذي كان جيب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل
 يف حالة النقل باان ال يكون الناقل اجلوي مسؤوالً إال إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه                    -١) : ٢١٣(مادة  

 ) .٢٠٠(عليها يف املادة ويف هذه احلالة يسأل الناقل يف احلدود املنصوص 
ويعتـرب النقل باان إذا كان بدون مقابل ومل يكن الناقل حمترفاً النقل فإن كان الناقل حمترفاً أعترب                       -٢

 .النقل غري جماين
أياً كانت صفة اخلصوم يف   ) ٢٠٠(يكـون الناقل اجلوي مسؤوالً يف احلدود املنصوص عليها يف املادة            ) : ٢١٤(مـادة   

 .سؤولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض املستحقدعوى امل
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يكون الرهن جتارياً بالنسبة إىل مجيع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعترب جتارياً                  ) : ٢١٥(مـادة   
 .بالنسبة إىل املدين

ق الغري إال إذا انتقلت حيازة الشيء املرهون إىل الدائن املرن أو إىل شخص              ال يكون الرهن نافذاً يف ح     ) : ٢١٦(مادة  
آخـر يعيـنه العاقـدان ، وبقى يف حيازة من تسلمه منهما ويعترب الدائن املرن أو الشخص الذي عينه                    

 :العاقدان حائزاً للشيء املرهون 
 .الشيء أصبح يف حراستهإذا وضع حتت تصرفه بكيفية حتمل الغري على اإلعتقاد بأن     - أ
 .إذا تسلم صكاً ميثل الشيء املرهون ويعطي حائزة دون غريه حق تسلم هذا الشيء   - ب

 ويتم رهن احلقوق الثابتة يف صكوك امسية برتول كتايب يذكر فيه أنه على سبيل                جيـوز رهن احلقوق   ) : ٢١٧(مـادة   
ه على الصك ذاته ، ويتم رهن احلقوق        الـضمان ، ويقـيد يف دفاتر اجلهة اليت أصدرت الصك ويؤشر ب            

الثابـتة يف صكوك ألمر بتظهري يذكر فيه أن القيمة للضمان ، ويتم رهن احلقوق األخرى غري الثابتة يف                   
وتنتقل حيازة احلقوق   .. صكوك امسية أو صكوك ألمر بإتباع اإلجراءات واألوضاع اخلاصة حبوالة احلق            

ن الصك مودعاً عند الغري أعترب تسليم إيصال اإليداع مبثابة تسليم           وإذا كا . بتسليم الصكوك الثابتة فيها     
الـصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً يف اإليصال تعييناً كافياً وأن يقبل املودع بقائه حبيازته حلساب                  

 .الدائن املرن
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 .اتيثبت الرهن بالنسبة إىل املتعاقدين ويف مواجهة الغري، جبميع طرق اإلثب) : ٢١٨(مادة 
إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقى قائماً ولو إستبدل بالشيء املرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان                  ): ٢١٩(مـادة   

الـشيء املـرهون من األموال غري املثلية ، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غريه بشرط أن                   
ك مع عدم اإلخالل حبقوق الغري      يكـون منصوصاً على ذلك يف عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذل            

 .حسن النية
على الدائن املرن أن يسلم املدين ، إذا طلب منه ذلك إيصاالً يبني فيه ماهية الشيء املرهون ونوعه                  ) : ٢٢٠(مـادة   

 .ومقداره ووزنه وغري ذلك من الصفات املميزة له 
فظة على الشيء املرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة         يلتـزم الدائن املرن بإختاذ التدابري الالزمة للمحا       ): ٢٢١(مـادة   

جتارية فعلية عند حلول األجل أن يقوم باإلجراءات الالزمة إلستيفاء البدل ، ويكون الراهن ملزماً جبميع                
 .املصروفات اليت ينفقها الدائن املرن يف هذا السبيل

يع احلقوق املتعلقة بالشيء املرهون وأن يقبض قيمته        يلتزم الدائن املرن بأن يستعمل حلساب الراهن مج       ) : ٢٢٢(مادة  
وأرباحه وفوائده وغري ذلك من املبالغ الناجتة عنه عند إستحقاقها على أن خيصم ما يقبضه من املصروفات                 

 .مث من الفوائد ، مث من أصل الدين املضمون بالرهن مامل ينص اإلتفاق والقانون على غري ذلك
املدين الدين املضمون بالرهن يف ميعاد إستحقاقه كان للدائن املرن بعد إنقضاء ثالثة أيام من              إذا مل يدفع    ) : ٢٢٣(مادة  

تـاريخ التنبيه على املدين بالوفاء تنبيهاً رمسياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إىل                  
 .أو بعضهرئيس احملكمة االبتدائية أو من يقوم مقامه األمر ببيع الشيء املرهون كله 

ال جيوز تنفيذ األمر الصادر من رئيس احملكمة ببيع الشيء املرهون إال بعد إنقضاء مخسة أيام من تاريخ                  ) : ٢٢٤(مـادة   
وإذا .. تبلـيغه إىل املدين والكفيل العيين إن وجد ، مع بيان املكان الذي جيري فيه البيع وتارخيه وساعته                   

لدائن أن يعني املال الذي جيري عليه البيع ، مامل يتفق على            تقـرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق ا          
 .غري ذلك ، ويف مجيع األحوال ال جيوز أن يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء حبق الدائن

جيـري البيع يف الزمان واملكان الذين يعينهما رئيس احملكمة باملزايدة العلنية إال إذا أمر الرئيس بإتباع                 ) : ٢٢٥(مـادة   
أخرى ، وإذا كان الشيء املرهون صكاً متداوالً يف سوق األوراق املالية أمر الرئيس ببيعه يف هذا                 طريقة  

السوق مبعرفة أحد السماسرة ، ويستويف الدائن املرن بطريق اإلمتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات               
 .من الثمن الناتج من البيع 

تقرير الرهن أو بعد تقريره ، ويعطي الدائن املرن يف حالة عدم إستيفاء             يعترب باطالً كل إتفاق يربم وقت       ) : ٢٢٦(مادة  
الدين عند حلول أجله احلق يف متلك الشيء املرهون أو بيعه بدون مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف                 

، ومع ذلك جيوز بعد حلول الدين أو قسط منه اإلتفاق على أن يتنازل              ) ٢٢٥ ، ٢٢٤ ، ٢٢٣(املـواد   
لدائـنه عن الشيء املرهون أو جزء منه وفاء للدين ، كما جيوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن                  املـدين   

 .املرن الشيء املرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن حيسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير اخلرباء
زم نفقات باهظة ومل يشأ الراهن      إذا كان الشيء املرهون معرضاً للهالك أو التلف أو كانت حيازته تستل           ) : ٢٢٧(مادة  

تقـدمي شيء آخر بدالً عنه ، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس احملكمة اإلبتدائية أو من                    
 .وينتقل الرهن إىل الثمن الناتج من البيع.. يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس 
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رهون يف السوق حبيث أصبح غري كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعني             إذا نقـص سعر الشيء امل     ) : ٢٢٨(مـادة   
فإذا رفض الراهن ذلك أو أنقضى امليعاد احملدد دون أن يقوم          .. للـراهن مـيعاداً مناسباً لتكملة الضمان        

(بتكملة الضمان ، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء املرهون بإتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد                 
٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٣( 

إذا كان الشيء املرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن مىت طولب باجلزء غري املدفوع             ) : ٢٢٩(مـادة   
أن يقدم إىل الدائن املرن النقود الالزمة للوفاء ذا اجلزء قبل ميعاد إستحقاقه بيوم واحد على األقل وإال                  

 ) .٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٣(باع اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد جاز للدائن املرن أن يبيع الصك بإت
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 :أركان الكفالـــة                 -١
 .الكفالة ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ إلتزام وتنعقد بإجياب وقبول من الكفيل والدائن) :٢٣٠(مادة 

والكفالة الناشئة عن ضمان    . ذا كان الكفيل يضمن ديناً جتارياً بالنسبة إىل املدين          تكون الكفالة جتارية إ   ) :٢٣١(مـادة   
 .األوراق التجارية ضماناً إحتياطياً أو تظهري هذه األوراق تكون دائماً كفالة جتارية

الكفيل تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات املطالبة األوىل وما يستجد من املصروفات بعد إخطار              ) :٢٣٢(مادة  
 .هذا مامل يوجد إتفاق يقضي بغريه

 .إذا كان الدين مؤجالً على األصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً ) :٢٣٣(مادة 
وإذا أجله على الكفيل ، تأجل      . إذا أجل الدائن الدين على األصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل            ) : ٢٣٤(مادة  

 .ألصيلعلى كفيل الكفيل ، وال يتأجل على ا
إال إذا أضاف الكفيل األجل     . إذا تكفل الكفيل بالدين احلال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل واألصيل            ) :٢٣٥(مادة  

 .إىل نفسه أو أشترط الدائن وقت الكفالة األجل للكفيل خاصة
 :آثار الكفالـــــة                 -٢
منني فيما بينهم ومتضامنني مع املدين ، والدائن خمري يف املطالبة         يف الكفالة التجارية يكون الكفالء متضا     ) : ٢٣٦(مـادة   

إن شـاء طالـب املدين ، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدمها ال تسقط حق مطالبته لآلخر ، فبعد                    
 .مطالبته أحدمها له أن يطالب اآلخر وله أن يطالبهما معاً

 يقوم بوفاء الدين ، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل            جيب على الكفيل أن خيطر املدين قبل أن       ) : ٢٣٧(مـادة   
املـدين خصماً يف الدعوى ، فإن مل يقم بإخطار املدين قبل وفاء الدين أو مل يدخله خصماً يف الدعوى عند          
مقاضـاة الدائن له ، سقط حقه يف الرجوع على املدين إذا كان هذا قد وىف الدين أو أثبت أسباباً تقضي                     

 . بإنقضائه ومل يعد للكفيل إال الرجوع على الدائنببطالنه أو
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين املستندات الالزمة إلستعمال حقه يف الرجوع ، فإذا                ) : ٢٣٨(مـادة   

 .كان الدين مضموناً مبنقول مرهون أو حمبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل
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ن حيافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً يف ذلك مصلحة الكفيل وتربأ ذمة الكفيل               على الدائن أ  ) : ٢٣٩(مـادة   
 ويقصد بالضمانات كل تأمني خصص لضمان الدين         بقـدر ما أضاعه الدائن خبطئه من هذه الضمانات ،         

 .حىت لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمني مقرر حبكم القانون
الدائن العارف بتفليسه املدين طبقاً ألحكام هذا القانون أن يتقدم يف           إذا أفلـس املدين ، وجب على        ) : ٢٤٠(مـادة   

التفليـسة بالدين ، وإال سقط حقه يف الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء                   
 .إمهال الدائن

ل حىت لو أستحق هذا     إذا قبل الدائن أن يستويف من املدين يف مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفي              ) : ٢٤١(مـادة   
 .الشيء ، إال إذا كان الدائن قد أحتفظ باحلق يف الرجوع على الكفيل يف هذه احلالة

إذا أدى الكفـيل ما كفل به من ماله ، فله الرجوع مبا أدى على املدين ، وحيل الكفيل حمل الدائن يف                  ) : ٢٤٢(مـادة   
 . املدين أو بأمر غريهمجيع ما هلذا الدائن من احلقوق سواًء كانت الكفالة بأمر

إذا تعدد املدينون يف دين واحد وكانوا متضامنني فللكفيل الذي كفلهم مجيعاً أن يرجع على أي منهم                 ) : ٢٤٣(مـادة   
 .جبميع ما وفاه من الدين

يبقى جيوز للكفيل عند إستحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب املدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً ، و                  ) : ٢٤٤(مادة  
لـه هـذا احلق حىت لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا احلق قبل                    

وجيوز للكفيل عند إستحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن            . حلول الدين إذا أفلس املدين      
 شهر فإذا أنتهت املدة ومل يطالب       بلـزوم إختاذ اإلجراءات القانونية إلستيفاء دينه خالل مدة ال تقل عن           

 .املدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة
إذا كـان الـدين املكفول مؤجالً فدفعه الكفيل للدائن معجالً ال يرجع به على املدين إال عند حلول                ) : ٢٤٥(مـادة   

 .األجل
 .يرجع الكفيل على املدين مبا يضطر إىل صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة ) : ٢٤٦(مادة 
الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعترب يف عالقته بالدائن كفيالً للكفيل ويكون متضامناً معه يف عالقته                ) : ٢٤٧(مادة  

 .بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه
 .يل وكفيل الكفيلأداء املدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين املكفول يوجب براءة املدين والكف) : ٢٤٨(مادة 
 .بــراءة الدائن املدين يوجب بـراءة الكفيل ولكن إبراء الكفيل ال توجب براءة املدين) : ٢٤٩(مادة 
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 :نظام املخازن العامـــة                              -١
حق إصدار صكوك متثل البضائع املودعة وتكون قابلة للتداول إال ال جيوز إنشاء أو إستثمار خمزن عام له  ) : ٢٥٠(مادة  

بتـرخيص من الدوائر احلكومية املختصة وفقاً للشروط واألوضاع اليت يصدر ا قرار منها وبشرط تقدمي             
 .تأمني عند إعطاء الترخيص

 هاتني العقوبتني كل من أنشأ      يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف ريال أو بإحدى             ) :٢٥١(مادة  
وجيوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم اإلدانة أو        . أو أسـتثمر خمـزناً عامـاً خالفاً ألحكام املادة السابقة            
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ملخـصة يف اجلريدة الرمسية ملصقة على أبواب املخزن أو على أي مكان آخر ، وذلك على نفقة احملكوم                   
انة أن تقضي بتصفية املخزن مع تعيني من يقوم بالتصفية          علـيه كمـا جيوز للمحكمة يف حالة احلكم باإلد         

 .وبيان سلطاته

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة اخلازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى    ) : ٢٥٢(مادة  
 .سر املهنة فيما يتعلق بالبضائع املودعة

يم املخازن العامة، ويضع كل خمزن عام الئحة خاصة لتنظيم نشاطه مبا            تصدر الوزارة املختصة قرار بتنظ    ) : ٢٥٣(مادة  
يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة اليت يقوم بتخزينها واملكان الذي يباشر فيه عمله ، وجيب أن تشمل                  

 .هذه الالئحة على وجه اخلصوص كيفية حتديد أجرة التخزين

خزن العام ضد خماطر احلريق لدى إحدى شركات التأمني اليت يصدر           جيب على اخلازن أن يؤمن على امل      ) : ٢٥٤(مادة  
بتعييـنها قرار من الوزارة املختصة ويشمل هذا التأمني البضائع املوجودة يف املخزن العام حلساب الغري ،                 
ومـع ذلـك ال يشمل التأمني املشار إليه البضاعة املودعة أحد املخازن العامة املوجودة يف ميناء حبري إذا             
كانت البضاعة مشمولة بتأمني حبري ضد خماطر احلريق ، فإذا وقع احلادث خالل مدة التأمني البحري ، ال                  
يكـون اخلـازن مسؤوالً عنه جتاه املودع أو شركة التأمني أو حامل الصك الذي ميثل البضاعة ، وتصبح                   

 .البضاعة بعد إنقضاء مدة التأمني البحري مشمولة بالتأمني على املخزن العام

ال جيوز للخازن أن ميارس بأية صفة سواًء حلسابه أو حلساب الغري ، نشاطاً جتارياً يكون موضوعه بضائع                  ) : ٢٥٥(مادة  
مـن نـوع البضاعة املرخص له يف حفظها يف خمزنه وإصدار صكوك متثلها ، ويسري هذا احلكم إذا كان                   

على %) ١٠(مـــمن ميلكون   القـائم على إستثمار املخزن شركة ميارس أحــد الشركـاء فيها           
 .األقل من رأس ماهلا نشاطاً جتارياً يشمله احلظر املنصوص عليه فيما تقدم

جيوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة احملفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن               ) : ٢٥٦(مادة  
 .اليت متثلها

 :عقد اإليــــداع                         -٢
اإليداع يف املخازن العامة عقد يتعهد مبوجبه اخلازن بتسلم بضاعة وحفظها حلساب املودع أو من تؤول                ) : ٢٥٧(مادة  

 .إليه ملكيتها أو حيازا مبوجب الصكوك اليت متثلها
 .يلتزم املودع بأن يقدم إىل املخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها) : ٢٥٨(مادة 
ـ  يكـون اخلازن مسؤوالً عن خزن البضاعة املودعة وصيانتها مبا ال جياوز قيمتها اليت قدرها املودع وال                 ) : ٢٥٩(ادة  م

يـسأل اخلازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو                   
 .القوة القاهرة

امسه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغري ذلك         يتسلم املودع إيصال ختزين يبني فيه       ) : ٢٦٠(مـادة   
مـن البيانات الالزمة لتعيني ذاتيتها وقيمتها واسم املخزن املودعة فيه ، ويرفق بكل إيصال ختزين صك                 
رهـن يشتمل على مجيع البيانات املذكورة يف إيصال التخزين وحيتفظ املخزن العام بصورة طبق األصل                

 . وصك الرهنوإيصال التخزين
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إذا كانـت البضاعة املسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من األشياء املثلية جاز أن تستبدل ا                 ) : ٢٦١(مـادة   
بـضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه يف إيصال التخزين وصك الرهن ويف              

يازاته إىل البضاعة اجلديدة وجيوز أن يصدر هذه احلالة تنتقل مجيع حقوق حامل اإليصال أو الصك أو إمت     
 .إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة املثلية سائبة يف كمية أكرب

جيوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم املودع أو ألمره وإذا كان إيصال التخزين وصك                ) : ٢٦٢(مـادة   
ني أو منفصلني بالتظهري وجيوز ملن ظهر له إيصال         الـرهن ألمر املودع جاز لـه أن يتنازل عنهما متصل         

 .التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهري مع موطنه بالصورة احملفوظة لدى املخزن
يترتب على تظهري صك الرهن منفصالً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصاحل املظهر إليه ،  ) : ٢٦٣(مادة  

زين إنتقال حق التصرف يف البضاعة إىل املظهر إليه ، فإذا مل يظهر صك              ويترتب على تظهري إيصال التخ    
الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا اإليصال بأن يدفع الدين املضمون بصك الرهن أو أن                  

 .ميكن الدائن املرن من إستيفاء حقه من مثن البضاعة
ك الرهن مؤرخاً وإذا ظهر صك الرهن منفصالً عن إيصال          جيب أن يكون تظهري إيصال التخزين وص      ) : ٢٦٤(مـادة   

التخـزين وجب أن يشمل التظهري فضالً عن تارخيه بيان مبلغ الدين املضمون من أصل وفوائد وتاريخ                 
إستحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه ، وعلى املظهر إليه أن يطلب قيد التظهري لصك الرهن والبيانات               

 .اتر املخزن ويؤشر بذلك على صك الرهناملتعلقة بالتظهري يف دف
جيوز حلامل إيصال التخزين منفصالً عن صك الرهن أن يدفع الدين املضمون ذا الصك ولو قبل حلول      ) : ٢٦٥(مادة  

ميعاد اإلستحقاق ، وإذا كان حامل صك الدين غري معروف أو كان معروفاً أو أختلف مع املدين على                  
اء قبل ميعاد اإلستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إىل ميعاد            الـشروط اليت يتم مبوجبها الوف     

 .اإلستحقاق عند إدارة املخزن وتكون مسؤولة عنه ، ويترتب على هذا اإليداع اإلفراج عن البضاعة
إذا مل يدفع الدين املضمون يف ميعاد اإلستحقاق ، جاز حلامل صك الرهن منفصالً عن إيصال التخزين                 ) : ٢٦٦(مـادة   

 إىل  ٢٢٣أن يطلب بيع البضاعة املرهونــة بإتباع اإلجـــراءات املنصوص عليها يف املـــواد            
 .املتعلقة بالرهن التجاري) ٢٢٥(

 :يستويف الدائن املرن حقه من مثن البضاعة باإلمتياز على مجيع الدائنني بعد خصم املبالغ اآلتية ) : ٢٦٧(مادة 
 .الضرائب والرسوم املستحقة على البضاعة          - أ                                 

مـصروفات بـيع البـضاعة وحتزينها وغريها من مصروفات احلفظ ، وإذا مل يكن حامل إيصال التخزين                      - ب                 
حاضـراً وقـت بيع البضاعة ، أودع املبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة                  

 .مسؤولة عنهاملخزن وتكون 
ال يكـون حلامل صك الرهن الرجوع على املدين أو املظهرين إال بعد التنفيذ على البضاعة املرهونة                 ) : ٢٦٨(مـادة   

وثـبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه ، وجيب أن يقع الرجوع على املظهرين خالل عشرة أيام من تاريخ                  
يع األحوال يسقط حق حامل صك      بـيع البـضاعة وإال سقط حق حامل الصك يف الرجوع ، ويف مج             

الـرهن يف الرجوع على املظهرين إذا مل يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة املرهونة خالل شهر من                 
 .تاريخ إستحقاق الدين 
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إذا وقع حادث للبضاعة كان حلامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمني الذي                ) : ٢٦٩(مـادة   
 .ا احلادث بإستيفاء ماله من حقوق وإمتياز على البضاعةيستحق عند وقوع هذ

جيوز ملن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس احملكمة اإلبتدائية أمراً بتسليمه نسخة                ) : ٢٧٠(مـادة   
من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقدمي كفيل ، وجيوز بالشروط ذاا ملن ضاع منه صك                   

ستصدر أمراً بوفاء الدين املضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل ، فإذا مل يقم املدين                 الـرهن أن ي   
بالـوفاء جـاز ملن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة املرهونة وفقاً لإلجراءات املنصوص                 

 الذي  املتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهري       ) ٢٢٥ ، ٢٢٤ ، ٢٢٣(علـيها يف املواد     
حـصل لـه مقـيداً يف دفاتر املخزن وأن يقدم كفيالً وجيب أن يشمل التنبيه بالوفاء على مجيع بيانات                    

 .التظهري املقيدة يف دفاتر املخزن العام

تـربأ ذمة الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع إيصال التخزين بإنقضاء مخس سنوات دون أن توجه اىل                  ) : ٢٧١(مـادة   
سترداد البضاعة وتربأ ذمة الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء             املخـزن أية مطالبة با    

 .ثالث سنوات من تاريخ قيد التظهري يف دفاتر املخزن العام
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ة يستحق الوكيل األجر يف مجيع األحوال ، مامل يكن هناك إتفاق على غري ذلك ، وإذا مل    يف املواد التجاري  ) : ٢٧٢(مادة  
 .حيدد هذا األجر يف اإلتفاق عني حبسب تعريفة املهنة أو حبسب العرف أو الظروف

 .الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق، ال جتيز األعمال غري التجارية إال بإتفاق صريح) : ٢٧٣(مادة 
 .جيوز تعدد الوكالء التجاريني املعتمدين يف اجلمهورية بتعدد السلع املنتجة من املوكل) :  مكرر٢٧٣(مادة 
 .الوكيل الذي مل يتلق تعليمات إال يف شأن جزء من العمل مطلق التصرف يف اجلزء الباقي) : ٢٧٤(مادة 

موكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو         يلتـزم الوكيل بدفع الفائدة عن األموال املستحقة لل        ) : ٢٧٥(مـادة   
 .إيداعاً وفقاً ألمر املدين

جيـب على الوكيل أن يبذل يف تنفيذ الوكالة عناية الرجل املعتاد ، وعليه أن يوايف املوكل باملعلومات                  ) : ٢٧٦(مـادة   
 .الضرورية عما وصل إليه يف تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها 

 -طريان  ( ال جيوز تعدد الوكالء اخلدميون لنفس املوكل غري احمللي يف الوكالـــة اخلدمية             : ر  مكـر ) ٢٧٦(مـادة   
 .ويف حالة ختلي القطاع العام عن الوكالة فإا تؤول إىل الوكيل األقدم يف اجلمهورية)  شحن -مالحه 

ار اليت تنجم عن ذلك ، على أنه إذا         ليس للوكيل أن خيالف أوامر موكله ، وإال كان مسؤوالً عن األضر           ) : ٢٧٧(مادة  
حتقـق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر املوكل يلحق باملوكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ                  
الـوكالة إىل أن يـراجع املوكل ، للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا مل تكن لديه تعليمات صرحية من                    

ات ومع ذلك إذا قضت الضرورة باإلستعجال أو كان الوكيل          مـوكله بشأا إىل أن يتلقى هذه التعليم       
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مأذونـاً يف العمل يف حدود ما هو مفيد ومالئم ، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة حبسب ما يراه على أن         
 .يتخذ احليطة الواجبة يف ذلك

 ، مامل تكن هذه األضرار      الوكيل مسؤول عن األضرار اليت تلحق األشياء اليت حيتفظ ا حلساب موكله           ) : ٢٧٨(مادة  
ناشـئة عن أسباب قهرية أو ظروف غري إعتيادية أو عيوب موجودة يف هذه األشياء أو كانت أضراراً                  

 وإذا أطلع الوكيل على أضرار حلقت باألشياء أثناء السفر ، فعليه أن يتخذ               إقتـضتها طبيعة األشياء ،    
اء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو         الـتدابري العاجلـة للمحافظة عليها ، وإذا تعرضت األشي         

كانـت عرضة خلطر اهلبوط يف قيمتها ومل يتمكن الوكيل من إستئذان املوكل يف شأا فعليه أن يستأذن                  
 .رئيس احملكمة اإلبتدائية يف بيعها

ائد من وقت اإلتفاق مهما     على املوكل أن يرد للوكيل ما أنفقه يف تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد ، مع الفو              ) : ٢٧٩(مادة  
كـان حـظ الوكـيل من النجاح يف مهمته ، فإذا أقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم املوكل للوكيل مبالغ                    
لإلنفـاق مـنها يف شؤون الوكالة ، وجب على املوكل أن يقدم هذه املبالغ مىت طلب الوكيل ذلك ،                    

 .زامات يف سبيل تنفيذ الوكالةوعلى املوكل أن خيلص ذمة الوكيل مما عقد بامسه اخلاص من الت
إذا تعاقد الوكيل مع الغري باسم املوكل ويف حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه                 ) : ٢٨٠(مـادة   

 .إليه
إذا مل يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغري أنه يعمل بصفته وكيالً فال يقع العقد للموكل وال تعود حقوقه                   ) : ٢٨١(مادة  

ال إذا كـان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي                  إلـيه إ  
 .عنده أن يتعامل مع الوكيل أو املوكل

إذا تعاقد الوكيل مع الغري باسم املوكل ولكن جتاوز يف تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصالً                  ) : ٢٨٢(مادة  
بقى موقوفاً على إجازته وجيوز هلذا الغري أن حيدد للموكل ميعاداً مناسباً            فإن نفاذ العقد يف حق املوكل ي      

 .جييز فيه التعاقد ، فإن مل تصدر اإلجازة يف هذا امليعاد حتلل ذلك من العقد
إذا رفـض من وقع التعاقد بامسه دون توكيل أن جييز التعاقد جاز الرجوع على من اختذ صفة الوكيل                   ) : ٢٨٣(مـادة   

رر الناشئ عن عدم نفاذ العقد ، مامل يثبت من أختذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم                   بتعويض الض 
 .أن الوكالة غري موجودة أو كان ينبغي أن يكون عاملاً بذلك

تنتهـي الـوكالة مبوت الوكيل أو املوكل أو خبروج أحدمها عن األهلية أو بإمتام العمل املوكل فيه أو   ) : ٢٨٤(مـادة   
 .جل املعني للوكالةبانتهاء األ

للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة وال عربة بأي إتفاق                  ) : ٢٨٥(مـادة   
خيالف ذلك ، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغري ، فال جيوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا                    

أو بالتنحي إال بعد حصول العلم للطرف الثاين ويكون من          الغـري ، وال يـتحقق إنتهاء الوكالة بالعزل          
صـدر مـنه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاين عن الضرر الذي حلقه من جراء العزل أو                   

 .التنحي يف وقت غري مناسب وبغري عذر مقبول

 .ل قبل علمه بإنتهائهاال حيتج بإنتهاء الوكالة على الغري حسن النية الذي تعاقد مع الوكي) : ٢٨٦(مادة 
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على أي وجه كان إنتهاء الوكالة جيب على الوكيل أن يصل باألعمال اليت بدأها إىل حالة ال تتعرض                  ) : ٢٨٧(مـادة   
 .معها للتلف
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رته سواًء كان ذلك يف حمل      يعترب ممثالً جتارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال جتا             ) : ٢٨٨(مـادة   
 .جتارته أو يف حمل آخر

يكـون التاجر مسؤوالً عما قام به ممثله من معامالت وما أجراه من عقود وذلك يف حدود التفويض                  ) : ٢٨٩(مـادة   
املخـول لــه من قبل التاجر ، وإذا كان املمثل مفوضاً من عدة جتار فاملسؤولية تقع عليهم بالتضامن                   

ل التجاري الذي قام به املمثل متصالً بتجارم مجيعاً ، وإذا كان املمثل مفوضاً من               بشرط أن يكون العم   
 .قبل شركة جتارية كانت الشركة مسؤولة عن عمله وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة

ع املعامالت املتعلقة   إذا مل تعني حدود التفويض املخول للمثل التجاري، أعترب التفويض عاماً شامالً جلمي            ) : ٢٩٠(مادة  
بنوع التجارة اليت فوض املمثل يف إجرائها ،وليس للتاجر أن حيتج على الغري بتحديد التفويض مامل يثبت                 

 .علم الغري ذا التحديد

على املمثل التجاري أن يقوم باألعمال التجارية املفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه وجيب عليه عند                ) : ٢٩١(مادة  
( ن يـضع إىل جانب امسه الكامل اسم هذا التاجر كامالً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة                  التوقـيع أ  
أو ما يعادهلا وإذا مل يفعل املمثل التجاري ذلك ، كان مسؤوالً شخصياً عما قام به من العمل                  ) بالـوكالة   

ل من معامالت تتعلق    ومع هذا جيوز للغري الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به املمث               
 .بنوع التجارة املفوض لـه القيام ا

 .للممثل التجاري أن ميثل التاجر يف الدعوى الناشئة عن املعامالت اليت قام ا) : ٢٩٢(مادة 

ليس للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة جتارية حلسابه أو حلساب طرف ثالث دون أن حيصل على                 ) : ٢٩٣(مـادة   
 .من التاجر الذي أستخدمهموافقة صرحية 

جيوز أن يكون املمثل التجاري متجوالً ، ويف هذه احلالة ال يكون لـه عند التوقيع على املعامالت اليت                  ) : ٢٩٤(مادة  
أو ما يعادهلا وإمنا عليه أن يدرج اسم التاجر الذي ميثله إىل جانب             ) بالوكالة  ( يقوم ا أن يستعمل تعبري      

 .امسه

س للممثل املتجول أن يقبض بدل األموال اليت يسلمها ، وليس لـه أن خيفض أو يؤجل شيئاً من      لـي ) : ٢٩٥(مـادة   
 يتخذ التدابري الالزمة للمحافظة على حقوق من         أمثاا وإمنا لـه أن يقبل باسم من ميثله طلبات الغري وأن          

 .ميثله

 وإما وكيالً حبسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه          يعد املمثل التجاري يف عالقته بالتاجر ، إما مستخدماً        ) : ٢٩٦(مادة  
أو اسـتقالله يف العمل ، وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غري تعسفي، أن يفيد من                     
مهلة اإلنذار املقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان املمثل                 
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جتارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون جيوز معها إعتباره مستقالً أصبح هو           الـتجاري وكيالً لبيوت     
 .نفسه تاجراً

كـل من انتحل صفة ممثل جتاري يف عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسؤوالً عن الضرر                    ) : ٢٩٧(مـادة   
 .احلاصل للمتعاقد معه حبسن نية

التجزئة أو باجلملة يف خمزنه وهلؤالء الباعة أن يقبضوا عندما ال           للتاجر أن خيول بعض مستخدميه للبيع ب      ) : ٢٩٨(مادة  
يكـون قـبض الثمن منوطاً بأمني صندوق ، يف داخل املخزن أمثان األشياء اليت باعوها حني تسليمها ،           
واإليـصاالت الـيت يعطيها هؤالء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد ا ، وليس هلم أن يطالبوا                   

 .رج املخزن ، إال إذا كانوا خمولني هذا احلق كتابة من قبل التاجربالثمن خا
عندما يكون العقد مشتمالً على صفات الوكالة وعلى العناصر األساسية لعقد اإلستخدام كالعقود اليت             ) :٢٩٩(مـادة   

 أو  تنشأ بني التاجر ووكالئه املختلفني من مندوبني حمليني ومندوبني متجولني ومعتمدين ومديري فروع            
وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما خيتص بعالقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما خيتص                

 .بالغري
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الوكالة بالعمولة عقد يلتزم مبوجبه الوكيل بالعمولة بان يقوم بامسه بتصرف قانوين حلساب املوكل يف               ) : ٣٠٠(مـادة   
يما عدا األحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل ، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام              مقابل أجر ، وف   
 .الوكالة التجارية

 :التزامات الوكيل بالعمولة حنو املوكل           -١
على الوكيل بالعمولة أن يبذل يف تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي ، وعليه أن حييط املوكل علماً بكل                  ) : ٣٠١(مادة  

مـا يتعلق بالصفقة وان خيطره فوراً بإمتامها وعليه أن يتبع تعليمات املوكل فإذا خالفها دون مربر جاز                  
 .للموكل أن يرفض الصفقة

إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده املوكل ، أو أشترى بأغلى منه ، وجب على املوكل                   ) : ٣٠٢(مادة  
د تسلمه إخطاراً بإمتام الصفقة إىل إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض          إذا أراد رفـض الصفقة أن يبادر عن       

 .وإال أعترب قابالً للثمن
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط اليت حددها املوكل وجب على الوكيل أن يقدم                ) : ٣٠٣(مادة  

 .حساباً إىل املوكل
ترى أجالً بالثمن أو قسطه عليه بغري أذن من املوكل جاز للموكل أن إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع املش  ) : ٣٠٤(مادة  

يطالـب الوكـيل بالعمـولة ، بأداء الثمن بأمجعه فوراً ويف هذه احلالة جيوز للوكيل بالعمولة أن حيتفظ               
بالفـرق إذا متت الصفقة بثمن أعلى ، ومع ذلك جيوز للوكيل بالعمولة أن مينح األجل أو يقسط الثمن                   

 مـن املوكل إذا كان العرف يف اجلهة اليت مت فيها البيع يقضي بذلك إال إذا كانت تعليمات                   بغـري أذن  
 .املوكل تلزمه بالبيع بثمن معجل
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إذا قضت تعليمات املوكل بالبيع بثمن مؤجل ، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل مل جيز للموكل أن                 ) : ٣٠٥(مـادة   
، ويف هذه احلالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس           يطالبه بأداء الثمن إال عند حلول األجل        

 .البيع املؤجل
ال يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمني على األشياء اليت تسلمها من املوكل إال إذا طلب املوكل إجراء التأمني                 ) : ٣٠٦(مادة  

 .أو كان أجراؤه مما يقضي به العرف
وال يلتزم الوكيل بالعمولة    . ة أن يصرح باسم املوكل إال إذا أذنه يف ذلك           ال جيـوز للوكـيل بالعمول     ) : ٣٠٧(مـادة   

إإلفضاء إىل املوكل باسم الغري الذي تعاقد معه إال إذا كان التعامل بأجل ، ويف هذه احلالة إذا امتنع عن                    
 .اإلفضاء باسم الغري جاز للموكل أن يعترب التعامل معجالً

عمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً يف الصفقة إال إذا أذنه املوكل يف ذلك ويف هذه احلالة                 ال جيوز للوكيل بال   ) : ٣٠٨(مادة  
 .ال يستحق الوكيل بالعمولة أجره

 :حقوق الوكيل بالعمولة حنو املوكل           -٢
إبرامها بسبب  ال يستحق الوكيل بالعمولة أجره إال إذا أبرم الصفقة اليت كلف ا ، أو إذا أثبت تعذر                  ) : ٣٠٩(مـادة   

يرجع إىل املوكل ، ويف غري هاتني احلالتني ال يستحق الوكيل بالعمولة إال تعويضاً عن اجلهود اليت بذهلا                  
 .طبقاً ملا يقضي به العرف، وال خيضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي

غ اليت حتملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا       على املوكل أن يرد إىل الوكيل بالعمولة النفقات وغريها من املبال          ) : ٣١٠(مادة  
حالة خطأ الوكيل بالعمولة ال جيوز للموكل أن ميتنع عن رد هذه النفقات ولو مل تتم الصفقة إال إذا اتفق            
علـى غري ذلك ، ويلتزم املوكل بأن يدفع فوائد املبالغ والنفقات اليت حتملها الوكيل بالعمولة من يوم                  

 .صرفها
حلـق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب املوكل بالتعويض إال إذا نشأ                 إذا  ) : ٣١١(مـادة   

 .الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة

للوكيل بالعمولة ، سواًء كان مكلفاً بالشراء أو بالبيع ، أمتياز على الصكوك أو البضائع املرسلة إليه أو                  ) : ٣١٢(مادة  
فظها ، وذلك مبجرد اإلرسال أو اإليداع أو التسليم ، ويضمن هذا اإلمتياز             املودعة عنده أو املسلمة حل    

أجـر الوكيل بالعمولة ومجيع املبالغ املستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواًء دفعت هذه املبالغ قبل                
لدين تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها يف حيازته ، ويتقرر اإلمتياز دون إعتبار ملا إذا كان ا                 

قـد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع اليت ال تزال يف حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو               
بضائع أخرى سبق إرساهلا إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له حلفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع                 

 .ثمنحلساب املوكل وسلمت إىل املشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إىل ال

إمتـياز الوكيل بالعمولة مقدم على مجيع حقوق اإلمتياز األخرى ، ما عدا املصروفات القضائية وما                ) : ٣١٣(مـادة   
 .يستحق للحكومة

ال يكون للوكيل بالعمولة إمتياز على البضائع املرسلة إليه أو املودعة عنده أو املسلمة إليه حلفظها إال إذا                  ) : ٣١٤(مادة  
 :وتعترب البضائع يف حيازة الوكيل بالعمولة بقيت يف حيازته ، 
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إذا وضـعت حتت تصرفه يف اجلمرك أو يف خمزن عام أو يف خمازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله                          - أ 
 .اخلاصة

 .إذا كان حيوزها قبل وصوهلا مبوجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  - ب

 .وجب سند شحن أو أية وثيقة أخرىإذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزاً هلا مب   - ج

إذا أنـاب الوكيل بالعمولة عنه يف القيام بالعمل وكيالً آخر بالعمولة ، مل يكن للنائب إمتياز إال بقدر                   ) : ٣١٥(مـادة   
 .الدين املستحق للوكيل بالعمولة األصلي

العمولة إلستيفاء حقه إجراءات    يتـبع يف التنفيذ على الصكوك والبضائع املوجودة يف حيازة الوكيل ب           ) : ٣١٦(مـادة   
ومع ذلك إذا كان ) ٢٢٥ - ٢٢٣(التنفـيذ على الشيء املرهون رهناً جتارياً املنصوص عليها يف املواد       

الوكـيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك أو البضائع اليت يف حيازته ، جاز له التنفيذ عليها إلستيفاء حقه                  
شار إليها ، إال إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات املوكل بشأن           ببـيعها دون حاجـة إىل إتباع اإلجراءات امل        

 .البيع

 :العالقة بالغري الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة          -٣
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة جتاه الغري الذي تعاقد معه،وليس للغري الرجوع على املوكل ، وال للموكل          ) : ٣١٧(مادة  

 .مباشرة مامل ينص القانون على غري ذلكالرجوع على الغري بدعوى 

إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من املشتري ، جاز للموكل أن يطالب املشتري مباشرة ) : ٣١٨(مادة  
وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم املبيع جاز للموكل أن يطالب البائع             . بـأداء الثمن إليه     
 .بيع إليهمباشرة بتسليم امل

ال يكـون الوكيل بالعمولة مسؤوالً عن تنفيذ اإللتزامات املترتبة على املتعاقد معه إال إذا حتمل هذه                 ) : ٣١٩(مـادة   
ويستحق الوكيل بالعمولة   . املسؤولية صراحة ، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية اليت يباشر فيها نشاطه               

 .الضامن أجراً خاصاً

Fا�>;: ا�(ا� 
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وكالة العقود عقد يلتزم مبوجبه شخص أن يتوىل على وجه اإلستمرار يف منطقة نشاط معينة احلض على                 ) : ٣٢٠(مادة  
إبرام العقود ملصلحة العاقد اآلخر يف مقابل أجر العميل ،وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل                

صفقة وشروطها ، فإذا إتفقا أبرم العقد بينهما        أمـام املـوكل ، ومناقـشة كل من العميل واملوكل وال           
 .مباشرة

جيوز أن جتاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إىل وجوب إبرامها ويف هذه احلالة ال تتم مهمة وكيل                  ) : ٣٢١(مادة  
العقود إال إذا أبرمت الصفقة فعالً بني العميل واملوكل وال يستحق الوكيل األجرة إال عن الصفقة اليت                 

 .تم أو اليت يرجع عدم متامها إىل فعل املوكلت
لـيس للموكل أن يستعني بأكثر من وكيل عقود واحد يف منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود أن                  ) :٣٢٢(مـادة   

 .يكون وكيالً ألكثر من شخص واحد يف منطقة نشاطه
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نفسه أو بواسطة غريه يف املنطقة      يـستحق وكـيل العقود األجرة عن الصفقات اليت يربمها املوكل ب           ) : ٣٢٣(مـادة   
املخصـصة لنـشاط الوكيل ولو مل تربم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا األخري إال إذا اتفق على غري                   

 .ذلك
ال جيوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق املوكل إال إذا أعطى له املوكل هذا احلق ، ويف هذه احلالة ال                    ) : ٣٢٤(مـادة   

 أو أجالً دون ترخيص خاص،وجيوز لوكيل العقود أن يتلقى كل الطلبات            جيوز للوكيل أن مينح ختفيضاً    
 .املتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى إلبرامه وكذلك كل الشكاوى اخلاصة بعدم تنفيذ هذا العقد

 يف  إذا كان عقد وكالة العقود غري معني املدة مل جيز ألحد العاقدين إاؤه إال بعد إخطار العاقد اآلخر                 ) : ٣٢٥(مـادة   
 .امليعاد الذي يقضي به العرف مامل يصدر من أحد العاقدين خطأ يربر إاء العقد دون إخطار سابق

Z&�9ا��4ب ا� 

 ا���ــ�ــــــــــ(ة

 .السمسرة عقد يتعهد مبوجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام عقد معني يف مقابل أجر) : ٣٢٦(مادة 
لسمسار يف القانون أو يف االتفاق ، عني وفقاً ملا يقضي به العرف فإذا مل يوجد عرف،                 إذا مل يعني أجر ا    ) : ٣٢٧(مـادة   

 .قدره القاضي تبعاً ملا بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت يف القيام بالعمل املكلف به
أو بعضه وإذا كان ال يـستحق السمسار أجره إالَّ إذا أدت وساطته إىل إبرام العقد ، ولو مل ينفذ كله      ) : ٣٢٨(مـادة   

 .العقد معلقاً على شرط واقف مل يستحق السمسار أجره إالَّ إذا حتقق الشرط
إذا كـان السمسار مفوضاً من طريف العقد ، أستحق أجراً من كل منهما ، ويكون كل من العاقدين                   ) : ٣٢٩(مـادة   

تفقا على أن يتحمل مـسؤوالً جتـاه السمـسار بغري تضامن بينهما عن دفع األجر املستحق عليه ولو ا    
 .أحدمها مجيع نفقات السمسرة

ال جيوز للسمسار استرداد املصروفات اليت حتملها يف تنفيذ العمل املكلف به إالّ إذا مت االتفاق على ذلك  ) : ٣٣٠(مادة  
 .، ويف هذه احلالة تستحق املصروفات ولو مل يربم العقد

 استرداد املصروفات إذا عمل إضراراً بالعاقد ملصلحة العاقد اآلخر ،           ال جيوز للسمسار املطالبة باألجر أو     ) : ٣٣١(مادة  
الـذي مل يوسطه يف إبرام العقد ، أو إذا حصل من هذا العاقد خالفاً ملا يقضي به حسن النية على وعد                      

 .مبنفعة له
 إذا أجازه العاقد يف ذلك      ال جيوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً يف العقد الذي يتوسط يف إبرامه إالَّ              ) : ٣٣٢(مادة  

 .، ويف هذه احلالة ال يستحق السمسار أي أجر
ال جيوز للمحكمة أن ختفض أجر السمسار إذا كان غري متناسب مع اخلدمات اليت أداها ، إالَّ إذا تعني   ) : ٣٣٣(مـادة   

 .مقدار األجر أو دفع األجر املتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار
 .يكون السمسار مسؤوالً عن اخلطأ الذي يرتكبه يف تنفيذ العمل املكلف به) : ٣٣٤(ة ماد

 .السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من األوراق املتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع) : ٣٣٥(مادة 
 إىل يوم التسليم أو إىل      على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع مبقتضى عينات أن حيفظ هذه العينات           ) : ٣٣٦(مادة  

أن يقدم املشتري البضاعة دون حتفظ أو إىل أن تسوى مجيع املنازعات بشأا ، وعلى السمسار أن يبني                  
 .األوصاف اليت متيز العينات عن غريها ، ما مل يعفه العاقدان من ذلك
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 .علم عدم أهليتهمال جيوز للسمسار أن يتوسط بني أشخاص اشتهروا بعدم مالئمتهم أو ي) : ٣٣٧(مادة 
إذا أناب السمسار غريه يف تنفيذ العمل املكلف به دون أن يكون مرخصاً لـه يف ذلك ، كان مسؤوالً                   ) : ٣٣٨(مادة  

عـن عمـل الـنائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار أو نائبه متضامنني يف                     
 أن يعني شخص النائب مل يكن السمسار املـسؤولية ، وإذا رخـص للسمسار، يف إقامة نائب عنه دون     

ويف مجيع  .. مـسؤوالً إالَّ عـن خطـئه يف اختـيار نائـبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات                     
 .األحـــــوال جيوز ملن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار أن يرجع على كل منهما

لتضامن عن العمل املكلفني به إالَّ إذا رخص هلم         إذا فوض عدة مساسرة بعقد واحد ، كانوا مسئولني با         ) : ٣٣٩(مـادة   
 .يف العمل منفردين

إذا فوض أشخاص متعددون مسساراً واحداً يف عمل مشترك ، كانوا مسؤولني بالتضامن قبله عن تنفيذه                ) : ٣٤٠(مادة  
 .، ما مل يتفق على غري ذلك

تربم بسعيه ، وان حيفظ الوثائق املتعلقة ا ، وان          على السمسار أن يقيد يف دفاتره مجيع املعامالت اليت          ) : ٣٤١(مـادة   
يعطـي عـن كل ذلك صوراً طبق األصل ملن يطلبها من العاقدين ، وتسري على هذه الدفاتر أحكام                   

 .الدفاتر التجارية
 .تسري على السمسرة يف أسواق البضائع واألوراق املالية أحكام القوانني والنظم اخلاصة بذلك) : ٣٤٢(مادة 

 ا���FXا��4ب 
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يراد بعقد احلساب اجلاري االتفاق احلاصل بني شخصني على أن يسلم كل منهما لآلخر على دفعات                ) : ٣٤٣(مـادة   
خمتلفة ، من نقود وأموال وسندات جتارية ، ويسجل يف حساب واحد ملصلحة الدافع وديناً على القابض    

آلخر مبا سلمه له يف كل دفعة على حدة ، حبيث يصبح الرصيد             دون أن يكون ألي منهما حق مطالبة ا       
 .النهائي وحده عند إقفال احلساب هو الدين املستحق الواجب األداء ألحد الطرفني حبسب األحوال

يتوقف مدى احلساب اجلاري على إرادة العاقدين، فلهما أن جيعاله شامالً جلميع معامالما أو خاصاً               ) : ٣٤٤(مـادة   
 .ني منهابنوع مع

جيوز أن يكون احلساب اجلاري مكشوفاً جلهة الطرفني ، أو مكشوفاً جلهة طرف واحد ، ويف هذه احلالة                  ) : ٣٤٥(مادة  
األخرية ال يلتزم أحد الطرفني بتقدمي املال للطرف اآلخر إالَّ إذا كان عند األول مقابل وفاء كاٍف، وال                  

 .صلحة الطرف اآلخرجيوز حبال أن يستقر احلساب على رصيد إجيايب مل
وجود احلساب اجلاري ال مينع أحد الطرفني من مطالبة اآلخر بالعمولة اليت استحقها من عمل قام به                 ) : ٣٤٦(مـادة   

بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات اخلاصة باحلساب اجلاري ، وهي تقيد يف احلساب ما مل يكن هناك                
 .اتفاق خمالف

د جتاري ال يتحقق إالَّ بقبض قيمة السند ، ما مل يكن هناك اتفاق خمالف وإذا مل تسدد                  الدفع بواسطة سن  ) : ٣٤٧(مادة  
قـيمة السند يف موعد استحقاقه ، كان للطرف الذي تسلمه ، مع االحتفاظ به على سبيل التأمني ومع                   

ف اسـتعمال احلقوق املنوطة به ، أن يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه ويف حالة إفالس الطر               
الذي سلم السند ال جيوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق خمالف أن يقيد السند يف احلساب                  

 وجب على    إالَّ بعـد أن حيل أجل االستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه               
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ه السندات  متـسلمها أن يقـصر مـبلغ مطالباته يف التفليسة على قدر الدفعات اليت أداها موقعوا هذ                
 .للتفليسة

قيد الدفاعات يف احلساب اجلاري ال يسقط ما للطرفني من دعاوي بشأن العقود واملعامالت اليت ترتبت                ) : ٣٤٨(مادة  
 .عليها هذه الدفعات ما مل يشترط خالف ذلك

اا الذايت ، فال    الديون املترتبة ألحد الطرفني إذا أدخلت يف احلساب اجلاري فقدت صفاا اخلاصة وكي            ) : ٣٤٩(مادة  
تكـون بعـد ذلـك قابلة على حده للوفاء وللمقاصة وال للسقوط وال للتقاضي وال لطريقة من طرق       
التنفـيذ وتـزول التأمينات الشخصية والعينية املتصلة بالديون اليت أدخلت يف احلساب اجلـاري ما مل                

ة للصرف يف عمل معني أو يكـن هـناك اتفـاق خمالف ، وال يدخل يف احلساب اجلاري النقود املسلم          
 .لالحتفاظ ا إىل حني ورود أمر يف شأا

احلساب اجلاري غري قابل للتجزئة فال يعد أحد الطرفني دائناً أو مديناً للطرف اآلخر قبل إقفال احلساب                 ) : ٣٥٠(مادة  
حتماً ، وإقفـال احلـساب هو وحده الذي حيدد العالقات القانونية بني الطرفني وهو الذي تنشأ عنه                  

املقاصـة اإلمجالـية جلميع بنود احلساب من تسليف واستالف وهو الذي يعني الدائن واملدين واحلجز                
الـذي يوقـع على نقود وأموال داخلة يف احلساب اجلاري ال ينفذ إالَّ بالنسبة إىل الرصيد الذي يظهر                   

 .ملصلحة احملجوز عليه عند إقفال احلساب

 : ألحد األسباب اآلتية يغلق احلساب اجلاري) : ٣٥١(مادة 

 .انتهاء املدة احملددة للحساب ، وجيوز إغالقه قبل انتهاء هذه املدة باتفاق الطرفني      - أ

بـناء علـى طلـب صاحب احلساب إذا كان احلساب مفتوحاً ملدة غري حمددة مع مراعاة مواعيد                   - ب 
 .طار قبل أسبوعنياإلخطار املتفق عليها ، فإذا مل يتفق على ميعاد وجب إجراء اإلخ

مـوت صاحب احلساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عدمي األهلية أو ناقصها أو انتهاء الشخص      - ج 
 .االعتباري صاحب احلساب

 .عدم حترك احلساب مدة ستة أشهر من آخر قيد     - د
تهاء العقد بإرادة أي من الطرفني ينتهي العقد يف الوقت املعني مبوجب االتفاق وان مل يتفق على وقت ان ) : ٣٥٢(مـادة   

 .وينتهي العقد أيضاً مبوت أحد الطرفني أو بفقدانه األهلية أو إفالسه 
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 والودائع الثابتة ، وكذلك يف       األموال لدى البنوك يف حسابات التوفري       جيـوز للمواطنني أن يودعوا    ) : ٣٥٣(مـادة   
حـسابات جاريـة وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وأن يتسلموا بناًء على الودائع أرباحاً ملا حتدده             

 .لوائح وأنظمة البنك املركزي 
 .ال جيـوز احلجـــز على الودائع وغريها إالَّ بأمر قضائي ) : ٣٥٤(مادة 
اع وبأمساء عدة أشخاص جمتمعني ويتعني يف هذه احلالة احلصول على تفويض           جيوز فتح حساب اإليد    -١) : ٣٥٥(مادة  

خطي موقع منهم مجيعاً يبني أمساء األشخاص املفوضني بالتوقيع على الشيكات واملسحوبات من هذا              
 .احلساب ، سواًء كانوا جمتمعني أم منفردين

 ، وتكون حصصهم بالتساوي      يكون هؤالء األشخاص دائنني ومدينني متضامنني يف رصيد احلساب         -٢
 .ما مل يتفق على غري ذلك

جيوز للمودع أن يطالب كتابياً من البنك التصرف يف املبالغ املودعة على الوجه الذي يراه املودع مناسباً                 ) : ٣٥٦(مادة  
 .، كالوفاء مبا عليه من ديون ، أو تسليم مبالغ إىل أشخاص معينني ، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إىل ذلك

إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً ، يفتح احلساب بامسه املسجل ويكون التصرف يف احلساب للشخص               ) : ٣٥٧(مـادة   
الـذي ميثل الشخص االعتباري سواًء كان فرداً أو عدة أفراد جمتمعني أو منفردين وفقاً ملا هو وارد يف                   

 .النظام الداخلي للشخص االعتباري

 :وديعة النقـــــود         -٢

وديعـة النقود عقد خيول البنك ملكية النقود املودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها                 ) : ٣٥٨(مـادة   
للمودع من نفس نوع العملة ، لدى الطلب أو عند حلول األجل املتفق عليه وفقاً ملا إذا كان اإليداع                   

 .يف حساب توفري أو يف صورة وديعة ثابتة

ـ ) : ٣٥٩(مـادة    نعقد وديعة النقود كتابة بعد إطالع العميل على شروط اإليداع واحلصول منه على موافقة خطية               ت
 .بذلك

إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع ، وجب قيد اإليداع والسحب يف الدفتر وتكون للقيود اليت جيريها                 ) : ٣٦٠(مـادة   
 البنك واملودع ، ويبطل كل      موظـف البنك املخصص يف الظاهر خلدمة العمالء، حجية يف العالقة بني           

 .اتفاق على غري ذلك

إذا مل يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إىل املودع كشف باحلساب مرة على األقل كل                  ) : ٣٦١(مـادة   
سـنة، ما مل يتفق على غري ذلك ، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد اإلمجايل                  

 .بعد آخر حركة له

يكون اإليداع والسحب يف مقر الفرع الذي فتــح احلساب ، ما مل يتفق على جواز ذلك يف أي فرع                   ) : ٣٦٢(مادة  
 .من فروع البنك
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إذا تعددت حسابات املودع يف بنك واحد أو يف فروع البنك الواحد يعترب كل حساب منها مستقالً عن       ) : ٣٦٣(مادة  
 .اآلخر

ب إذا كانت يف حساب توفري وللمودع يف أي وقت التصرف يف رصيده        ترد وديعة النقود مبجرد الطل    ) : ٣٦٤(مـادة   
الدائن أو يف جزء منه ما مل يتفق على غري ذلك ، أما الوديعة الثابتة فيجوز أن يعلق استردادها على أمر                     

 .معني كحلول أجل حمدد أو ضرورة إخطار سابق

 .جل ، جتددت تلقائياً ملدة أخرىإذا حدد للوديعة أجل ومل يتم سحبها عند حلول األ) : ٣٦٥(مادة 

 إذا أوقع حجز على رصيد أحد أصحاب احلساب املشترك سرى هذا احلجز على حصة احملجوز                -١) : ٣٦٦(مـادة   
 .عليه من رصيد احلساب يوم تبليغ البنك

ويف هـذه احلالـة جيب على البنك أن يوقف السحب من احلساب املشترك بقدر احلصة احملجوزة ،                    -٢
 .ن خيرب الشركاء باحلجز خالل أسبوع من توقيعهوعليه أ

ال يـدخل احلـساب املشترك يف املقاصة بني احلسابات املتعددة ألحد أصحاب احلساب املشترك إالَّ                  -٣
) ٣٥٥(مبوافقة خطية من باقي الشركاء ، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة املشتركة حكم املادة                

 .فقرة ثانية

 :ـــاري احلساب اجل        -٣

 :عقد احلساب اجلاري) : ٣٦٧(مادة 

احلـساب اجلاري عقد يتعهد مبقتضاه صاحب احلساب أن يودع أمواالً لـه يف هذا احلساب لدى البنك ،                  
وأن جيـري عـن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغري ذلك من التصرفات النقدية أو باملناقلة ،                   

 يرد من مدفوعات وأن جييز السحب من الودائع مبوافقة العميل على            ويتعهد البنك أن يقيد يف احلساب ما      
 .أن تتم التسوية النهائية عند غلق احلساب واستخراج رصيده

 :فتح احلساب اجلاري ) : ٣٦٨(مادة 

يفـتح احلـساب اجلـاري على النموذج املعد لذلك بعد اطالع العميل على الشروط الواردة فيه                       -١
وافقة خطية ذه الشروط وإذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب تقدمي املستندات            واحلصول منه على م   

 .الدالة عن صالحية العضو املعرب عن إرادته 

يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة املستندات املقدمة له قراراً باملوافقة على فتح احلساب اجلاري                      -٢
 . صدور هذا القرارويعترب احلساب اجلاري منعقداً منذ حلظة

 :آثار قيد املفردات ) : ٣٦٩(مادة 
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يتجدد كل طلب بإدخاله إىل احلساب اجلاري ، وال تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد                     -١
 .اليت كانت تسري عليه قبل قيده يف احلساب

ة قبل غلق احلساب    تكـون املفـردات املقـيدة يف احلـساب اجلاري مبجموعها غري قابلة للتجزئ                  -٢
 .واستخراج الرصيد

 .ال جتوز املقاصة بني مفرد يف احلساب اجلاري ومفرد آخر يف احلساب ذاته     -٣

 .تنتقل إىل الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة ملفرد من املفردات وبقدر هذا املفرد املضمون     -٤

عاوي والدفوع اخلاصة به وإذا قضى ببطالن       ال يـؤدي قيد املفرد يف احلساب إىل استبعاد ممارسة الد             -٥
 .أحد املفردات أو بإبطاله أو فسخه ، وجب ترتيل هذا املفرد من احلساب

 :حقوق صاحب احلساب ) : ٣٧٠(مادة 

جيوز لصاحب احلساب أن يتصرف يف أي وقت يف رصيده الدائن ، مامل تكن هناك التزامات أخرى                      -١
 .على صاحب احلساب للبنك

ا دفـع شخص غري صاحب احلساب مبلغاً يف احلساب ، جاز لصاحب احلساب أن يرفض املبلغ                 إذ  -٢
كتابـياً بعد إشعاره وحينئذ جيب ترتيل املبلغ من احلساب فيعاد نقداً إىل الدافع أو يقيد يف حساب                  

 .ويطلب من الدافع احلضور لقبضه وال يعترب هذا املبلغ حجه على صاحب احلساب) أمانات(

  

 :واجب األمانة والثقة ) :٣٧١(مادة 

 املتطلبة منه وحيظر عليه باألخص أن يودع يف         -ال جيوز لصاحب احلساب أن خيَّل بالثقة يف التعامل واألمانة           
 .احلساب شيكاً مسحوباً ال يقابله رصيد

 :حتصيل الشيكات والسندات ) : ٣٧٢(مادة 

ندات املسحوبة على فروع أخرى للبنك أو على        ال جيـوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو الس                -١
 .بنوك أخرى ، إالّ بعد حتصيل قيمتها من الفروع أو البنوك املسحوبة عليها

 .وإذا مل حتصل الشيكات أو السندات وجب ترتيل قيمتها من احلساب             -٢

 :سرية احلسابات ) :٣٧٣(مادة 
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وز ألي شخص من خارج البنك وال ألي موظف غري مسؤول أن            سـرية احلسابات مكفولة وال جي                   -١
 .يطلع عليها

وال تعطـى املعلـومات على أي حساب إالَّ للشخص أو لألشخاص الذين يفتح احلساب بامسهم ما مل              -٢
 .يوجد إذن خطي من صاحب احلساب يسمح بغري ذلك

 :ملحقات املدفوعات ) : ٣٧٤(مادة 

املدفـوعات يف احلساب اجلاري فوائد وال جيوز احتساب فائدة على الفوائد إالَّ إذا اتفق       ال تنـتج                 -١
 .على ذلك صراحة

تظل قائمة حقوق البنك يف حتصيل العمولة وتعويض املصروفات املرتبطة بتنفيذ العمليات ما مل يتفق                            -٢
 .على غري ذلك

 :املقاصة بني احلسابات ) : ٣٧٥(مادة 

وجـدت عـدة عالقات أو حسابات بني البنك والعميل جاز إجراء املقاصة بني أرصدة احلسابات ولو                 إذا  
 .كانت بعمالت خمتلفة ، ما مل يتفق على غري ذلك

 :مسئولية البنك ) : ٣٧٦(مادة 

يكون البنك مسئوالً عن أي قيد غري صحيح للمدفوعات يف حساب العميل أو أي تنفيذ غري صحيح                       -١
 . من الودائع ، ما مل يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى خبطأ العميلللسحب

 .يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة            -٢

 :قطع احلســــاب ) : ٣٧٧(مادة 

كثر ويستخرج  يقطـع احلساب اجلاري يف املواعيد املتفق عليها بني الطرفني ويف اية كل سنة مالية على األ                
رصـيده الدائن أو املدين ، وال يؤدي ذلك إىل غلق احلساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إىل احلساب                    

 .ذاته ، ويستأنف حركته يف اليوم التايل لقطعه

 :املوافقة على احلساب ) :٣٧٨(مادة 

قبل هذا األخري ، إذا انقضت      يعتـرب كشف احلساب املقدم من البنك إىل العميل موافقاً عليه من                          -١
 .مدة معقولة حيددها البنك دون اعتراض

علـى أن املـوافقة علـى الكشف ال متنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات احلساب                         -٢
 .واإلغفال أو التكرار ، وذلك خالل سنة من استالم كشف احلساب

 :غلق احلساب اجلاري ) : ٣٧٩(مادة 



 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

 :اري ألحد األسباب اآلتية يغلق احلساب اجل

 .انتهاء املدة احملددة للحساب ، وجيوز إغالقه قبل انتهاء هذه املدة باتفاق الطرفني              - أ

بـناء علـى طلب صاحب احلساب أو البنك إذا كان احلساب مفتوحاً ملدة غري حمددة ، مع مراعاة                        - ب 
 .ق على ميعاد وجب إجراء اإلخطار قبل أسبوعنيمواعيد اإلخطار املتفق عليها ، فإذا مل يتف

مـوت املـواطن أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عدمي أهلية األداء أو ناقص أهلية األداء أو انتهاء                            - ج 
 .الشخص االعتباري صاحب احلساب

 .عدم حترك احلساب مدة سنة من آخر قيد            - د

 :آثار غلق احلساب ) : ٣٨٠(مادة 

يترتب على غلق احلساب اجلاري اعتبار دين الرصيد حاالً ، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق احلساب ،               -١
 .ما مل يتبني غري ذلك من االتفاق أو الظروف

 .يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة              -٢

 :إجارة اخلزائـــن ) : ٣٨١(مادة 
  :عقد اإلجيــــــار

إجارة اخلزائن عقد يتعهد مبقتضاه البنك بوضع خزانة معينة حتت تصرف املستأجر لالنتفاع ا مدة حمددة لقاء               
 .أجرة

 :التزامات البنـــك           -١

 :التمكني من االستعمال ) : ٣٨٢(مادة 
 . املعلن عنها لفتح اخلزائنيتعني على البنك أن ميكن املستأجر من استعمال اخلزانة يف املواعيد             -١
يكـون اسـتعمال اخلزانة للمستأجر وحده وال جيوز للبنك أن يأذن غريه يف استعماهلا ، وإذا تعدد                         -٢

املستأجرون خلزانة واحدة ، جاز أن يكون استعماهلا هلم جمتمعني أو منفردين حسب ما يتفق عليه يف عقد                  
 .إجارة اخلزانة

 يـؤذن يف استعمال اخلزانة لوكيل املستأجر ، مىت أخطر البنك باسم هذا الوكيل               جيـوز أيـضاً أن           -٣
 .وباملستندات الدالة على صفته ، وجيوز توكيل البنك ذاته يف فتح اخلزانة

 :مفتاح اخلزانة ) : ٣٨٣(مادة 

اح اآلخر ، وفيما    يكون لكل خزانة مفتاحان خمتلفان ، يسلم أحدمها إىل املستأجر وحيتفظ البنك باملفت                  -١
 .عدا املستأجر والبنك ال جيوز تسليم املفتاح ألي شخص آخر

 .يبقى املفتاح املسلم للمستأجر ملكاً للبنك            -٢

 :احملافظة على اخلزانة ) : ٣٨٤(مادة 
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 .يتعني على البنك اختاذ التدابري الالزمة لضمان سالمة اخلزانة واحملافظة على حمتوياا

 :عدم فتح اخلزانة ) : ٣٨٥(مادة 

ال جيـوز للبـنك فـيما عدا األحوال املذكورة يف القانون، أن يفتح اخلزانة أو يفرغ حمتوياا إالَّ بإذن من                     
 .املستأجر أو حبضوره ، أو تنفيذاً لقرار صادر من القضاء

 :مسئولية البنك ) : ٣٨٦(مادة 

 .مل يثبت أن الضرر يرجع إىل قوة قاهرةيضمن البنك بقاء حمتويات اخلزانة سليمة وكاملة ، ما 

 :سرية اخلزانة ) : ٣٨٧(مادة 

ال جيوز يف أية حالة من احلاالت إفشاء حمتويات اخلزانة من قبل ممثل القضاء أو النيابة العامة أو موظف                    
 .البنك أو أي شخص آخر حيضر عملية فتح اخلزانة أو جرد حمتوياا

  : احلجز على اخلزانة ) :٣٨٨(مادة 
إذا أوقـع احلجـز علـى اخلزانة بإذن القضاء ، وجب على البنك مبجرد تسلمه التبليغ أن مينع                              -١

 .املستأجر من استعمال اخلزانة
 .وعلى البنك إخطار املستأجر فوراً بتوقيع احلجز على اخلزانة           -٢

حمتوياا حبضور ممثل القضاء بعد إخطار املستأجر       وعند تنفيذ احلجز يلتزم البنك بفتح اخلزانة وإفراغ               -٣
باملـيعاد احملـدد لفتح اخلزانة وال جيوز ألحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك واملستأجر أن حيضر فتح                  

 .اخلزانة ، وجترد حمتويات اخلزانة وتسلم أمانة إىل البنك حىت يتم بيعها

ويات أخرى ال يشملها البيع اجلربي وجب إعادا إىل         وإذا كـان باخلـزانة أوراق أو وثائـق أو حمت                -٤
املـستأجر ، فـإذا مل يكـن حاضراً وقت فتح اخلزانة أودعت لدى البنك للمحافظة عليها حىت يطلبها              

 .املستأجر أو ورثته

 :التزامات مستأجر اخلزانة           -٢

 :استعمال اخلزانة ) : ٣٨٩(مادة 

 اخلزانة فيما أعدت له ال ألي غرض ، وال جيوز له على األخص أن يضع يف                 على املستأجر أن يستعمل          -١
 .اخلزانة أشياء خطرة دد سالمتها أو ختل بأمن املكان املوجودة فيه

 .حيظر على املستأجر أن يتنازل للغري عن استعمال اخلزانة أو أن يؤجر اخلزانة من الباطن              -٢

 :طر  التهديد باخل ) :٣٩٠(مادة 
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إذا صـارت اخلـزانة مهـددة خبطر أو تبني أا حتتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن خيطر                          -١
 .املستأجر فوراً باحلضور إلفراغها أو لسحب األشياء اخلطرة منها

 فتح اخلزانة   فـإذا مل حيضر املستأجر يف امليعاد املعني ، جاز للبنك أن يطلب من القضاء اإلذن له يف                              -٢
 .وإفراغها أو سحب األشياء اخلطرة منها

وإذا كـان اخلطـر حاالً جاز للبنك دون إذن القضاء أن يستدعي مندوب جهة األمن املختصة لفتح                        -٣
 .اخلزانة وإفراغها أو سحب األشياء اخلطرة منها

وحيرر حمضر بالواقعة تذكر فيه حمتويات      ويف كل األحوال جيري فتح اخلزانة حبضور ممثل النيابة العامة                  -٤
 .اخلزانة وأمساء األشخاص الذين حضروا فتحها

 :دفع األجرة ) : ٣٩١(مادة 

جيـب علـى املستأجر دفع أجرة اخلزانة يف مواعيد استحقاقها وإالَّ جاز للبنك منعه من الدخول إىل                         -١
ارة أو عن أجزاء من املدة ، ما مل يتفق على غري           اخلزانة وتكون األجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة اإلج        

 .ذلك

إذا مل يدفـع املستأجر األجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعني من إخطار املستأجر بالدفع انتهاء عقد                        -٢
اإلجـارة ويـسترد البنك اخلزانة بعد إخطار املستأجر باحلضور لفتحها وإفراغ حمتوياا ويكون اإلخطار     

 .ا حصل خبطاب مسجل يف آخر موطن عينه املستأجر للبنكصحيحاً إذ

وإذا مل حيـضر املـستأجر يف امليعاد احملدد ، جاز للبنك أن يطلب من القضاء اإلذن له يف فتح اخلزانة                            -٣
وإفـراغ حمـتوياا حبـضور ممثل النيابة العامة ، وحيرر حمضر بالواقعة تذكر فيه حمتويات اخلزانة وأمساء                  

ص الذين حضروا فيها ، وجيوز للقضاء أن يأمر بإيداع احملتويات لدى البنك إىل أن يتم التنفيذ                 األشـخا 
 .عليها

 :االمتياز واحلق يف احلبس ) : ٣٩٢(مادة 

يكون للبنك حق حبس حمتويات اخلزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعها الستيفاء األجرة واملصروفات                
 .املستحقة له

 :تسليم اخلزانة ورد املفتاح : ) ٣٩٣(مادة 

جيب على املستأجر عند انتهاء اإلجارة أن يسلم اخلزانة إىل البنك ويرد له املفتاح ، فإذا مل يفعل ذلك سرى                    
ويكون على املستأجر أن يدفع للبنك      ) ٣٩١(من املادة   ) الثانية والثالثـــة (حكـــــم الفقـرتني     

 .اع حمتوياامقابل احتجاز اخلزانة ورسوم فتحها وإيد
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 :التسهيالت اإلئتمانية            -٣
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 :ماهية التسهيل ) : ٣٩٤(مادة 

التسهيل بالسحب على املكشوف عقد يضع البنك مبقتضاه حتت تصرف طالب التسهيل مبلغاً من                           -١
 .النقود وملدة معينة أو غري معينة

 .تعني على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيلي             -٢

يعتـرب التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك باملوافقة على منحه وإدراج ذلك يف بطاقة احلساب                             -٣
 .اجلاري اخلاصة بالعميل

 :استعمال التسهيل ) : ٣٩٥(مادة 
فعة واحدة أو على دفعات ، وما يوفيه يف مدة العقد يضاف إىل يكـون للعميل أن يستعمل التسهيل د          -١

 .الباقي من املبلغ املوضوع حتت تصرفه ، ما مل يتفق على غري ذلك
 .وال جيوز التنازل عن التسهيل إالَّ مبوافقة البنك             -٢

 :تقدمي الضمان ) : ٣٩٦(مادة 
 .مان عيين مؤمن عليه لصاحل البنكللبنك أن يطلب من العميل تقدمي ض             -١
وإذا اتفـق على ضمان يف صورة أخرى ووقع نقص هام يف هذا الضمان جاز للبنك أن يطلب ضماناً                          -٢

 .تكميلياً أو خيفض مبلغ التسهيل أو يلغيه على حسب األحوال
 .وأنظمة البنك املركزييسري على التسهيل بالسحب على املكشوف األرباح اليت حتددها لوائح ) : ٣٩٧(مادة 
 :إلغاء التسهيل ) : ٣٩٨(مادة 

يكـون للبـنك صالحية إلغاء التسهيل يف أي وقت بإشعار يوجه للعميل على أن حيدد لـه مهلة                          -١
 .معقولة لسداد الدين

داء ويف كـل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو إخضاعه للتصفية أو إعتباره عدمي أهليه األ                    -٢
أو نـاقص أهلـية األداء أو إنـتهاء الشخص اإلعتباري طالب التسهيل ، وكذلك عند إخالل طالب                  
التـسهيل بواجب األمانة والثقة أو صدور أي خطأ جسيم آخر منه يف إستعمال التسهيل املمنوح وتعاد               

 .مجيع الضمانات أن وجدت ملقدميها بعد تصفية احلساب

  

 :جتديد التسهيل ) : ٣٩٩(مادة 
للعميل طلب جتديد التسهيل قبل انتهاء املدة بشهر على األقل ، فإذا مل يطلب ذلك أو رفض البنك التجديد                   

 .، اعترب التسهيل منتهياً بانقضاء املدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين
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 :االعتماد املستندي            -٤

 :عقد االعتماد املستندي ) : ٤٠٠(مادة 

طالب فتح  (ملستندي عقد يتعهد البنك مبقتضاه بفتح اعتماد بناًء على طلب أحد عمالئه             االعـتماد ا         -١
 .بضمان مستندات متثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل) املستفيد(لصاحل شخص آخر) االعتماد

 أجنبياً عن   يكون عقد االعتماد املستندي مستقالً عن العقد املفتوح االعتماد بسببه ، ويبقى البنك                          -٢
 .هذا العقد

 :عدم القابلية للنقض ) : ٤٠١(مادة 

يكـون االعـتماد املستندي غري قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح االعتماد قطعياً ومباشراً قبل                       -١
 .املستفيد وكل حامل حسن النية للصك املسحوب تنفيذاً للعقد املفتوح االعتماد بسببه

املستفيد وطالب فتح ( جيـوز نقـض االعتماد أو تعديل شروطه إالَّ باتفاق مجيع األطراف فيه      وال                -٢
 ) .االعتماد

 .كل هذا ما مل يتفق على أن يكون االعتماد قابالً للنقض              -٣

 :تعزيز االعتماد ) : ٤٠٢(مادة 

ر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل       جيـوز تعزيـز االعـتماد غري القابل للنقض من بنك آخ                        -١
 .املستفيد

وال يعتـرب جمرد اإلخطار بفتح االعتماد املستندي غري القابل للنقض املرسل إىل املستفيد عن طريق                      -٢
 .بنك آخر ، تعزيزاً من هذا البنك لالعتماد

 :حتويل االعتماد وجتزئته ) : ٤٠٣(مادة 

 االعتماد املفتوح قابالً للتحويل والتجزئة والتحويل ألكثر من مستفيد من قبل            جيـوز االتفاق على أن يكون     
 .املستفيد األصلي إىل مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة يف عقد فتح االعتماد

 :عدم جواز التنازل ) : ٤٠٤(مادة 

 .وافقة البنك فاتح االعتمادال جيوز لطالب فتح االعتماد أن يتنازل عن االعتماد املفتوح إالَّ بعد م

 :التزامات البنك الفاتح ) : ٤٠٥(مادة 
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يلتزم البنك فاتح االعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول واخلصم املتفق عليها يف عقد االعتماد ، إذا                        -١
 .كانت املستندات مطابقة ملا ورد يف هذا العقد من بيانات وشروط

 . يتحقق من مطابقة املستندات لتعليمات طالب فتح االعتمادوعلى البنك أن             -٢
وإذا وجـد البـنك الفاتح أن املستندات غري مطابقة لشروط االعتماد فعليه أن خيطر طالب فتح                              -٣

 .االعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته
 :مسئولية البنك الفاتح ) : ٤٠٦(مادة 

فـاتح االعتماد إذا كانت املستندات مطابقة يف ظاهرها لتعليمات طالب فتح            ال يـسأل البـنك                   -١
 .االعتماد

 .وال يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة اليت فتح االعتماد بسببها             -٢
 :عدم تنفيذ العميل ) : ٤٠٧(مادة 

 املطابقة لشروط فتح االعتماد ، فللبنك       إذا مل يدفـع طالـب فتح االعتماد قيمة مستندات الشحن                 -١
الفـاتح بيع البضاعة باملزاد العلين بعد إذن القضاء وتبليغ طالب فتح االعتماد مبوعد البيع وحمله ، وإذا                  

 .كانت البضاعة قابلة للتلف السريع ، فيجوز إجراء البيع دون إذن القضاء
من هذا القانون ، ما     ) ٣١٣(ياز املقرر للوكيل يف املادة      ويكـون للبنك الفاتح على البضاعة االمت                   -٢

 .دامت املستندات الدالة على البضاعة حتت يده
ال ينطـبق حكـم الفقرة األوىل على االعتمادات املفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع              -٣

ىف قيمة املستندات عن طريق     العـام ومـزارع الدولـة والتعاونـيات واهليئات االجتماعية ، وإمنا تستو            
 .التسويات احلسابية ، وذلك بعد إشعار اجلهة طالبة فتح االعتماد بتحملها تبعة البضاعة

 :خطاب الضمان            -٥

 :ماهية خطاب الضمان ) : ٤٠٨(مادة 
ل بدفع مبلغ معني أو قاب    ) طالب الضمان (خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له             -١

إذا طلب منه ذلك خالل املدة املعينة يف اخلطاب ، ويذكر يف خطاب             ) املستفيد(للتعـيني لشخص آخر     
 .الضمان الغرض الصادر من أجله

 .جيـــوز أن يصدر خطاب الضمان ملدة غري معينة -٢
 :غطاء الضمان ) : ٤٠٩(مادة 

 .ة نقدية أو رهن أو كفالةللبنك أن يطلب تقدمي غطاء الضمان الصادر منه يف صورة وديع     -١
 .جيوز أن يكون الغطاء تنازالً من طالب الضمان عن حقه قبل املستفيد     -٢

 :دفوع البنك ) : ٤١٠(مادة 
ال جيـوز للبـنك أن يتمسك يف مواجهة املستفيد بالدفوع النامجة عن عالقة البنك بطالب الضمان أو عالقة                 

 .طالب الضمان باملستفيد
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 :هاء الضمان انت) : ٤١١(مادة 
إذا كان خطاب الضمان معني املدة انتهت صالحيته وبرئت ذمة البنك إذا مل يصله خالل مدة سريان                        -١

 .اخلطاب طلب من املستفيد بالدفع ما مل يتفق صراحة قبل انتهاء هذه املدة على جتديدها

 .يته مبضي ثالث سنوات من تاريخ إنشائهأما إذا كان خطاب الضمان ملدة غري معينة أنتهت صالح              -٢

 :التزامات طالب الضمان ) : ٤١٢(مادة 

يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء ملا أعد له ، ويدفع العمولة ورسوم اخلدمة ، وبتنفيذ                             -١
 .ما حتمله من تعهدات

 .الغرض منه ، وإال ظلت مسئوليته منشغلةوجيب عليه إعادة خطاب الضمان إللغائه بعد حتقيق              -٢
 :حظر التنازل ) :٤١٣(مادة 

 .ال جيوز للمستفيد أن يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إالَّ مبوافقة البنك
 :رجوع البنك ) : ٤١٤(مادة 

 .ه طالب الضمانحيل البنك ، بالوفاء للمستفيد ، وبقدر ما دفع له، حمل هذا األخري يف حقوقه جتا            -١
 .ويكون للبنك أن يرجع أيضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان            -٢

 :سلف البنوك           -٦

 .تقدم السلف من البنوك إىل املواطنني واألشخاص املعنوية) : ٤١٥(مادة 
اً باملستندات املتطلبة ويذكر يف      تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب يف السلفة طلباً إىل البنك مصحوب           -١) : ٤١٦(مادة  

 .طلب السلفة الغرض منها
 تعتـرب السلفة منعقدة منذ حلظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وإدراجها يف حساب السلفة أو                 -٢

 .يف أي حساب آخر خاص باجلهة أو املواطن طالب السلفة
 إعتبارياً أن يستعملها إالَّ يف الغرض املخصص         ال جيوز ملن حصل على سلفة مواطناً كان أم شخصاً           -١) :٤١٧(مادة  

 .هلا
 . وجيوز للبنك أن يتخذ االحتياطات الكفيلة بشأن تنفيذ ذلك-٢

 .يتعني دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب احملددة من البنك املركزي) : ٤١٨(مادة 

دمي ضمان يف صورة رهن أو كفالة أو        جيـوز للبنك أن يشترط على اجلهة أو املواطن طالب السلفة تق           ) : ٤١٩(مـادة   
 .ضمان جتاري على حسب األحوال

تـؤدى رسوم اخلدمة يف اية السنة إذا كانت مدة السلفة سنة أو أكثر ويف يوم استحقاق الدين إذا                   ) : ٤٢٠(مـادة   
 .كانت املدة أقل من سنة ، وحتتسب فائدة بسيطة على السلفة
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لذي طلب السلفة برد مثلها يف امليعاد احملدد لذلك ، وجيوز حتديد األجل باتفاق              تلتزم اجلهة أو املقترض ا    ) : ٤٢١(مادة  
 .الطرفني مع جتديد الضمانة
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 :أركان الكمبيالـــة           -١
 : على البيانات التالية تشتمل الكمبيالة) : ٤٢٢(مادة 

 .مكتوباً يف منت الصك ، وباللغة اليت كتب ا) كمبيالة(لفظ              -١
 .تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها             -٢
 ) .املسحوب عليه(اسم من يلزمه الوفاء              -٣
 .اسم من جيب الوفاء له أو ألمره             -٤
 .أمر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود             -٥
 .ميعاد االستحقاق             -٦
 .مكان الوفاء             -٧
 ) .الساحب(توقيع من انشأ الكمبيالة              -٨

 : األحوال التاليةالصك اخلايل من أحد البيانات املذكورة يف املادة السابقة ال يعترب كمبيالة إالَّ يف) : ٤٢٣(مادة 
 .إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها أعتربت منشأة يف املكان املبني جبانب اسم الساحب          - أ
 .وإذا خلت من بيان ميعاد االستحقاق ، اعتربت مستحقة الوفاء لدى اإلطالع عليها     - ب
جبانب اسم املسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء       وإذا خلـت من بيان مكان الوفاء فاملكان الذي يذكر               - ج 

وموطناً للمسحوب عليه يف الوقت ذاته ، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء يف موطن املسحوب عليه               
 .، إذا مل يشترط وفاؤها يف مكان آخر

شخص جيوز سحب الكمبيالة ألمر ساحبها نفسه ، وجيوز سحبها على ساحبها وجيوز سحبها حلساب               ) : ٤٢٤(مـادة   
 .آخر

إذا كتب مبلغ الكمبيالة باحلروف وباألرقام معاً ، فالعربة عند االختالف تكون باملكتوب باحلروف ،               ) : ٤٢٥(مـادة   
 .وإذا كتب املبلغ عدة مرات باحلروف أو باألرقام فالعربة عند االختالف تكون باملبلغ األقل
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 الكمبيالة إالَّ إذا كانت الكمبيالة مستحقة األداء لدى         ال جيوز أن تشترط فائدة عن املبلغ املذكور يف        ) : ٤٢٦(مـادة   
االطالع عليها أو بعد مدة من اإلطالع ، وحبسب بيان سعر الفائدة يف الكمبيالة ذاا ، وإالَّ كان الشرط                   

 .باطالً ، وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا مل يعني بتاريخ آخر

ية امللتزم مبوجب الكمبيالة إىل قانونه الوطين وإذا كان الشخص ناقص األهلية طبقاً         يرجع يف حتديد أهل   ) : ٤٢٧(مـادة   
لقانـونه الوطين فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه يف إقليم دولة يعتربه تشريعها كامل                  

 .األهلية

 توقيعام على الكمبيالة كساحبني أو      التزامات القصر الذين ليسوا جتاراً وعدميي األهلية ، الناشئة من         ) : ٤٢٨(مـادة   
مظهـرين أو قابلني أو ضامنني احتياطيني أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ، وجيوز هلم                   

 .التمسك ذا البطالن يف مواجهة كل حامل للكمبيالة

 توقيعات مزورة أو توقيعات إذا محلـت الكمبـيالة توقيعات أشخاص ليست هلم أهلية االلتزام ا أو            ) : ٤٢٩(مـادة   
ألشـخاص ومهيني أو توقيعات غري ملزمة ألسباب أخرى ال ألصحاا وال ملن وقعت الكمبيالة بأمسائهم،                

 .فان التزامات غريهم من املوقعني عليها تظل مع ذلك صحيحة

ة فإذا وفاها آلت إليه مـن وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغري تفويض منه التزم شخصياً مبوجب الكمبيال            ) : ٤٣٠(مـادة   
 .احلقوق اليت تؤول إىل من أدعى النيابة عنه ويسرى هذا احلكم على من جاوز حدود النيابة

يضمن ساحب الكمبيالة قبوهلا أو وفاءها ، وجيوز له أن يشترط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان                 ) : ٤٣١(مـادة   
 .الوفاء

  

 : التحريف –تعدد النسخ والصور           -٢
جيـوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً وجيب أن يوضع يف منت كل نسخة منها                  ) : ٤٣٢(مـادة   

رقمها، وإالَّ اعتربت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة مل يذكر فيها أا وحيدة أن                 
 الشخص الذي ظهرها وعلى كل      يطلب نسخاً منها على نفقته ، وجيب عليه حتقيقاً لذلك أن يرجع إىل            

 .مظهر أن يدون تظهريه على النسخ اجلديدة
وفاء الكمبيالة مبوجب إحدى نسخها مربئ للذمة ، ولو مل يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم                  ) : ٤٣٣(مادة  

 .هاالنسخ األخرى غري أن املسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء مبوجب كل نسخة مقبولة منه مل يسترد
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبوهلا أن يبني على النسخ األخرى إسم من تكون هذه النسخ يف                  ) : ٤٣٤(مادة  

حـيازته ، وعلى هذا األخري أن يسلمها للحامل الشرعي ألية نسخة أخرى ، فإذا رفض تسليمها ، مل                   
 ):بروتستو ( يكن حلامل الكمبيالة حق الرجوع إالَّ إذا اثبت باعتراض

 . أن النسخة املرسلة للقبول مل تسلم له رغم طلبه هلا :أوالً 
 . أن القبول أو الوفاء مل حيصل مبوجب نسخة أخرى :ثانياً 

حلامل الكمبيالة أن حيرر منها صوراً ، وجيب أن تكون الصورة مطابقة متاماً ألصل الكمبيالة مبا حتمل من                  ) : ٤٣٥(مادة  
دونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن األصل قد انتهى عند هذا             تظهـريات أو أية بيانات أخرى م      
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احلد وجيوز تظهري الصورة وضماا احتياطياً على الوجه الذي جيري على األصل ، ويكون هلذه الصورة                
 .ما لألصل من أحكام

صل للحامل الشرعي   جيب أن يبني يف صورة الكمبيالة اسم حائز األصل وعلى هذا األخري أن يسلم األ              ) : ٤٣٦(مادة  
للـصورة ، وإذا امتـنع حائز األصل عن تسليمه مل يكن حلامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو                   

أن األصل مل يسلم إليه بناًء على طلبه ، وإذا ) بروتستو(ضـامنيها االحتياطـيني إالَّ إذا أثبت باعتراض    
 أنه منذ اآلن ال يصح التظهري إالَّ »كـتب على األصل عقب التظهري األخري احلاصل قبل عمل الصورة      

 .على الصورة ، فكل تظهري يكتب على األصل بعد ذلك باطل
إذا وقـع حتـريف يف منت الكمبيالة التزم املوقعون الالحقون هلذا التحريف مبا ورد يف املنت احملرر أما                   ) : ٤٣٧(مـادة   

 .املوقعون السابقون فيلتزمون مبا ورد يف املنت األصلي
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كل كمبيالة ، ولو مل يصرح فيها أا مسحوبة ألمر جيوز تداوهلا بالتظهري وال جيوز تداول الكمبيالة اليت                  ) : ٤٣٨(مادة  
، وجيوز ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا املعىن إالَّ باتباع أحكام حوالة احلق  (يـضع فـيها سـاحبها ألمر      

عليه سواًء قبل الكمبيالة أو مل يقبلها ، كما جيوز التظهري للساحب وألي ملتزم آخر التظهري للمسحوب 
 .، وجيوز جلميع هؤالء تظهري الكمبيالة من جديد

يكتب التظهري على الكمبيالة ذاا أو على ورقة أخرى متصلة ا ويوقعه املظهر والتظهري الالحق مليعاد                ) : ٤٣٩(مادة  
عدم الوفاء أو   ) بروتستو(لتظهري السابق له أما التظهري الالحق العتراض        االسـتحقاق ينـتج أحكام ا     

احلاصـل بعد انقضاء امليعاد القانوين احملدد لعمل االعتراض فال ينتج إالَّ آثار حوالة احلق ، ويفترض يف                  
 .الف ذلكالتظهري اخلايل من التاريخ انه حصل قبل انقضاء امليعاد احملدد لعمل االعتراض إالَّ إذا ثبت خ

 .ال جيوز تقدمي تاريخ التظهري وان وقع اعترب تزويراً) : ٤٤٠(مادة 
التظهري على  (جيوز أالَّ يكتب يف التظهري اسم املستفيد كما جيوز أن يقتصر التظهري على توقيع املظهر                ) : ٤٤١(مـادة   

أو على الورقة   ويـشترط لصحة التظهري يف هذه احلالة األخرية أن يكتب على ظهر الكمبيالة              ) بـياض 
 .املتصلة ا

ال جيوز تعليق التظهري على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهري           ) ٤٤٥(مع عدم اإلخالل حبكم املادة      ) : ٤٤٢(مـادة   
 .يعترب كأنه مل يكن والتظهري اجلزئي باطل ويعترب التظهري حلاملي الكمبيالة تظهرياً على بياض

 :جاز حلامل الكمبيالةإذا كان التظهري على بياض ) : ٤٤٣(مادة 
 .أن ميأل البياضة بكتابة امسه أو اسم شخص آخر      - أ
 .أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إىل شخص آخر  - ب
 .أن يسلم الكمبيالة إىل شخص آخر دون أن ميالء البياض ودون أن يظهرها   - ج

رط غري ذلك وجيوز له حظر تظهريها من جديد ، ويف           يضمن املظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما مل يشت       ) : ٤٤٤(مـادة   
 .هذه احلالة ال يكون ملزماً بالضمان جتاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهري الحق

يعترب حائز الكمبيالة حاملها الشرعي مىت أثبت أنه صاحب احلق فيها بتظهريات غري منقطعة ولو كان                ) : ٤٤٥(مـادة   
هريات املشطوبة تعترب يف هذا الشأن كأن مل تكن ، وإذا أعقب التظهري             آخرها تظهرياً على بياض ، والتظ     

علـى بياض تظهرياً آخر اعترب املوقع على هذا التظهري األخري انه هو الذي آل إليه احلق يف الكمبيالة                    
بالتظهري على بياض ، وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما ، ال يلزم حاملها بالتخلي عنها      

 أثبت حقه فيها على مقتضى األحكام السابقة ، إالَّ إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب يف                    مىت
 .سبيل احلصول عليها خطأً جسيماً

ليس للمدين  ) ٤٤٧(ينقل التظهري مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع عدم اإلخالل حبكم املادة             ) : ٤٤٦(مـادة   
) املهنية على الدفوع اخلاصة   (  أن حيتج على حاملها بالدفوع       الـذي أقـيمت علـيه دعوى بكمبيالة       
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بـساحبها أو حباملـها السابقني ما مل يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة األضرار                 
 .باملدين

آخر بالتوكيل أو أي بيان (أو ) القيمة للقبض( أو ) القيمة للتحصيل(إذا أشـتمل التظهري على عبارة     ) : ٤٤٧(مـادة   
جاز حلامل الكمبيالة مباشرة مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإمنا ال جيوز له تظهريها ) يفيد التوكيل

إالَّ علـى أساس التوكيل ، وليس للملتزمني يف هذه احلالة االحتجاج على حامل الكمبيالة إالَّ بالدفوع                 
ليت يتضمنها التظهري التوكيلي بوفاة املوكل      الـيت جيوز االحتجاج ا على املظهر ، وال تنقضي الوكالة ا           

 .أو حبدوث ما خيل بأهليته

أو أي بيان آخر يفيد     ) القيمة للرهن ( أو  ) القيمة للضمان ( إذا أشتمل التظهري على عبـــــارة    ) : ٤٤٨(مـادة   
ظهري الـرهن جـاز حلامل الكمبيالة أن يباشر مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعترب الت                

 على حامل الكمبيالة بالدفوع املبنية       حاصالً على سبيل التوكيل ، وليس للمدين بالكمبيالة االحتجاج        
 .على عالقته الشخصية باملظهر ، ما مل يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها األضرار باملدين
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علـى صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة حلسابه أن يوجد لدى املسحوب عليه مقابل وفائها                ) : ٤٤٩(مـادة   
 .ولكن ذلك ال يعفى الساحب حلساب غريه من مسئوليته شخصياً جتاه مظهريها وحامليها دون سواهم

للساحب أو لألمر بالسحب يف ميعاد      يعتـرب مقابـل الـوفاء موجوداً إذا كان املسحوب عليه مديناً             ) : ٤٥٠(مـادة   
 .استحقاق الكمبيالة مببلغ معني من النقود واجب األداء ومساو على األقل ملبلغ الكمبيالة

يعترب قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل وال جيوز إثبات عكس هذه القرينة يف         ) : ٤٥١(مـادة   
لة، وعلي الساحب دون غريه أن يثبت يف حالة اإلنكار سواًء حصل            عالقة املسحوب عليه حبامل الكمبيا    

قبول الكمبيالة أو مل حيصل أن املسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها يف ميعاد االستحقاق فان مل يثبت                  
بعد امليعاد احملدد قانوناً ، فإذا أثبت الساحب        ) الربوتستو(ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل االعتراض        

املقابل واستمرار وجوده حىت امليعاد الذي كان جيب فيه عمل االعتراض برئت ذمته مبقدار هذا               وجود  
 .املقابل ما مل يكن قد استعمل يف مصلحته

تنتقل ملكية مقابل الوفاء حبكم القانون إىل محلة الكمبيالة املتعاقبني وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة                 ) : ٤٥٢(مادة  
امل الكمبيالة على هذا املقابل الناقص مجيع احلقوق املقررة له على املقابل الكامل ،              الكمبـيالة كان حل   

ويـسرى هـذا احلكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غري حمقق أو غري حال عند استحقاق                    
 .الكمبيالة

قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة     بعد امليعاد احملدد    ) الربوتستو(علـى الـساحب ولو عمل اإلعتراض        ) : ٤٥٣(مـادة   
وتكون .. املـستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة             

 .مصروفات ذلك على املتسبب يف التأخري
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يفاء اذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غريه من دائين الساحب است               ) : ٤٥٤(مادة  
 .حقه من مقابل الوفاء املوجود على وجه صحيح عند املسحوب عليه

إذا أفلس املسحوب عليه ، وكان مقابل الوفاء ديناً يف ذمته دخل هذا الدين يف موجودات التفليسة ،                  ) : ٤٥٥(مـادة   
أمـا إذا كـان للساحب لدى املسحوب عليه بضائع أو أوراق جتارية أو أوراق مالية أو غري ذلك من                    
األعيان اليت جيوز استردادها طبقاً ألحكام اإلفالس وكانت هذه األعيان خمصصة صراحة أو ضمناً لوفاء               

 .الكمبيالة فلحامل الكمبيالة األولوية يف استيفاء حقه من قيمتها
إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل وفاء واحد ال تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ                ) : ٤٥٦(مـادة   

سـحبها فيما يتعلق حبقوق حامليها يف استيفاء ديوم من مقابل الوفاء املذكور ويكون حامل الكمبيالة                
السابق تارخيها على تواريخ الكمبياالت األخرى مقدماً على غريه ، فإذا سحبت الكمبياالت يف تاريخ                

لة قبول املسحوب عليه ،     واحد قدمت الكمبيالة اليت حتمل قبول املسحوب عليه وإذا مل حتمل أية كمبيا            
قدمت الكمبيالة اليت خصص لوفائها مقابل الوفاء ،أما الكمبياالت اليت تشتمل على شرط عدم القبول               

 .فتأيت يف املرتبة األخرية
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املسحوب عليه يف موطنه    جيـوز حلامل الكمبيالة أو ألي حائز هلا ، حىت ميعاد االستحقاق تقدميها إىل               ) : ٤٥٧(مـادة   
 .لقبوهلا

جيوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقدميها للقبول يف ميعاد معني أو بغري ميعاد ، وله أن يشترط                  ) : ٤٥٨(مادة  
عـدم تقدميها للقبول ، ما مل تكن مستحقه الدفع عند غري املسحوب عليه أو يف جهة أخرى غري موطنه                    

 من االطالع عليها وله أن يشترط عدم تقدميها للقبول قبل اجل معني             أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة     
 الكمبيالة للقبول يف ميعاد معني أو بغري ميعاد ما مل يكن الساحب قد               ، ولكـل مظهر أن يشترط تقدمي      

 .اشترط عدم تقدميها للقبول

جيب تقدميها للقبول خالل سنة من      الكمبيالة املستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من اإلطالع عليها           ) : ٤٥٩(مـادة   
 .تارخيها ، وللساحب تقصري هذا امليعاد أو إطالته ، ولكل مظهر تقصري هذا امليعاد

جيـوز للمسحوب عليه أن يطلب تقدمي الكمبيالة للقبول مرة ثانية يف اليوم التايل للتقدمي األول ، وال              ) : ٤٦٠(مـادة   
ب قد رفض إالَّ إذا ذكر الطلب يف االعتراض         يقـبل مـن ذوي املـصلحة اإلدعـاء بـأن هذا الطل            

 ).الربوتستو(

ال يلزم حامل الكمبيالة املقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ، ويكتب القبول على الكمبيالة        ) : ٤٦١(مـادة   
أو بأي عبارة أخرى تدل على هذا املعىن ، ويوقعه املسحوب عليه ، ويعترب              ) مقبول(ذاا ويؤدي بلفظ    

الً جمرد وضع املسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقه الوفاء بعد               قبو
مدة من اإلطالع عليها أو كانت واجبه التقدمي للقبول يف مدة معينة بناًء على شرط خاص ، وجب بيان                   

 الكمبيالة حفظاً حلقوقه يف تاريخ القبول يف يوم تقدمي الكمبيالة ، فإذا خال القبول من التاريخ جاز حلامل            
يعمل يف وقت يكون فيه     ) بروتستو(الرجوع على املظهرين أو على الساحب إثبات هذا اخللو باعتراض           

 .جمدياً

جيب أن يكون القبول غري معلق على شرط ، ومع ذلك جيوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ        ) : ٤٦٢(مادة  
بيالة يقع يف صيغة القبول يعترب رفضاً هلا ومع ذلك يظل القابل            الكمبـيالة ، وأي تعـديل لبيانات الكم       

 .ملزماً مبا تضمنته صيغة القبول

إذا شطب املسحوب عليه قبولـه املكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعترب القبول املشطوب رفضاً               ) : ٤٦٣(مـادة   
إذا أخطر املسحوب عليه    ويعتـرب الـشطب حاصالً قبل رد الكمبيالة ، ما مل يثبت العكس ومع ذلك                

 .احلامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم حنوهم أساساً بالقبول
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إذا عـني الساحب يف الكمبيالة مكاناً للوفاء غري موطن املسحوب عليه دون أن يعني من جيب الوفاء                  ) : ٤٦٤(مـادة   
بل ملزماً بالدفع يف مكان الوفاء      عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا مل يعينه اعترب القا             

، وإذا كانـت الكمبـيالة مستحقه الوفاء يف موطن املسحوب عليه ، جاز له أن يعني يف صيغة القبول                    
 .عنواناً يف اجلهة اليت جيب أن يقع فيها الوفاء

 حالة عدم الوفاء    إذا قـبل املسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها يف ميعاد استحقاقها ويف             ) : ٤٦٥(مـادة   
يكون حلامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته ، مطالبة املسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة                

 ) .٥٠٠ ، ٤٩٩(عن الكمبيالة بكل ما جتوز املطالبة به مبوجب املادتني 
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بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص جيوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو      ) : ٤٦٦(مـادة   
 .ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة

مقبول كضمان  (يكتب الضمان االحتياطي على الكمبيالة ذاا أو على الورقة املتصلة ا ويؤدي بصيغة              ) : ٤٦٧(مادة  
 اسم املضمون وإالّ أعترب     أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر يف الضمان          ) احتياطـي 

الـضمان حاصالً للساحب ، ويستفاد هذا الضمان من جمرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما مل                  
 .يكن هذا التوقيع صادراً عن املسحوب عليه أو من الساحب

 االحتياطي صحيحاً يلتزم الضامن االحتياطي على الوجه الذي يلتزم به املضمون ، ويكون التزام الضامن        ) : ٤٦٨(مادة  
، ولو كان االلتزام الذي ضمنه باطالً ألي سبب آخر غري عيب يف الشكل ، وإذا ويف الضامن االحتياطي                   
الكمبـيالة آلت إليه احلقوق الناشئة عنها ، وذلك جتاه مضمونه وجتاه كل ملتزم حنو هذا األخري مبوجب                  

 .الكمبيالة

 على ورقة مستقلة يبني فيها اجلهة اليت مت فيها الضمان والضامن            جيـوز إعطـاء الضمان االحتياطي     ) : ٤٦٩(مـادة   
 .االحتياطي بورقة مستقلة ال يلزم إالَّ جتاه من أعطي له الضمان
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 :ـاد استحقاق الكمبيالـــــــة يكون على أحد الوجوه التالية ميعـ) : ٤٧٠(مادة 

 .لدى اإلطــــالع          - أ

 .بعد مضي مدة معينة من اإلطالع     - ب

 .بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة      - ج

 .يف يـوم معــني        - د

 .ات متعاقبة تكون باطلة والكمبياالت املشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على فتر

الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع تكون واجبة الوفاء مبجرد تقدميها وجيب أن تقدم للوفاء خالل               ) : ٤٧١(مادة  
شهر من تارخيها وللساحب تقصري هذا امليعاد وإطالته ، وللمظهرين تقصريه ، وللساحب أن يشترط عدم                

دى االطالع قبل انقضاء أجل معني ويف هذه احلالة حيسب ميعاد التقدمي            تقدمي الكمبيالة املستحقة الوفاء ل    
 .ابتداًء من هذا األجل

يـبدأ مـيعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من اإلطالع من تاريخ قبوهلا أو من تاريخ                  ) : ٤٧٢(مـادة   
ؤرخ خاضعاً بالنسبة إىل القابل يف      فإذا مل يعمل االعتراض ، أعترب القبول غري امل        ) الربوتستو(االعتـراض   

 ) .٤٥٩(اليوم األخري من امليعاد املقرر لتقدمي الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة 

الكمبـيالة املسحوبة لشهر أو أكثر من تارخيها أو من تاريخ االطالع عليها يقع استحقاقها يف التاريخ                 ) : ٤٧٣(مـادة   
إذا مل يوجـد للتاريخ مقابل يف الشهر الذي جيب فيه الوفاء ،            املقابل من الشهر الذي جيب فيه الوفاء ، ف        

وقـع االستحقاق يف اليوم األخري من الشهر، وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف      
نصف (شـهر من تارخيها أو من تاريخ اإلطالع عليها وجب بدء احلساب بالشهور كاملة ، وتعين عبارة                  

أسبوعاً أو أسبوعني وإمنا مثانية     ) مخسة عشر يوماً  (أو  ) مثانية أيام (ال تعين عبارة    مخسة عشر يوماً و   ) شـهر 
 .أيام ومخسة عشر يوماً بالفعل 

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف يوم معني وكان االستحقاق يف أول الشهر أو يف منتصفه أو يف                  ) : ٤٧٤(مـادة   
 .ألول أو اخلامس عشر أو األخري من الشهرآخره كان املقصود من هذه التعبريات اليوم ا

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف يوم معني ويف بلد خيتلف فيه التقومي عن تقومي بلد إصدارها اعترب                  ) : ٤٧٥(مادة  
تاريخ االستحقاق حمدداً وفقاً لتقومي بلد الوفاء ، وإذا سحبت الكمبيالة بني بلدين خمتلفي التقومي وكانت                

 الـوفاء بعد مدة من تارخيها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إىل اليوم املقابل يف تقومي بلد الوفاء                  مـستحقة 
وحيدد ميعـاد االستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا الوجـــه حيسب ميعاد تقدمي الكمبيالة ، وال تسري               

 . إىل اتباع أحكام خمالفة األحكام املتقدمة إذا اتضح من شرط يف الكمبيالة أو من جمرد بياناا إجتاه القصد

 :الوفاء بقيمة الكمبيالة           -٢
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علـى حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء يف يوم استحقاقها ، ويعترب تقدميها إىل إحدى غرف املقاصة                 ) : ٤٧٦(مـادة   
ة صحيحة  املعتـرف ا قانونياً مبثابة تقدمي الوفاء ، ومن ويف الكمبيالة يف ميعاد االستحقاق دون معارض               

بـرئت ذمـته، إالَّ إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهريات                    
 .ولكنه غري ملزم بالتحقق من صحة توقيعات املظهرين

ال جيـرب حامـل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق ، وإذا وىف املسحوب عليه قيمة                  ) : ٤٧٧(مـادة   
 .ل ميعاد االستحقاق حتمل تبعة ذلك الكمبيالة قب

إذا وىف املسحوب عليه الكمبيالة جاز له ان يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعاً عليها مبا يفيد                 ) : ٤٧٨(مـادة   
الوفاء ، وال جيوز حلامل الكمبيالة االمتناع عن قبول الوفاء اجلزئي ، وجيوز للمسحوب عليه أن يطلب                 

ئي على الكمبيالة وإعطاء خمالصة به وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تربأ              إثـبات هذا الوفاء اجلز    
عن ) الربوتستو(ذمـة ساحبها ومظهريها وغريهم من امللتزمني ا ، وعلى حاملها أن يعمل االعتراض              

 .القدر غري املدفوع من قيمتها
ز لكل مدين ا إيداع مبلغها خزانة احملكمة ويكون         إذا مل تقدم الكمبيالة للوفاء يف يوم االستحقاق ، جا         ) : ٤٧٩(مادة  

اإليـداع على نفقة حامل الكمبيالة وحتت مسئوليته ، وتسلم إدارة كتاب احملكمة املودع وثيقة يذكر                
فـيها إيداع املبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ االستحقاق واسم من حررت يف األصل ملصلحته ،                

دين بالوفاء ، وجب على املدين تسليم وثيقة اإليداع مقابل تسلم           فـإذا طالـب حامـل الكمبيالة امل       
الكمبيالة وحلامل الكمبيالة قبض املبلغ من إدارة الكتاب مبوجب هذه الوثيقة ، فإذا مل يسلم املدين وثيقة 

 .اإليداع إىل حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة
يف اجلمهورية اليمنية بنقد غري متداول فيها وجب الوفاء بالنقد املتداول فيها            إذا أشترط وفاء الكمبيالة     ) : ٤٨٠(مادة  

حسب سعره يف يوم االستحقاق ، فإذا مل يتم الوفاء يف يوم االستحقاق كان حلامل الكمبيالة اخليار بني                  
ستحقاق أو يف   املطالبة مببلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد املتداول يف اجلمهورية اليمنية حسب سعره يف يوم اال             

يوم الوفاء ، ويتبع العرف اجلاري يف اجلمهورية اليمنية لتقومي النقد األجنيب ، ومع ذلك جيوز للساحب                 
أن يبني يف الكمبيالة السعر الذي حيسب على أساسه املبلغ الواجب دفعه وإذا عني مبلغ الكمبيالة بنقود                 

 عن قيمتها يف بلد الوفاء أفترض أن املقصود         حتمل قسيمة مشتركة ولكن ختتلف قيمتها يف بلد اإلصدار        
 .نقود بلد الوفاء

 .ال يقبل االمتناع عن وفاء الكمبيالة إالّ إذا ضاعت أو أفلس حاملها) : ٤٨١(مادة 
إذا ضاعت كمبيالة غري مقبولة وكانت حمررة من عدة نسخ ، جاز ملستحق قيمتها أن يطالب بوفائها                 ) : ٤٨٢(مـادة   

 .مبوجب إحدى نسخها
إذا كانت الكمبيالة حمررة من عدة نسخ وضاعت النسخة اليت حتمل صيغة القبول مل جتز املطالبة بوفائها                 ) : ٤٨٣(مادة  

 .مبوجب إحدى نسخها األخرى إالَّ بأمر من رئيس احملكمة اإلبتدائية وبشرط تقدمي كفيل
أم ال ، ومل يتمكن من تقدمي إحدى نسخها جيوز ملن ضاعت منه كمبيالة ، سواًء أكانت مقترنة بالقبول ) : ٤٨٤(مـادة   

األخـرى أن يستصدر من رئيس احملكمة اإلبتدائية أمراً بوفائها ، بشرط أن يثبت ملكيته هلا وأن يقدم                  
 .كفيالً
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يف حالة اإلمتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد املطالبة ا وفقاً ألحكام املادتني السابقتني جيب على                ) : ٤٨٥(مـادة   
حيرره يف اليوم التايل ) بروتستو( أن يثبت ذلك يف اعتراض - للمحافظـة على مجيع حقوقه    -هـا   مالك

،وجيب ) ٤٩٧(مليعاد االستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين باألوجه ويف املواعيـد املقررة يف املادة            
 .حترير االعتراض وإعالنه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس احملكمة يف الوقت املناسب

ـ   الضائعة احلصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إىل من ظهر إليه     جيـوز ملالـك الكمبيالة    ) : ٤٨٦(ادة  م
 ، ويلتزم هذا املظهر مبعاونته واآلذن له يف استعمال امسه من مطالبته املظهر السابق ، ويرقى                  الكمبـيالة 

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهريه على املالـك يف هذه املطالبة من مظهر إىل آخر حىت يصل إىل الساحب        
نسخة الكمبيالة املسلمة من الساحب بعد التأشري عليها مبا يفيد أا بدل مفقود ، وال جيوز طلب الوفاء                  
مبـوجب هـذه النـسخة إالَّ بأمـر من رئيس احملكمة اإلبتدائية وبشرط تقدمي كفيل ، وتكون مجيع                   

 . الضائعة  املصروفات على مالك الكمبيالة
ـ   رئيس احملكمة يف األحوال املشار إليها يف املواد السابقة           الوفاء يف ميعاد االستحقاق بناًء على أمر من       ) : ٤٨٧(ادة  م

 .مربئ لذمة املدين
مبضي ثالث  ) ٤٨٦ ، ٤٨٤،  ٤٨٣(ينقـضي التــزام الكفيل املنصوص عليـــــه يف املواد         ) : ٤٨٨(مـادة   

 .وى أمام احملاكم سنوات إذا مل حتصل خالهلا مطالبة وال دع
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 :املطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع     -١
 عند عدم وفائها له يف ميعاد االستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغريهم من                حلامل الكمبيالة ) : ٤٨٩(مادة  

 :اد االستحقاق يف األحوال التالية امللزمني ا ، وله حق الرجوع على هؤالء قبل ميع
 . يف حالة االمتناع الكلي أو اجلزئي عن القبول :أوالً 
 أو مل يكن قد قبلها ، ويف حالة توقفه           يف حالة إفالس املسحوب عليه سواًء كان قد قبل الكمبيالة         : ثانياً  

 .زاً غري جمدعن دفع ما عليه ولو مل يثبت التوقف حبكم ، ويف حالة احلجز على أمواله حج
 املشروط عدم تقدميها للقبول ، وجيوز للضامنني عند الرجوع  يف حالة إفالس ساحب الكمبيالة: ثالـثاً   

أن يقدموا إىل رئيس احملكمة االبتدائية خالل       ) ثانياً وثالثاً (علـيهم يف احلاالت املبينة يف البندين        
وفاء ، فإذا رأى رئيس احملكمة مربر       ثالثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم ، عريضة بطلب مهلة ال          

للطلـب حدد يف أمره امليعاد الذي جيب أن حيصل فيه الوفاء بشرط إال تتجاوز املهلة املمنوحة                 
 .التاريـخ املعني الستحقاق الكمبيالـــة ، وال يقبل الطعن يف هذا األمر

  

املطالبة بوفائها إالَّ يف يوم العمل التايل ، وكذلك         إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رمسية ، ال جتوز           ) : ٤٩٠(مادة  
) الربوتستو( ال جيوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقدميها للقبول أو عمل االعتراض            

أو مـا يقوم مقامه إالَّ يوم عمل ، وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معني ووافق يومه                    
ة ، أمتد امليعاد إىل اليوم التايل، وحتسب من امليعاد أيام العطلة اليت تتخلله وال يدخل يف                 األخري يوم عطل  

 .حساب املواعيد القانونية أو االتفاقية املتعلقة بالكمبيالة اليوم األول منها ما مل ينص على خالف ذلك
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الوفاء وحيرر بواسطة   ) بروتستو(تراض   أو عن وفائها يف اع      يكون إثبات االمتناع عن قبول الكمبيالة     ) : ٤٩١(مـادة   
املوثـق، ويـشتمل االعتراض على صورة حرفيه للكمبيالة وملا أثبت فيها من عبارات القبول والتظهري                
وعلـى اإلنـذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب امللتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب                 

املكلف بعمل االعتراض أن يترك صورة منه ملن       « املوثق» ى  االمتـناع عن القبول أو الوفاء ، وجيب عل        
حـرر يف مواجهـته وعليه قيد أوراق قيد االعتراض بتمامها يوماً فيوماً ، مع ترتيب التواريخ يف سجل      
خـاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب األصول ، وجيرى القيد يف السجل املذكور على الطريقة                

خالل األيام العشرة األوىل من كل شهر أن يرسل إىل مكتب           ) املوثق (املتبعة يف سجالت الفهرس وعلى    
 املقبولة   الـسجل التجاري قائمة إعتراضات عدم الدفع اليت حررها خالل الشهر السابق عن الكمبيالة             

والـسندات ألمـر وميسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه االعتراضات، وجيوز لكل شخص               
 .لرسوم املقررة ، ويقوم املكتب بعمل نشرة تتضمن هذه االعتراضاتاإلطالع عليها مقابل ا

عدم القبول يف املواعيد احملددة لتقدمي الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقدمي           ) بروتستو(جيب عمل اعتراض    ) : ٤٩٢(مادة  
عتراض يف  يف اليوم األخري من امليعاد احملدد للتقدمي جاز عمل اال         ) ٤٥٩(األول للقـبول وفقـاً للمادة       

 .اليوم التايل 

عدم الوفاء على الكمبيالة املستحق وفائها يف يوم معني أو بعد مدة من             ) بروتستو(جيب عمل إعتراض    ) : ٤٩٣(مـادة   
  تارخيهـا أو من تاريخ اإلطالع عليها يف أحد يومي العمل التاليني ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة  

مل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط املبينة يف املادة السابقة          مـستحقة الوفاء لدى اإلطالع وجب ع      
 .بشأن اعتراض عدم القبول

 . للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفــاء  يغين اعتراض عدم القبول عن تقدمي الكمبيالة) : ٤٩٤(مادة 

 غري قابل ويف حالة توقيع حجز       يف حالة توقف املسحوب عليه عن الدفع ، سواًء كان قابالً للكمبيالة أو            ) : ٤٩٥(مادة  
غـري جمد على أمواله ، ال جيوز حلامل الكمبيالة الرجوع إىل ضامنيه بعد تقدمي الكمبيالة املسحوبة عليه                  
لـوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء ، ويف حالة إفالس املسحوب عليه ، سواء كان قابالً للكمبيالة         

 املشروط عليه عدم تقدميها للقبول ويكون تقدمي         مبيالةأو غـري قابـل ، ويف حالة إفالس صاحب الك          
 .حكم اإلفالس كافياً بذاته لتمكني حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه يف الرجوع على الضامنني 

) بروتستو(جيوز للساحب أو ألي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض                ) : ٤٩٦(مادة  
 وذيل بتوقيعه شرط     دم الوفاء عند مباشرة حقه يف الرجوع إذا كتب على الكمبيالة          عـدم القبول أو ع    

أو بدون اعتراض أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا املعىن ، وال يعفى هذا              ) الـرجوع بـال مـصروفات     (
 يف املواعيد املقررة وال من عمل اإلخطارات الالزمة وعلى من            الـشرط احلامـل من تقدمي الكمبيالة      

 بعدم مراعاة هذه املواعيد إثبات ذلك ، وإذا كتب الساحب هذا الشرط              قبل حامل الكمبيالة  يتمسك  
سرت آثاره على كل املوقعني أما إذا كتبه أحد املظهرين أو أحد الضامنني االحتياطيني سرت آثاره عليه                 

 حتمل   اعتراضاً رغم ذلك    وحـده ، وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة            
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وحده املصروفات ، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه جيوز الرجوع على                  
 .مجيع املوقعني مبصروفات االعتراض إن عمل 

على حامل الكمبيالة أن خيطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبوهلا أو بعدم وفائها خالل أربعة أيام العمل                  ) : ٤٩٧(مادة  
أو ليوم تقدميها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط اإلعفاء           ) الربوتستو(وم عمل االعتراض  التالية لي 

من عمل االعتراض وعلى كل مظهر خالل يومي العمل التاليني ليوم تسليمه اإلخطار أن خيطر من ظهر                 
 وهكذا من مظهر    له الكمبيالة بتسلمه اإلخطار مبيناً له أمساء وعناوين من قاموا باإلخطارات السابقة ،            

إىل آخـر حىت الساحب ويبدأ امليعاد بالنسبة إىل كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه اإلخطار ، ومىت                   
أخطـر أحد املوقعني على الكمبيالة على الوجه املتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه االحتياطي                

نوانه ، أو بينه بكيفية غري مقروءة اكتفى        يف املـيعاد ذاتـه ، وإذا مل يعني أحد املوقعني على الكمبيالة ع             
بإخطـار املظهر السابق عليه ، وملن وجب عليه اإلخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة                   
ذاـا ، وجيب عليه إثبات قيامه باإلخطار يف امليعاد املقرر له ويعترب امليعاد مرعياً إذا أرسل اإلخطار يف                   

مسجل ، وال تسقط حقوق من وجب عليه اإلخطار إذا مل يقم به يف امليعاد املبني                امليعاد املذكور بكتاب    
آنفـاً وإمنـا يلزمه عند االقتضاء تعويض الضرر املترتب على إمهاله ، بشرط أالَّ جياوز التعويض مبلغ                  

 .الكمبيالة 

بالتضامن حنو حاملها ، وهلذا     ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها االحتياطي مسئولون مجيعاً         ) : ٤٩٨(مـادة   
مطالبـتهم منفـردين أو جمتمعني دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا احلق لكل موقع على كمبيالة وىف                  
بقيمتها جتاه املسئولني حنوه ، والدعوى املقامة جتاه أحد امللتزمني ال حتول دون مطالبة الباقني ، ولو كان                  

 . ابتداًءالتزامهم الحقاً ملن وِجهه إليه الدعوى

 :حلامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه مبا يأتــي ) : ٤٩٩(مادة 
 .أصل مبلغ الكمبيالة غري املقبولة أو غري املدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة      - أ
واإلخطارات وغري ذلك من املصروفات ويف أحوال الرجوع قبل         ) الربوتستو(مصروفات االعتراض    - ب 

 اسـتحقاق الكمبيالة جيب أن يسترتل من قيمتها ما يساوي سعر اخلصم الرمسي يف تاريخ                مـيعاد 
 .الرجوع باملكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة 

 :جيوز ملن وىف بكمبيالة أن يطالب ضامنيه مبا يأيت) : ٥٠٠(مادة 
 .كل املبلغ الذي وفـاه       - أ
 .املصروفات اليت حتملها   - ب

ال جيوز للمحاكم أن متنح مهالً للوفاء بقيمة الكمبياالت وللقيام بأي إجراء متعلق ا إالَّ يف األحوال                 ) : ٥٠١(مـادة   
 .املنصوص عليها يف القانون 

لكـل ملتـزم طـولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة ا أن يطلب يف حالة                   ) : ٥٠٢(مـادة   
خمالصة مبا وفاه ، ولكل مظهر      ) الربوتستو(الكمبيالة مع االعتراض  قـيامـــه بالوفـــاء وتسلم     

 . أن يشطب تظهريه والتظهريات الالحقة له   الكمبيالة ويف
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 الكمبيالة جيوز ملن وىف هذا القدر أن         يف حالة الرجوع على أحد امللتزمني بالقدر غري املقبول من قيمة          ) : ٥٠٣(مـادة   
 الكمبيالة   الكمبيالة وتسليمه خمالصة به ، وجيب على حامل    ء على يطلـب من حاملها إثبات هذا الوفا      

 الكمبيالة مصدقاً عليها مبا يفيد أا طبق األصل ، وأن يسلمه             فـوق ذلـك أن يـسلمه صـورة من         
 .متكيناً له من استعمال حقه يف الرجوع على غريه) الربوتستو(االعتراض 

قوق قبل ساحبها ومظهريها وغريهم من امللتزمني عدا قابلها مبضي           الكمبيالة من ح    يـسقط ما حلامل   ) : ٥٠٤(مـادة   
 :املواعيد املعينة إلجراء ما يأيت 

 . الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع أو بعد مدة من االطالع تقدمي      - أ
 .عدم القبول أو عدم الوفاء) بروتستو(عمل اعتراض   - ب
الة اشتماهلا على شرط اإلعفاء من عمل االعتراض ومع ذلك ال يفيد             الكمبيالة للوفاء يف ح     تقـدمي   - ج 

الساحب من هذا السقوط إالَّ إذا أثبت انه أوجد مقابل الوفاء يف ميعاد االستحقاق ويف هذه احلالة                 
 الكمبيالة للقبول يف      الكمبيالة إالَّ الرجوع على املسحوب عليه ، وإذا مل تقدم           ال يبقـى حلامـل    

 شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها يف الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إالَّ              امليعاد الذي 
إذا تبني من عبارة الشرط أن الساحب مل يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول، وإذا كان                  

 الكمبيالة للقبول فله وحـده اإلفادة من هذا         املظهـر هو الـذي شرط يف التظهري ميعاداً لتقدمي        
 .الشرط 

يف ) الربوتستو( الكمبيالة أو عمل العتراض     إذا حـال حادث قهري ال ميكن التغلب عليه دون تقدمي          ) : ٥٠٥(مـادة   
   الكمبيالة أن خيطر دون إبطاء من ظهر له         املواعيد املقررة لذلك ، امتدت هذه املواعيد ، وعلى حامل         

 الكمبيالة أو يف الورقة املتصلة        منه يف  الكمبيالة باحلادث القهري وأن يثبت هذا اإلخطار مؤرخاً وموقعاً        
 الكمبيالة بعد زوال احلـادث  ـا، وتتسلـسل اإلخطـارات حىت تصل إىل الساحب ، وعلى حامل     

 الكمبيالة للقبول أو للوفاء مث عمل االعتراض عند االقتضاء ، وإذا استمر احلادث               القهـري تقـدمي   
الستحقاق جاز الرجوع على امللتزمني بغري حاجة إىل        القهـري أكثـر من ثالثني يوماً حمسوبة من يوم ا          

 الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها أو بعد           الكمبيالة أو عمل اعتراض ، فإذا كانت        تقـدمي 
 الكمبيالة   من التاريخ الذي أخطر فيه احلامل من ظهر له        ) الثالثني يوماً (مـدة من االطالع سرى ميعاد     
 الكمبيالة وتزداد مدة االطالع على       هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقدمي     بوقـوع احلـادث ولو وقع       
 الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من اإلطالع عليها ، وال يعترب من قبيل               ميعاد الثالثني يوماً إذا كانت    

  .احلادث القهري األمور املتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو مبن كلفه بتقدميها أو بعمل االعتراض
عدم الوفاء أن يوقع حجزاً حتفظياً على منقوالت        ) بروتستو(جيوز حلامل الكمبيالة املعمول عنها اعتراض     ) : ٥٠٦(مادة  

 .كل من الساحب والقابل واملظهر والضامن االحتياطي وغريهم من امللتزمني بالكمبيالة
أن يستويف حقه بسحب كمبيالة جديدة على       لكل من له حق الرجوع على غريه من امللتزمني بالكمبيالة           ) : ٥٠٧(مادة  

أحـد ضـامنيه تكون مستحقه الوفاء لدى اإلطالع وواجبة الوفاء يف موطن هذا الضامن ما مل يشترط                  
 .خالف ذلك

مضافاً إليها ما دفع من     ) ٥٠٠ ،   ٤٩٩(تـشتمل كمبيالة الرجوع على املبالغ الوارد بياا يف املادتني           ) : ٥٠٨(مـادة   
، وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على األساس الذي حتدد              عمولة رسم دمغة    
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مبوجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطالع مسحوبة من املكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة               
 .الرجوع على املكان الذي فيه موطن الضامن 

 الكمبيالة األصلية أو أي مظهر هلا إالَّ بسعر          ة ساحب إذا تعـددت كمبياالت الرجوع ال جتوز مطالب       ) : ٥٠٩(مـادة   
 .كمبيالة رجوع واحدة 

 :التدخــــــــــــل     -٢
لـساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها االحتياطي أن يعني من يقبلها أو يدفعها عند االقتضاء وجيوز               ) : ٥١٠(مـادة   

ين ا يكون مستهدفاً للرجوع عليه ،        الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل ملصلحة أي مد           قبول
وجيوز أن يكون املتدخل من الغري كما جيوز أن يكون املسحوب عليه إذا لـم يقبل الكمبيالـة أو أي                  
شـخص ملتزم مبوجب الكمبيالة ، وجيب على املتدخل أن خيطر من وقع التدخل ملصلحته خالل يومي                 

ء عن تعويض ما يترتب على إمهاله من ضرر بشرط أالَّ    العمـل التالـيني وإالَّ كان مسئوالً عند االقتضا        
 .جياوز التعويض مبلغ الكمبيالة 

يقـع القبول بالتدخل يف مجيع األحوال اليت يكون فيها حلامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل             ) : ٥١١(مـادة   
قتضاء يف مكان وفائها فليس     مـيعاد استحقاقها ، وإذا عني يف الكمبيالة من يقبلها أو يويف قيمتها عند اال              

 الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيني وال على املوقعني الالحقني       حلامل
لــه إالَّ إذا قدم الكمبيالة إىل من عني لقبوهلا أو لوفائها عند االقتضاء وأمتنع هذا الشخص عن قبوهلا                   

وحلامل الكمبيالة يف األحوال األخرى رفض      ) بروتستو( باعتراض   -وأثبت حامل الكمبيالة هذا االمتناع      
القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه يف الرجوع قبل ميعاد االستحقاق على من حصل التدخل ملصلحته                

 .وعلى املوقعني الالحقني له
 اسم من حصل التدخل ملصلحته      يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاا ، ويوقعه املتدخل ويذكر فيه          ) : ٥١٢(مادة  

 .، فإذا خالء القبول بالتدخل من هذا البيان أعترب حاصالً ملصلحة الساحب

يلتـزم القابل بالتدخل حنو الكمبيالة ومظهريها الالحقني ملن حصل التدخل ملصلحته مبا يلتزم به هذا                ) : ٥١٣(مـادة   
غم من حصول القبول بالتدخل، أن      األخـري ، وجيـوز ملن حصل التدخل ملصلحته ولضامنيه على الر           

بتسليمهم الكمبيالة واالعتراض   ) ٤٩٩(يلـزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ املعني يف املادة           
 .إن وجدت) واملخالصة) (الربوتستو(

 -ق أو قبله   االستحقا -جيوز وفاء الكمبيالة بالتدخل يف مجيع األحوال اليت يكون فيها حلاملها يف ميعاد              ) : ٥١٤(مادة  
حـق الـرجوع على امللتزمني ا ، ويكون هذا الوفاء بأداء كل املبلغ الذي كان جيب على من حصل                    
الـتدخل ملـصلحته أداؤه ، وجيب أن يكون الوفاء على األكثر يف اليوم التايل آلخر يوم جيوز فيه عمل                    

 .عدم الوفاء) بروتستو(اعتراض 

الة بالتدخل أو ملن عينوا لوفائها عند االقتضاء موطن يف مكان وفائها وجب إذا كـان ملن قبلوا الكمبي  ) : ٥١٥(مـادة   
عدم الوفاء إذا لزم احلال على      ) بروتستو(علـى حاملـها تقدميها هلؤالء مجيعاً لوفائها وعمل اعتراض           

 من  األكثر يف اليوم التايل آلخر يوم جيوز فيه عمل اعتراض ، فإذا مل يعمل االعتراض يف هذا امليعاد كان                  
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عـني املويف عند االقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل ملصلحته ، وكذلك املظهرين الالحقون             
 .يف حل من التزامهم

 .إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه يف الرجوع من كانت ذمته تربأ ذا الوفاء) : ٥١٦(مادة 

بة خمالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء ملصلحته ، فإذا    جيـب إثبات الوفاء بالتدخل بكتا     ) : ٥١٧(مـادة   
خلت املخالصة من هذا البيان ، أعترب الوفاء بالتدخل حاصالً ملصلحته الساحب وجيب تسليم الكمبيالة               

 .إن عمل للمويف بالتدخل) الربوتستو(واالعتراض 

وق الناشئة عنها جتاه من حصل الوفاء ملصلحته وجتاه         يكسب من ويف كمبيالة بطريق التدخل مجيع احلق       ) : ٥١٨(مـادة   
امللتـزمني حنو هذا األخري مبوجب الكمبيالة ، ومع ذلك ال جيوز هلذا املويف تظهري الكمبيالة من جديد ،                   
وتربأ ذمة املظهرين الالحقني ملن حصل الوفاء ملصلحته ، وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل                

الوفاء منه إبراء أكرب عدد من امللتزمني ومن تدخل للوفاء باملخالفة هلذه القاعدة             فـضل من يترتب على      
 .مع علمه بذلك فقد حقه يف الرجوع على من تربأ ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت

A��9ا�>(ع ا� 

 ا��ــــــــــــــــ�دم

ضي ثالث سنوات من تاريخ االستحقاق وتتقادم     كـل دعوى ناشئة عن الكمبيالة جتاه قابلها تتقادم مب         ) : ٥١٩(مـادة   
احملرر يف  ) الربوتستو(دعاوى حامل الكمبيالة جتاه املظهرين أو الساحب مبضي سنة من تاريخ االعتراض             

املـيعاد القانـوين أو من تاريخ االستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط اإلعفاء من االعتراض ،                 
ه بعض أو جتاه الساحب مبضي ستة شهور من اليوم الذي وىف فيه             وتـتقادم دعاوي املظهرين بعضهم جتا     

 .املظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 
ال تسري مواعيد التقادم يف حالة إقامة الدعوى إالَّ من يوم آخر إجراء فيها وال يسري التقادم إذا صدر                   ) : ٥٢٠(مادة  

 .رار يترتب عليه جتديد الدينحكم بالدين أو أقر به املدين يف صك مستقل إق
 .ال يكون النقطاع التقادم من أثـر إالَّ بالنسبة ملن أختذ قبله اإلجراء القاطع لسريانه) : ٥٢١(مادة 

جيب على املدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمني براءة ذمتهم من الدين إذا                 ) : ٥٢٢(مـادة   
رثتهم أو خلفائهم اآلخرين أن حيلفوا اليمني على أم ال يعلمون أن            طلـب إلـيهم حلفهـا ، وعلى و        
 .مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين 

 ا��4ب ا��9�#

�� 1&ــــــــــــــ(� ا�

 :يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية ) : ٥٢٣(مادة 
 .ب امكتوبة يف منت السند وباللغة اليت كت) سند ألمر(شرط ألمر أو عبارة    -١
 .تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه   -٢
 .اسم من جيب الوفاء له أو ألمره   -٣
 .تعهد غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود   -٤
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 .ميعاد االستحقاق   -٥
 .مكان الوفاء   -٦
 .توقيع من انشأ السند   -٧

 :ادة السابقة ال يعترب سنداً ألمر االّ يف األحوال اآلتيةالسند اخلايل من أحد البيانات املذكورة يف امل) : ٥٢٤(مادة 

 .إذا خال السند من بيان مكان إنشائه ، أعترب منشأ يف املكان املبني جبانب إسم احملرر   - أ

 . أعترب الوفاء لدى اإلطالع عليه-وإذا خال من بيان ميعاد االستحقاق  - ب

فيما خيتص بتعدد نسخها وصورها وبتظهريها استحقاقاها ووفائها والرجوع         األحكام املتعلقة بالكمبيالة    ) : ٥٢٥(مادة  
) الربوتستو( واالعتراض   -عـن سـبب عـدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء واحلجز التحفظي               

وحـساب املواعـيد وأيام العمل والرجوع بطريقة إنشاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل والتقادم               
 بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسري أيضاً على السند ألمر القواعد               تسري على السند ألمر   

املتعلقة بالكمبيالة املستحقة يف موعد أحد األغيار أو يف مكان غري الذي يوجد به موطن املسحوب عليه                 
التوقيع ممن  واشتراط الفائدة واالختالف يف البيانات اخلاصة باملبلغ الواجب دفعه والنتائج املترتبة على             

ليست هلم أهلية االلتزام أو التوقيعات غري امللزمة أو توقيع شخص غري مفوض أو جاوز حدود التفويض   
وكـذلك تـسري على السند ألمر األحكام املتعلقة بالضمان االحتياطي مع مراعاة انه إذا مل يذكر يف                  

 .سندصيغة هذا الضمان اسم املضمون اعترب الضمان حاصالً ملصلحة حمرر ال

يلتـزم حمرر السند ألمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ، وجيب تقدمي السند ألمر املستحق                  ) : ٥٢٦(مـادة   
للتأشري عليه مبا   ) ٤٥٩(الـوفاء بعد مدة معينة من اإلطالع إىل احملرر يف امليعاد املنصوص عليه يف املادة                

ري مؤرخاً وموقعاً من احملرر، وتبدأ مدة االطالع من         يفيد االطالع على السند وجيب أن يكون هذا التأش        
) بروتستو(تـاريخ التأشـري املذكور وإذا امتنع احملرر عن وضع التأشري وجب إثبات امتناعه باعتراض                

 .ويعترب تاريخ االعتراض بداية لسريان مدة اإلطالع 

  

A��9ا��4ب ا� 

iا��ـــ/ــــــ 

رة يف هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي ال تتعارض             فيما عدا األحكام املذكو   ) : ٥٢٧(مادة  
 .فيه مع ماهيته 
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 :أركان الشيــك      -١
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 :يشتمل الشيك على البيانات اآلتية ) : ٥٢٨(مادة 
 . اليت كتب امكتوباً يف منت الصك وباللغة« شيك » لفظ   -١
 .تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه  -٢
 ) .املسحوب عليه(اسم من يلزمه الوفاء   -٣
 ) .٥٣٣(، ) ٥٣١(اسم من جيب الوفاء له أول مره وفقاً ملا سيجيء يف املادتني   -٤
 .أمر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود  -٥
 .مكان الوفاء  -٦
 ) .الساحب( لشيك توقيع من انشأ ا  -٧

  

 :الصك اخلايل من أحد البيانات املذكورة يف املادة السابقة ال يعترب شيكاً إالَّ يف احلالتني التاليتني) : ٥٢٩(مادة 
 .إذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء اعترب منشأ يف املكان املبني جبانب اسم الساحب         - أ
 فاملكان املعني جبانب اسم املسحوب عليه يعترب مكان وفائه فإذا           وإذا خـال مـن بيان مكان وفائه         - ب 

ذكـرت عدة أمكنة جبانب اسم املسحوب عليه اعترب الشيك مستحق الوفاء يف أول مكان مبني                
وإذا خال الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعترب مستحق الوفاء يف املكان الذي يقع                  

 .يهفيه احملل الرئيسي للمسحوب عل
الشيكات الصادرة باجلمهورية اليمنية واملستحقة الوفاء فيها ال جيوز سحبها إالّ على البنك والصكوك              ) : ٥٣٠(مـادة   

 .املسحوبة يف صورة شيكات على غري بنك ال تعترب شيكات صحيحة 
ستطيع ال جيـوز إصـدار شيك ما مل يكن للساحب لدى املسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود ي                 ) : ٥٣١(مـادة   

التصرف فيها مبوجب شيك طبقاً التفاق صريح أو ضمين ، وعلى ساحب الشيك أو ألمر غريه بسحبه                 
حلـسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب حلساب غريه مسئوالً شخصياً حنو املظهرين وحامل                

شيك الـشيك دون غريهم وعلى الساحب دون غريه أن يثبت ذلك يف حالة اإلنكار أن من سحب ال                 
) الربوتستو(كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا مل يثبت ذلك كان ضامناً وفائه ولو عمل االعتراض                 

 .بعد املواعيد املعينة
ال قـبول يف الـشيك وإذا كتـبت على الشيك عبارة القبول اعتربت كأن مل تكن، ومع ذلك جيوز                    ) : ٥٣٢(مـادة   

وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء يف تاريخ        للمـسحوب علـيه أن يؤشـر على الشيك باعتماده           
التأشـري وال جيوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ،                  

 .ويعترب توقيع املسحوب عليه على صدر الشيك مبثابة إعتماد له
 :جيوز إشتراط وفاء الشيك ) : ٥٣٣(مادة 

 .النص صراحة على شرط األمر أو بدونهإىل شخص مسمى مع       - أ
 .إىل شخص مسمى مع ذكر شرط ليس ألمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا املعىن  - ب
 .إىل حامل الشيك    - ج
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أو أية عبارة أخرى ) أو حلامله(والشيك املسحوب ملصلحة شخص مسمى واملنصوص فيه على عبارة    - د
وإذا مل يبني اسم املستفيد أعترب الشيك حلامله ، والشيك املشتمل           تفيد هذا املعىن يعترب شيكاً حلامله       

 .بالتداول ال يدفع إالَّ حلامله الذي تسلمه مقرونا ذا الشرط) عدم القابلية(على شرط 
جيـوز سحب الشيك ألمر ساحبه نفسه ، وجيوز سحبه حلساب شخص آخر ، وال جيوز سحبه على                  ) : ٥٣٤(مـادة   

 للساحب نفسه بشرط أالَّ يكون مستحق       -حالة سحبه من منشأة أخرى كلتامها       سـاحبه نفسه إالَّ يف      
 .الوفاء حلامله

 .اشتراط فائدة يف الشيك يعترب كأن مل يكن) : ٥٣٥(مادة 
 .جيوز اشتراط وفاء الشيك يف بنك آخر يوجد يف اجلهة اليت ا موطن املسحوب عليه أو أية جهة أخرى) : ٥٣٦(مادة 
من الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعترب كأن مل يكن ، وال                  يض) : ٥٣٧(مادة  

يـتجدد الـدين بقـبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين األصلي قائماً بكل ما له من                    
 .ضمانات إىل أن تويف قيمة الشيك

 :تعدد النسخ والتحريف      -٢
شيك حلامله جيوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً اذا كان مسحوباً من بلد               فيما عدا ال  ) : ٥٣٨(مادة  

ومـستحق الـوفاء يف بلـد آخر ، أو يف جزء من البلد واقع عرب البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً                      
 .ومستحق الوفاء يف جزء أو أجزاء خمتلفة من البلد تقع عرب البحار

 أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع يف منت كل نسخة منها رقماً وإالَّ أعتربت                إذا سحب الشيك يف   ) : ٥٣٩(مادة  
 .كل نسخة شيكاً مستقالً

يـتحمل املـسحوب عليه وحدة الضرر املترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت                 ) : ٥٤٠(مـادة   
ه يف الشيك وكل شرط على      البـيانات الـواردة يف متنه إذا مل تكن نسبة اخلطأ إىل الساحب املبني امس              

خـالف ذلك يعترب كأن مل يكن ، ويعترب الساحب خمطئاً بوجه خاص إذا مل يبذل يف احملافظة على دفتر                    
 .الشيكات املسلم إليه عناية الرجل العادي

 ا�>(ع ا��9�#
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خص مسمى سواًء نص فيه صراحة على شرط األمر أو مل ينص عليه يكون              الشيك املشروط دفعه إىل ش    ) : ٥٤١(مادة  
ليس (قـابالً للتداول بطريق التظهري ، والشيك املشروط دفعه إىل شخص مسمى ، واملكتوبة فيه عبارة                 

 .أو أية عبارة أخرى يف هذا املعىن ال جيوز تداوله إالَّ باتباع أحكام حوالة احلق) ألمر

لتظهري إىل املسحوب عليه مبثابة خمالصة إالَّ إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهري يعترب ا) : ٥٤٢(مادة 
 .ملصلحة منشآت غري اليت سحب عليها الشيك

يضمن املظهر وفاء الشيك ما مل يشترط غري ذلك ، وجيوز له حظر تظهري من جديد ويف هذه احلالة ال                    ) : ٥٤٣(مـادة   
 . يؤول إليهم الشيك بتظهري الحقيكون ملزماً بالضمان حنو من
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يعترب جائز الشيك القابل للتظهري أنه حاملة الشرعي مىت أثبت صاحب احلق فيه بالتظهريات غري املنقطعة ) : ٥٤٤(مادة 
ولو كان آخرها تظهري على بياض ، والتظهريات املشطوبة تعترب يف هذا الشأن كأن مل تكن وإذا أعقب                  

ر اعترب املوقع على هذا التظهري أنه هو الذي آل إليه احلق يف الشيك              الـتظهري علـى بياض تظهري آخ      
 .بالتظهري على بياض

التظهري املكتوب على شيك حلامله جيعل املظهر مسئوالً طبقاً ألحكام الرجوع ولكن ال يترتب على هذا                ) : ٥٤٥(مادة  
 .التظهري أن يصري شيكاً ألمر

 حادث ما ، سواًء كان الشيك حلامله أم كان قابالً للتظهري ال يلزم من               إذا فقد شخص حيازة شيك أثر     ) : ٥٤٦(مادة  
إالَّ إذا كان قد    ) ٤٧٢(آل إلـيه هـذا الشيك بالتخلي عنه مىت أثبت حقه فيه بالكيفية املبينة يف املادة                 

 .حصل عليه بسوء نية أو أرتكب يف احلصول عليه خطأ جسيماً

أو احلاصل بعد انقضاء ميعاد تقدمي الشيك ال يترتب عليه إالَّ           ) الربوتستو(التظهري الالحق لالعتراض    ) : ٥٤٧(مـادة   
آثـار حـوالة احلق ، ويعترب التظهري اخلايل من التاريخ أنه مت قبل عمل االعتراض أو أنه مت قبل انقضاء                     

عترب ميعاد تقدمي الشيك ، إالَّ إذا أثبت خالف ذلك، وال جيوز تقدمي تواريخ التظهري ، وان وقع ذلك ا                  
 .تزويراً

 #g�/�Ccا Z&�Vا�: 

جيـوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغري عدا                  ) : ٥٤٨(مـادة   
 .املسحوب عليه ، كما جيوز أن يكون من أحد املوقعني على الشيك

 ا�>;: ا��9�#
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 :تقدمي الشيك ووفاؤه              -١
يكون الشيك مستحق الوفاء مبجرد اإلطالع عليه وكل بيان خمالف لذلك يعترب كأن مل يكن وإذا قدم                 ) : ٥٤٩(مـادة   

 .الشيك للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ إلصداره وجب وفاؤه يف يوم تقدميه

ليمنية واملستحق الوفاء فيها جيب تقدميه للوفاء خالل شهر فإذا كان           الشيك املسحوب يف اجلمهورية ا    ) : ٥٥٠(مـادة   
مـسحوباً خارج اجلمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقدميه خالل ثالثة أشهر وتبدأ املواعيد               
الـسالف ذكـرها من التاريخ املبني يف الشيك انه تاريخ إصداره ويعترب تقدمي الشيك إىل إحدى غرف             

 .ملعترف ا قانوناً مبثابة تقدمي للوفاءاملقاصة ا

إذا سحب الشيك بني مكانني خمتلفني يف التقومي ، أرجع تاريخ إصداره إىل اليوم املقابل يف تقومي مكان                  ) : ٥٥١(مـادة   
 .الوفاء
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فاء للمـسحوب عليه أن يويف قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقدميه وال تقبل املعارضة ولو يف و                 ) : ٥٥٢(مـادة   
الشيك إالَّ يف حالة ضياعه أو إفالس حامله ، فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا اخلطر بناًء على                   

 .طلب حامل الشيك أن يأمر برفع املعارضة ولو يف حالة قيام دعوى أصلية

 .ملترتبة عليهإذا تويف الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك ، مل يؤثر ذلك يف األحكام ا) : ٥٥٣(مادة 

إذا قـدمت عدة شيكات يف وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء غري كاف لوفائها مجيعاً وجبت مراعاة                  ) : ٥٥٤(مـادة   
تـواريخ سـحبها ، فـإذا كانت الشيكات املقدمة مفصولة من دفتر واحد وحتمل إصدار واحد أعترب                  

 .الف ذلكالشيك األسبق رقماً مسحوباً قبل غريه من الشيكات ما مل يثبت خ

إذا اشترط وفاء الشيك يف اجلمهورية اليمنية بنقد غري متداول فيها وجب وفاء مبلغه يف ميعاد تقدمي                 ) : ٥٥٥(مـادة   
الشيك بالنقد املتداول يف اجلمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فإذا مل يتم الوفاء يوم التقدمي ، كان                  

يك مقوماً بالنقد املتداول يف اجلمهوريـة اليمنية حسب سعره         حلامل الشيك اخليار بني املطالبة مببلغ الش      
يف يـوم التقدمي أو يف يوم الوفاء ، فإذا قدم الشيك للمرة األوىل بعد انقضاء ميعاد تقدميه كانت العربة                    
بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقدمي ويتبع العرف السائد يف اجلمهورية اليمنية لتقومي النقد األجنيب                
وإمنا جيوز للساحب أن يعني يف الشيك السعر الذي حيسب على أساسه املبلغ الواجب دفعه ، وإذا عني                  
مبلغ الشيك بنقود حتمل قيمة مشتركة ، ولكن ختتلف قيمتها يف بلد اإلصدار عن قيمتها يف بلد الوفاء                  

 .افترض أن املقصود نقود بلد الوفاء
 ، جاز ملالكه أن يعارض لدى املسحوب عليه يف الوفاء بقيمته وجيب أن              إذا ضاع شيك حلامله أو هلك     ) : ٥٥٦(مادة  

تـشتمل املعارضـة علـى رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان أخر يساعد على التعرف عليه                  
والظروف اليت أحاطت فقدانه أو إهالكه وإذا تعذر تقدمي بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك                

طن يف اليمن وجب أن يعني موطناً خمتاراً له ا ، ومىت تلقى املسحوب عليه               وإذا مل يكـن للمعارض مو     
املعارضة، وجب عليه االمتناع عن وفاء قيمة الشيك حلائزه ، وجتنيب مقابل وفاء الشيك إىل أن يفصل                 
يف أمـره ، ويقوم املسحوب عليه على نفقة املعارض بنشر رقم الشيك املفقود أو اهلالك ومبلغه واسم                  

حبه واسم املعارض وعنوانه يف إحدى الصحف احلكومية ويكون باطالً كل تصرف يقع على الشيك               سا
 .بعد تاريخ هذا النشر

جيـوز حلائـز الشيك املشار إليه يف املادة السابقة أن ينازع لدى املسحوب عليه يف املعارضة وعلى                  ) : ٥٥٧(مـادة   
طر املعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم      املـسحوب علـيه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال مث خي           

وصول باسم حائز الشيك وعنوانه ، وعلى حائز الشيك إخطار املعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم               
وصول بوجود رفض دعوى استحقاق الشيك خالل شهر من تاريخ تسلمه اإلخطار ويشتمل اإلخطار              

ستحقاق خالل امليعاد املتقدم الذكر     على أسباب حيازة الشيك وتارخيها وإذا مل يرفع املعارض دعوى اال          
، وجب على قاضي األمور املستعجلة بناًء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض املعارضة ويف هذه                 
احلالة يعترب حائز الشيك بالنسبة إىل املسحوب عليه مالكه الشرعي، وإذا رفع املعارض دعوى استحقاق         

إالَّ ملن يتقدم له من اخلصمني حبكم ائي مبلكية الشيك          الشيك ال جيوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته         
 .أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفني تقر له بامللكية
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دون أن يتقدم حائز الشيك     ) ٥٥٥(إذا انقضت ستة شهور من تاريخ املعارضة املنصوص عليها يف املادة            ) : ٥٥٨(مادة  
كمة اإلذن له يف قبض قيمة الشيك ، ويصدر هذا          للمطالـبة بالـوفاء جاز للمعارض أن يطلب من احمل         

احلكـم يف مـواجهة املـسحوب عليه بعد أن تتحقق احملكمة من ملكية املعارض للشيك وإذا مل يقدم                   
املعـارض الطلب املتقدم الذكر أو قدمه ورفضته احملكمة وجب على املسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل                 

 .الوفاء يف جانب األصول من حساب السحب

 :الشيك املسطر والشيك املقيد يف احلساب              -٢

ويقع التسطري  .. لساحب الشيك أو حلامله أن يسطره ويكون هلذا التسطري اآلثار املبينة يف املادة التالية               ) : ٥٥٩(مادة  
أي بوضع خطني متوازيني يف صدر الشيك ، ويكون التسطري عاماً أو خاصاً فإذا خال ما بني اخلطني من                   

أو أي لفظ آخر يف هذا املعىن كان التسطري عاماً ، أما إذا كتب              ) بنك(بـيان أو إذا كتب بينهما لفظ        
اسم بنك معني بني اخلطني فان التسطري يكون خاصاً ، وجيوز أن يتحول التسطري العام إىل تسطري خاص                  

طري أو إسم البنك    أمـا التـسطري اخلـاص فال يتحول إىل تسطري عام ويعترب كأن مل يكن شطب التس                
 .املكتوب فيما بني اخلطني

ال جيوز للمسحوب عليه أن يويف شيكاً مسطراً عاماً إال إىل أحد عمالئه أو إىل بنك وال جيوز أن يويف                    ) : ٥٦٠(مـادة   
شـيك مـسطر تسطرياً خاصاً إالَّ إىل البنك املكتوب امسه فيما بني اخلطني أو إىل عميل هذا البنك ولو             

ري هو املسحوب عليه ، ومع ذلك جيوز للبنك املكتوب امسه بني اخلطني أن يعهد إىل بنك                 كان هذا األخ  
آخـر يقبض قيمة الشيك ، وال جيوز لبنك أن حيصل على شيك مسطر إالَّ من أحد عمالئه أو من بنك                     
آخر ، وال أن يقبض قيمته حلساب أشخاص آخرين غري من ذكر ، وإذا حدث للشيك عدة تسطريات                  

 جيوز للمسحوب عليه وفاؤه إالَّ إذا كان حيمل تسطريين وكان أحدمها لتحصيل قيمته بواسطة               خاصة ال 
غـرفة مقاصـة ، وإذا مل يراع املسحوب عليه األحكام السابقة كان مسؤوالً عن تعويض الضرر مبا ال                   

يف هذه املادة كل شخص له حساب عند املسحوب عليه ،           ) عميل(جيـاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ       
 .وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه احلصول على هذا الدفتر

 :جيوز لساحب الشيك أو حلامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان التايل ) : ٥٦١(مادة 

أو أية عبارة أخرى يف هذا املعىن ، ويف هذه احلالة ال يكون للمسحوب عليه إالَّ                ) للقـيد يف احلساب   (
ية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد يف احلساب أو النقل املصريف أو املقاصة ، وتقوم هذه                 تـسو 

وإذا مل يراع املسحوب عليه     ) للقيد يف احلساب  (القـيود الكتابـية مقام الوفاء وال يعتد بشطب بيان           
 .األحكام املتقدمة كان مسئوالً عن تعويض الضرر مبا ال جيـاوز قيمة الشيك
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حلامل الشيك الرجوع على الساحب أو املظهرين وغريهم من امللتزمني به إذا قدمه يف امليعاد القانوين ومل                 ) : ٥٦٢(مادة  
 إثبات  - عوضاً عن االعتراض     -وجيوز  ) بروتستو(تدفـع قيمته ، وأثبت االمتناع عن الدفع باعتراض          

 :االمتناع عن الدفع
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 .يان صادر من املسحوب عليه مع ذكر يوم تقدميه الشيكبب      - أ

ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قد قدم يف امليعاد القانوين ومل تدفع قيمته ، وجيب                    - ب 
أن يكـون البـيان مـؤرخاً ، ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيالً بتوقيع من صدر منه ، وال جيوز                    

ن على الشيك إذا طلب حامله ذلك ، ولو كان الشيك يتضمن شرط             االمتناع عن وضع هذا البيا    
 بوصفه طلب مهلة جتاوز يوم العمل التايل لتقدمي          الـرجوع بـال مصروفات ، وإمنا جيوز للملتزم        
 .الشيك ولو قدم يف اليوم األخري من ميعاد التقدم

 الشيك للمسحوب عليه أو مل يقم بعمل        حيتفظ حامل الشيك حبقه يف الرجوع على الساحب ولو مل يقدم          ) : ٥٦٣(مادة  
وما يقوم مقامه يف امليعاد القانوين إالَّ إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء              ) الربوتـستو (االعتـراض   

وظل هذا املقابل موجوداً عند املسحوب عليه حىت انقضاء ميعاد تقدمي الشيك مث زال املقابل بفعل غري                 
 .منسوب إىل الساحب

قبل انقضاء ميعاد التقدمي فإذا     ) ٥٦٣( جيب إثبات االمتناع عن الدفع بالكيفية املنصوص عليها يف املادة          ) :٥٦٤(مادة  
 .وقع التقدمي يف آخر هذا امليعاد جاز إثبات االمتناع عن الدفع يف يوم العمل التايل له

أو ما  ) الربوتستو(عتراض  إذا حال حادث قهري ال ميكن التغلب عليه دون تقدمي الشيك أو عمل اال             ) : ٥٦٥(مـادة   
يقـوم مقامه يف املواعيد املقررة لذلك امتدت هذه املواعيد وعلى حامل الشيك أن خيطر دون إبطاء من                  
ظهر له الشيك باحلادث القهري وان يثبت هذا اإلخطار مؤرخاً وموقعاً يف الشيك أو يف الورقة املتصلة                 

ى حامل الشيك بعد زوال احلادث القهري       بـه وتتسلـسل اإلخطارات حىت تصل إىل الساحب ، وعل          
تقدمي الشيك للوفاء دون إبطاء مث عمل االعتراض أو ما يقوم مقامه عند االقتضاء، وإذا استمر احلادث                 
القهـري أكثر من مخسة عشر يوماً حمسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك بإخطار مظهره                  

تاريخ قبل انقضاء ميعاد تقدمي الشيك جاز الرجوع على         بوقـوع احلـادث القهري ، وإذا وقع هذا ال         
امللتزمني دون حاجة إىل تقدمي الشيك أو عمل االعتراض أو ما يقوم مقامه ، وال يعترب من قبيل احلادث                   
 .القهري األمور املتصلة بشخص حامل الشيك أو مبن كلفه بتقدميه أو بعمل االعتراض أو ما يقوم مقامه
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تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على املسحوب عليه والساحب واملظهر وغريهم من امللتزمني مبضي              ) : ٥٦٦(مادة  
ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقدمي الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع خمتلف امللتزمني بوفاء الشيك               

لتزمون أو من يوم مطالبته قضائياً ، وجيب        بعضهم جتاه بعض مبضي ستة شهور من اليوم الذي ويف فيه امل           
علـى املدعـي عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم أن يزيدوا باليمني براءة ذمتهم من الدين إذا طلب                   
مـنهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم اآلخرين أن حيلفوا اليمني على أم ال يعلمون أن مورثهم مات            

 .وذمته مشغولة بالدين
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ال تسري مدة التقادم املنصوص عليها يف املادة السابقة يف حالة رفع الدعوى إالَّ من تاريخ آخر إجراء                   : )٥٦٧(مـادة   
فيها وال يسري التقادم املذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به املدين بصك مستقل إقرار يترتب عليه                  

 .جتديد الدين

 .النسبة إىل من أختذ قبله اإلجراء القاطع لسريانهال يكون النقطاع التقادم من آثر إالَّ ب) : ٥٦٨(مادة 

ال حيول تقادم دعوى املطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك يف مطالبة الساحب الذي مل يقدم مقابل                 ) : ٥٦٩(مـادة   
الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه ، برد ما أثرى به دون حق ويسري هذا احلكم على الساحب إذا                    

 .زمون بوفاء قيمة الشيكرجع عليه امللت
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 بعد التأكد    كل تاجر اضطربت أعماله املالية ، حىت توقف عن دفع ديونه التجارية ، جيوز إشهار إفالسه               ) : ٥٧٠(مادة  
 .من ذلك

ال تنشأ حالة اإلفالس إالَّ حبكم ، يصدر بشهر اإلفالس وال يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل                  ) : ٥٧١(مـادة   
 .صدور هذا احلكم أي أثر ما مل ينص القانون على غري ذلك 

، وجيوز للمحكمة أن تقضي بشهر      يشهر إفالس التاجر بناًء على طلب أحد دائنيه أو بناًء على طلبه هو              ) : ٥٧٢(مادة  
 .إفالس التاجر بناًء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاا

لكل دائن بدين جتاري حال أن يطلب شهر إفالس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف                 ) : ٥٧٣(مادة  
 مامل يثبت غري ذلك ، ولكل       عن دفع الدين ويعترب الوقوف عن دفع الدين دليالً على اضطراب األعمال           

دائـن بدين مدين حال احلق يف طلب شهر إفالس مدينه التاجر إذا مل يكن هلذا املدين موطن معروف أو                    
إذا جلـأ إىل الفرار ، أو اغلق متجره ، أو شرع يف تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنه بشرط أن                     

جاري احلال ، ولكل دائن بدين مدين حال احلق يف يقدم الدائن ما يثبت أن املدين وقف عن دفع دينه الت        
طلب شهر إفالس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا املدين قد وقف عن دفع دينه التجاري احلال ،                    
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وال جيوز شهر إفالس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً                  
 .كان نوعها

لدائن شهر إفالس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى ، وجيوز عند االستعجال تقدمي الطلب              يطلب ا ) : ٥٧٤(مـادة   
بعريـضة إىل رئيس احملكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب االستعجال ، ويف              

اعة هـذه احلالة جيوز للمحكمة أن تفصل يف طلب شهر اإلفالس بعد تكليف اخلصوم باحلضور ولو بس                
 .واحدة ويكتفى بإعالن املدين يف موطنه

جيـوز للتاجر أن يطلب شهر إفالس نفسه إذا اضطربت أعماله املالية ووقف عن دفع ديونه ويكون                 ) : ٥٧٥(مـادة   
الطلب بتقرير يقدم إىل قلم كتاب احملكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق                

 :التالية 
 .تجارية الرئيسيةالدفاتر ال -١
 .صورة من آخر ميزانية ومن حساب األرباح واخلسائر -٢
 .بيان باملصروفات الشخصية عن السنوات الثالث السابقة على تقدمي طلب شهر اإلفالس -٣
 .بيان تفصيلي بالعقارات واملنقوالت اململوكة له وقيمتها التقريبية يف تاريخ الوقوف عن الدفع -٤
 .دائنني واملدينني ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديوم والتأمينات الضامنة هلابيان بأمساء ال -٥
اليت حررت ضد التاجر خالل السنتني السابقتني على تقدمي         ) الربوتستات(بـيان باالعتراضـات      -٦

طلب شهر اإلفالس وجيب أن تكون الوثائق املتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر ، وإذا تعذر                
 .ها أو استيفاء بياناا وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلكتقدمي بعض

 إذا قامت قرائن لدى احملكمة داله على الغش أو التحايل يف العقارات أو املنقوالت اململوكة                 ): مكـرر  ٥٧٥(مـادة   
لـزوجة التاجر املفلس أو ألوالده املنتقلة إىل ملكيتهم خالل السنوات الثالث السابقة إلشهار التفليس               

لمحكمة احلق يف حصر تلك املمتلكات واملنقوالت ووقف التصرف فيها لفترة ال تزيد على ستة اشهر        فل
يتم خالهلا التأكد من عدم حدوث أي غش أو حتايل يتعلق بالتفليس وإذا ثبت شئ من ذلك فللمحكمة                  

 .أن تقضي حبكم بضم هذه املمتلكات إىل أموال التاجر املفلس
نيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفالس التاجر أو رأت احملكمة شهر إفالسه من تلقاء                إذا طلبت ال  ) : ٥٧٦(مـادة   

ذاا، وجب على إدارة الكتاب أن ختطره بيوم اجللسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وجيوز يف                
 .أحوال االستعجال أن تأمر احملكمة بشهر اإلفالس بعد إخطار املدين باحلضور ولو بساعة واحدة

جيوز شهر إفالس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حىت بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ، ويطلب                  ) : ٥٧٧(ادة  م
شـهر اإلفالس حىت لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته احملكمة من تلقاء نفسها خالل                   

تجاري وتعلن دعوى شهر اإلفالس يف حالة       السنتني التاليتني للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل ال         
وفاة التاجر يف آخر موطن له دون حاجة إىل تعيني الورثة ، وجيوز لورثة التاجر طلب شهر اإلفالس بعد                   
وفاتـه خالل السنتني التاليتني للوفاة فإذا مل جيمع الورثة على طلب شهر اإلفالس مسعت احملكمة أقوال                 

 .مي الطلب وفصلت فيه وفقاً ملصلحة ذوي الشأنالورثة الذين مل يشتركوا يف تقد
ختتص بشهر اإلفالس احملكمة التجارية االبتدائية وتنظر هذه احملكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعترب               ) : ٥٧٨(مادة  

 .الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام اإلفالس
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وتكون األحكام الصادرة فيها واجبه النفاذ املعجل بدون كفالة         تنظر دعاوى اإلفالس على وجه السرعة       ) : ٥٧٩(مادة  
 .ما مل ينص علي خالف ذلك ، ويكون ميعاد االستئناف مخسة عشر يوماً من تاريخ احلكم

جيوز للمحكمة اليت تنظر يف طلب شهر اإلفالس أن تأمر باختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أموال           ) : ٥٨٠(مادة  
ارا إىل أن تفصل يف شهر اإلفالس وهلا أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم                 املـدين أو إلد   

 .مقامها إلجراء حتريات عن حالة املدين املالية وأسباب وقوفه عن الدفع ، وتقدمي تقرير بذلك
راً هلا وتأمر بوضع    يكـون رئـيس احملكمة التجارية االبتدائية هو قاضي التفليسة ، وتعني احملكمة مدي             ) : ٥٨١(مـادة   

األختام على حمال جتارة املدين ، وترسل إدارة كتاب احملكمة إىل النيابة العامة أو من يقوم مقامها ومدير                  
 .التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر اإلفالس فور صدوره

ده اعترب تاريخ صدور    حتدد احملكمة يف حكم شهر اإلفالس تارخياً مؤقتاً للوقوف عن الدفع فإذا مل حتد             ) : ٥٨٢(مـادة   
حكـم شـهر اإلفالس هو التاريخ املؤقت وإذا صدر احلكم بعد وفاة املدين أو بعد اعتزاله التجارة ومل                   

 .حيدد التاريخ املؤقت الوقوف عن الدفع أعترب هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزاله التجارة

 على طلب النيابة أو من يقوم مقامها أو املدين أو أحد الدائنني أو              جيوز للمحكمة من تلقاء ذاا أو بناءً      ) : ٥٨٣(مادة  
عشرة (مدير التفليسة أو غريهم من ذوي املصلحة تعجيل التاريخ املؤقت للوقوف عن الدفع إىل انقضاء              

من تاريخ إيداع قائمة الديون احملققة إدارة كتاب احملكمة وبعد انقضاء هذا امليعاد يصبح التاريخ               ) أيـام 
عني للوقوف عن الدفع ائياً ، وال جيوز بأية حال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتني من تاريخ                   امل

صـدور احلكـم بشهر اإلفالس ، وفيما يتعلق بتعيني هذا التاريخ تعترب االستعانة بوسائل ضارة أو غري                  
 .مشروعة للوفاء بالديون يف حكم الوقوف عن الدفع

الصادر بشهر اإلفالس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع يف السجل التجاري ، وفقاً              يـشهر احلكم    ) : ٥٨٤(مـادة   
ألحكـام هذا السجل ويتوىل مدير التفليسة نشر ملخص احلكم يف اجلريدة الرمسية خالل أسبوعني من                
 تاريخ صدوره كما يتوىل قيد امللخص باسم مجاعة الدائنني يف مكتب السجل العقاري خالل ثالثني يوماً               

 .من تاريخ صدور احلكم وال يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمني آخر جلماعة الدائنني

لكل ذي مصلحة أن يطعن يف حكم شهر اإلفالس بطريقة اعتراض الغري خالل عشرة أيام من تاريخ                 ) : ٥٨٥(مـادة   
 .نشر ملخص احلكم يف اجلريدة الرمسية

ة وقت شهرها نقود حاضرة ملواجهة مصروفات حكم شهر اإلفالس أو بشهرة أو             إذا مل توجد يف التفليس    ) : ٥٨٦(مادة  
نشره أو الطعن فيه أو وضع األختام على أموال املفلس أو رفع األختام وجب دفع هذه املصروفات من                  

 مجيع  اخلزانة العامة بناًء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد اخلزانة العامة املبالغ اليت دفعتها باالمتياز على              
 .الدائنني من أول نقود تدخل التفليسة

إذا صـار املـدين قبل أن حيوز حكم شهر اإلفالس قوة األمر املقضي قادراً على الوفاء جبميع ما هو                    ) : ٥٨٧(مـادة   
مستحق عليه من ديون جتارية ومدنية وجب على احملكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر اإلفالس على أن                 

 .عوىيتحمل املدين مصروفات الد
إذا طلـب أحد الدائنني شهر إفالس املدين وقضت احملكمة برفض الطلب جاز أن حتكم على الدائن                 ) : ٥٨٨(مـادة   

ثالثني ألف ريال وال تزيد عن مائة ألف ريال وينشر احلكم بإحدى       ) ٣٠,٠٠٠(بغـرامه ال تقـل عن       
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ين التجارية وذلك مع عدم     الـصحف الـرمسية علـى نفقته إذا تبني هلا انه تعمد اإلساءة إىل مسعة املد               
 .اإلخالل حبق املدين يف طلب التعويض
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 .ال جيـوز للمفلس أن يتغيب عن موطنــه دون أن خيطر مدير التفليسة كتابة مبحل وجوده ) : ٥٨٩(مادة 
 إذا شهر إفالسه بإحدى جرائم اإلفالس بالتدليس فال جيوز له أن            -ياسية  تـسقط حقوق املفلس الس    ) : ٥٩٠(مـادة   

يكون مرشحاً أو ناخباً يف االس السياسية واالس املهنية وال أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، وال أن                   
 .يكون مديراً أو عضواً يف جملس إدارة أي شركة ، وذلك إىل أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون

جيوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناًء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة                   ) : ٥٩١(دة  ما
أن يقـرر يف كـل وقت وضع املفلس حتت املراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا                    

كمة االستئناف التجارية دون أن يتوقف      القـرار فور صـدوره ، وللمفلس أن يطعن يف القرار لدى حم           
 .على الطعن وقف تنفيذه ، وجيوز لقاضي التفليسة أن يقرر يف كل وقت رفع املراقبة عن املفلس

مبجـرد صدور حكم شهر اإلفالس تغل يد املفلس عن التصرف يف أمواله وعن إدارا ، وتعترب مجيع                  ) : ٥٩٢(مـادة   
ور احلكم املذكور حاصلة بعد صدوره ، وإذا كان التصرف مما ال            التصرفات اليت جيريها املفلس يوم صد     

حيـتج بـه إالَّ بالقـيد أو التسجيل أو غري ذلك من اإلجراءات ، مل يسر على مجاعة الدائنني إالَّ إذا مت         
اإلجراء قبل صدور حكم اإلفالس ، وال حيول غل يد املفلس دون قيامه باإلجراءات الالزمة للمحافظة                

 .على حقوقه
ميتد غل يد املفلس إىل مجيع األموال اليت تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر اإلفالس واألموال اليت                  ) : ٥٩٣(مـادة   

 :تؤول إليه ملكيتها وهو يف حالة اإلفالس ، ومع ذلك ال ميتد غل يده إىل ما يأيت 
 .األموال اليت ال جيوز احلجز عليها قانوناً     -١
 .ملتعلقة بشخص املفلس أو بأحواله الشخصيةاحلقوق الشخصية ا     -٢
التعويـضات الـيت تستحق للمستفيد يف عقد تأمني صحيح أبرمه املفلس قبل صدور حكم شهر                   -٣

اإلفـالس ولكن يلتزم املستفيد بأن يرد إىل التفليسة مجيع أقساط التأمني اليت دفعها املفلس إبتداًء                
 .قوف عن الدفع ما مل ينص القانون على غري ذلكمن اليوم الذي عينته احملكمة تارخياً للو

إذا آلت إىل املفلس تركه ، مل يكن لدائنيه حق على أمواهلا إالَّ بعد أن يستويف دائنو املورث حقوقهم من                    ) : ٥٩٤(مادة  
األموال وال يكون لدائين املورث أي حق على أمـوال التفليسة ، ويتوىل مدير التفليسة بإشراف قاضي                

وال التركـة اليت آلت إىل املفلس ووفاء ما عليها من ديون ، وتوقف مجيع الدعاوى املتعلقة                تـصفية أم  
 .بأموال التركة وإجــراءات التنفيذ عليها مبجرد صدور حكم شهر اإلفالس إىل أن تتم تصفية التركة

استيفاء ماله من حقوق إال     ال جيوز للمفلس بعد صدور حكم شهر اإلفالس الوفاء مبا عليه من ديون أو               ) : ٥٩٥(مادة  
عن طريق مدير التفليسة ، ومع ذلك إذا كان املفلس حامالً لورقه جتاريه جاز الوفاء بقيمتها عند حلول                  

 ) .٤٧٧(ميعاد استحقاقها إالَّ إذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة 
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حقوق وما عليه من التزامات إالَّ إذا       ال تقع املقاصة بعد صدور حكم شهر اإلفالس بني ما للمفلس من             ) : ٥٩٦(مادة  
وجـد ارتـباط بينها وبوجه خاص إذا نشأت احلقوق وااللتزامات املذكورة عن سبب واحد أو مشلها                 

 .حساب جار
 :ال جيوز بعد صدور حكم شهر اإلفالس رفع دعوى من املفلس أو عليه فيما عدا الدعاوى اآلتية ) : ٥٩٧(مادة 

 .ال والتصرفات اليت ال ميتد إليها غل يد املفلسالدعاوى املتعلقة باألمو -١
 .الدعاوى املتعلقة بأعمال التفليسة اليت جييز له القانون القيام ا -٢
 .الدعاوى اجلزائية -٣

وإذا رفـع املفلـس أو رفعت عليه دعـوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية                 
ت على طلبات مالية وجيوز للمحكمة أن تأذن يف إدخال          وجـب إدخال مدير التفليسة فيها إذا أشتمل       

املفلـس يف الـدعاوى املتعلقة بالتفليسة كما جيوز هلا أن تأذن يف إدخال الدائن يف هذه الدعاوى إذا                   
 .كانت له مصلحة خاصة فيها

 مطالبة  إذا حكـم علـى املفلس بعد شهر إفالسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغري جاز للمحكوم له                ) : ٥٩٨(مـادة   
 .التفليسة بالتعويض املقضي به ما مل يثبت تواطؤه مع املفلس

ال جيوز التمسك يف مواجهة مجاعة الدائنني بالتصرفات اآلتية إذا قام ا املدين بعد تاريخ الوقوف عن                 ) : ٥٩٩(مـادة   
 :الدفع وقبل احلكم بشهر اإلفالس 

 .ي العرف امجيع التربعات ، ما عدا اهلدايا الصغرية اليت جير -١
وفـاء الديـون قبل األجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعترب إنشاء مقابل وفاء ورقة جتارية مل حيل                    -٢

 .ميعاد استحقاقها يف حكم الوفاء قبل حلول األجل
وفـاء الديون احلالة بغري الشيء املتفق عليه ، ويعترب الوفاء بطريق األوراق التجارية والنقد املصريف                 -٣

 .وفاء بالنقودكال
 .كل رهن أو تأمني إتفاقي آخر -٤

وكـل مـا أجراه املفلس من تصرفات غري ما تقدم ذكره ، خالل الفترة املشار إليها جيوز احلكم بعدم               
نفـاذه يف مواجهة مجاعة الدائنني ، إذا كان التصرف ضاراً ا ، وكان املتصرف إليه يعلم وقت وقوعه                   

 .بوقوف املفلس عن الدفع
إذا دفـع املفلـس قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل احلكم بشهر اإلفالس مل جيز                   ) : ٦٠٠(مـادة   

اسـترداد مـا دفع من احلامل ، وإمنا يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية حلسابه برد القيمة                   
 .فلس عن الدفعاملدفوعة إىل التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف امل

قـيد حقـوق الرهن أو االمتياز املقررة على أموال املدين جيوز احلكم بعدم إنفاذها يف مواجهة مجاعة                  ) : ٦٠١(مـادة   
الدائـنني إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء مخسة عشر يوماً من تاريخ تقرير                  

لتايل للرهن احملكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع         الرهن او االمتياز ، ويأخذ الدائن صاحب الرهن ا        
ذلك ال يعطي من الثمن الناتج من بيع املال املقرر عليه الرهن إالَّ ما كان حيصل عليه بغرض نفاذ الرهن                    

 .السابق ويؤول إىل مجاعة الدائنني
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يه بأن يرد إىل التفليسة ما حصل       إذا حكم بعدم نفاذ تصرف يف حق مجاعة الدائنني، التزم املتصرف إل           ) : ٦٠٢(مـادة   
علـيه من املفلس مبوجب التصرف املذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما                  
قبضه أو مثاره من تاريخ القبض ، ويكون للمتصرف إليه احلق يف استرداد العوض الذي قدمه للمفلس                 

جد كان من حق املتصرف إليه أن يطالب مجاعة         إذا وجـد هـذا العوض بعينه يف التفليسة ، فإذا مل يو            
الدائنني باملنفعة اليت عادت عليها من التصرف وأن يشترك يف التفليسة بوصفه دائناً عادياً مبا يزيد على                 

 .ذلك
ملدير التفليسة وحدة طلب عدم نفاذ تصرف املفلس احلاصل قبل صدور حكم شهر اإلفالس أضراراً               ) : ٦٠٣(مـادة   

اً ألحكام دعوى عدم نفاذ تصرف املدين أضراراً بدائنيه ، ويترتب على احلكم بعدم نفاذ               بالدائـنني وفق  
 .التصرف عدم نفاذه يف حق مجيع الدائنني ، سواًء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله

مبضي ) ٦٠٣ ،   ٦٠١ ،   ٥٩٩(تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد         ) : ٦٠٤(مـادة   
 .سنه من تاريخ احلكم بشهر اإلفالس

جيوز لقاضي التفليسة بعد مساع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلس وملن يعوهلم من أموال التفليسة بناًء                 ) : ٦٠٥(مادة  
على طلبه أو طلب من يعوهلم ، وجيوز يف كل وقت لقاضي التفليسة ، بناًء على طلب مديرها أن ينِقص                    

 .ة ويوقف دفع النفقة مىت حاز حكم التصديق على الصلح قوة األمر املقضيمقدار النفق
جيوز للمفلس أن ميارس جتاره جديده بغري أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط أالَّ                ) : ٦٠٦(مـادة   

األولوية يف  يتـرتب على ذلك ضرر للدائنني ، ويكون للدائنني الذين تنشأ ديوم مبناسبة هذه التجارة                
 .استيفاء حقوقهم من أمواهلا
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 :الدائنون بوجه عـــام  -١
احلكم بشهر اإلفالس يسقط آجال مجيع الديون النقدية اليت على املفلس سواًء كانت ديون عادية أو                ) : ٦٠٧(مـادة   

نت الديون مقومة بغري نقود اجلهة اليت صدر فيها         كانـت ديوناً مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كا         
احلكم بشهر اإلفالس وجب حتويلها إىل نقود تلك اجلهة طبقاً لسعر الصرف الرمسي يوم صدور احلكم                

 .بشهر اإلفالس
 ملغية) : ٦٠٨(مادة 

كان املفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى احلياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل               إذا  ) : ٦٠٩(مـادة   
عـوض ، جاز لقاضي التفليسة بناًء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء باملرتبات أو                  

 .األقساط املذكورة مع بيان كيفية أدائها 
اسخ يشترك يف التفليسة مع تقدمي كفيل أما الدائن املعلق دينه على شرط             الدائن املعلق دينه على شرط ف     ) : ٦١٠(مادة  

 .واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات إىل أن يتبني مصري الدين
 .احلكم بشهر اإلفالس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إىل مجاعة الدائنني) : ٦١١(مادة 
 الدعاوى الفردية املرفوعة من الدائنني العاديني والدائنني        يترتب على صدور احلكم بشهر اإلفالس وقف      ) : ٦١٢(مادة  

أصـحاب حقوق االمتياز العامة ، وال جيوز للدائنني املتقدم ذكرهم اختاذ إجراءات فردية للتنفيذ على                

http://yemenlaws.100free.com/commercial03.htm
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أمـوال املفلس وال إمتام اإلجراءات اليت بدأت قبل صدور احلكم بشهر اإلفالس ، ومع ذلك إذا حتدد                  
فلس جاز االستمرار يف إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن            يـوم لبـيع عقـار امل      

للتفليسة ، أما الدائنون املرنون وأصحاب حقوق االمتياز اخلاصة فيجوز هلم رفع الدعاوى واالستمرار              
 .حلقوقهمفيها يف مواجهة مدير التفليسة ، كما جيوز هلم التنفيذ أو االستمرار فيه على األموال الضامنة 

إذا وجد مجلة ملتزمني بدين واحد ، وشهر إفالس أحدهم يف هذا الدين مل يترتب على هذا اإلفالس اثر                   ) : ٦١٣(مادة  
بالنسبة إىل امللتزمني اآلخرين ما مل ينص على غري ذلك ، وإذا مت الصلح مع امللتزم الذي أفلس ، مل تسر                     

 .شروطه على امللتزمني اآلخرين
ا استوىف الدائن من أحد امللتزمني بدين واحد جزءاً من الدين ، مث أفلس باقي امللتزمني أو أحدهم مل                   إذ) : ٦١٤(مـادة   

جيـز للـدائن أن يشترك يف التفليسات إالَّ بالباقي من دينـه ويبقى حمتفظاً حبقه يف مطالبة امللتزم غري                   
 .ا وفاه عنهااملفلس ذا الباقي ، وجيوز هلذا امللتزم أن يشترك يف كل تفليسة مب

إذا أفلس مجيع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك يف كل تفليسة بكل دينه إىل أن                   ) : ٦١٥(مادة  
يـستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات ، وال جيوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى مبا أوفته عنها ،                  

ه وتوابعه عادت الزيادة إىل تفليسة من يكون        وإذا كـان جممـوع ما حصل عليه الدائن يزيد على دين           
مكفـوالً من اآلخرين حبسب ترتيب التزامام يف الدين ، فإذا مل يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إىل                  

 .التفليسات اليت دفعت أكثر من حصتها يف الدين
 :أصحاب الديون املضمونة برهن أو إمتياز منقول  -٢

 املرهون بناًء على طلب الدائن املرن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة املقدار               إذا بيع املنقول  ) : ٦١٦(مادة  
الـزائد حلساب مجاعة الدائنني فإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن املرن بالباقي يف التفليسة                 

 .بوصفه دائناً عادياً ، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً ألحكام هذا القانون

جيـوز ملدير التفليسة بعد حصوله على إذن من قاضيها ، دفع الدين املضمون برهن منقول واسترداد                 ) : ٦١٧(دة  مـا 
املـنقول املرهون حلساب مجاعة الدائنني ، وجيوز له أن يعذر الدائن املرن بكتاب مسجل بعلم وصول                 

انتهاء حالة االحتاد فإذا مل يقم      بوجـوب اختـاذ اإلجراءات القانونية للتنفيذ على األشياء املرهونة قبل            
الـدائن املرن ذه اإلجراءات جاز لقاضي التفليسة بناًء على طلب مديرها وبعد مساع أقوال الدائن                
املرن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول اإلذن ملدير التفليسة يف بيع املنقول إىل الدائن                

 .املرن

سة بناًء على اقتراح مديرها ، أن يأمر عند االقتضاء باستخدام أول نقود حتصل              جيـوز لقاضي التفلي   ) : ٦١٨(مـادة   
حلـساب التفليـسة يف الوفاء بديون الدائنني الذين هلم امتياز على منقوالت املفلس ووردت أمساؤهم                

 بعد الفصل   بالقائمة النهائية للديون غري املتنازع فيها ، وإذا حصلت منازعة يف االمتياز مل جيز الوفاء إالَّ               
 .يف املنازعة حبكم ائي

ال يـشمل االمتياز املقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختالف أنواعها إالَّ الضريبة املستحقة على               ) : ٦١٩(مـادة   
 .املفلس عن السنتني السابقتني على صدور حكم شهر اإلفالس
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ار طبقاً ألحكام هذا القانون امتياز عن السنتني        يكـون ملالك العني املؤجرة للمفلس يف حالة إاء اإلجي         ) : ٦٢٠(مـادة   
السابقتني على صدور حكم شهر اإلفالس وعن السنة اجلارية يف كل ما يتعلق بتنفيذ عقد اإلجيار وما قد      
حيكـم مـن تعويض ، وإذا بيعت املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة أو نقلت دون إاء اإلجيار كان                   

االمتياز على النحو املذكور فيما تقدم ، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة              للمؤجران يستعمل حقه يف     
أخـرى تـبدأ من اية السنة اجلارية اليت صدر خالهلا احلكم بشهر اإلفالس ، سواًء يف ذلك كان عقد     

 .اإلجيار ثابت التاريخ أو غري ثابت التاريخ

دفع خالل األيام العشرة التالية لصدور احلكم بشهر        علـى مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن ي        ) : ٦٢١(مـادة   
اإلفالس مما يكون حتت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر ، األجور واملرتبات املستحقة قبل                  
صـدور احلكـم بشهر اإلفالس عن مدة مخسة عشر يوماً بالنسبة إىل العمال وثالثني يوماً بالنسبة إىل                  

يوماً بالنسبة إىل البحارة ، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبني واملمثلني           املستخدمني واخلدم وتسعني    
التجاريني قبل صدور احلكم بشهر اإلفالس فإذا مل يكن لدى مدير التفليسة النقود الالزمة لوفاء الديون                
، وجب الوفاء من أول نقود حتصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها يف مرتبة االمتياز ، ويكون للمبالغ                  

 .الزائدة على ما تقدم املستحقة للطوائف املذكورة مرتبة االمتياز املقررة قانوناً

 :أصحاب الديون املضمونة برهن أو إمتياز على عقار  -٣
إذا جـرى توزيـع لثمن املنقوالت قبل توزيع مثن العقارات ، كان للدائنني املرنني ، للعقارات أو                  ) : ٦٢٢(مـادة   

ها أن يشتركوا يف التوزيعات بكل ديوم إذا كانت هذه الديون قد حققت             أصحاب حقوق االمتياز علي   
، بعـد بـيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي حبسب مرتبة الدائنني املرنني وأصحاب حقوق االمتياز                
على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من مثن العقارات املذكورة أن                 

اعة الدائنني املقدار الذي حصل عليه من توزيع مثن املنقوالت ، وإذا كانت مرتبة الدائن ال                يـرد إىل مج   
تـؤهله للحصول إالَّ على جزء من دينه وجب أن يرد إىل مجاعة الدائنني املقدار الزائد عما كان حيصل                   

والت معه ، ويدخل يف     علـيه لـو أن توزيع مثن العقارات احململة بالرهن واالمتياز قد مت توزيع مثن املنق               
 .التفليسة بالباقي من دينه

إذا حصل توزيع مثن العقارات قبل توزيع مثن املنقوالت أو حصل التوزيعان معاً ، كان للدائنني املرنني                 ) : ٦٢٣(مادة  
للعقـارات أو أصحاب حقوق االمتياز عليها الذين مل يستوفوا ديوم كلها أو بعضها من مثن العقارات                 

كوا بالباقي هلم مع الدائنني العاديني بشرط أن تكون ديوم قـد حققت ، ويعتربون يف هذه                أن يـشتر  
احلالـة دائـنني عاديني ، وتسري عليهم ذه الصفة مجيع اآلثار الناشئة عن أعمال مجاعة الدائنني وعن                  

 .الصلح القضائي إن وقع
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إذا كان املفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة مل ينته عقد اإلجيار وال حتل األجرة عن املدة                  ) : ٦٢٤(مـادة   
 .الباقية اإلنقضائية بصدور احلكم بشهر اإلفالس، ويكون باطــالً كل شرط يقضي خبالف ذلك
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اريخ احلكم بشهر اإلفالس أن يقرر إاء إجيار العقار الذي          جيوز ملدير التفليسة خالل ثالثني يوماً من ت       ) : ٦٢٥(مـادة   
يـزاول فيه املفلس جتارته وذلك بعد احلصول على إذن من قاضي التفليسة وعلى املدير يف هذه احلالة                  

 .إخطار مؤجر العقار ذا القرار خالل املدة املذكورة
ب أن يدفع األجرة املتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً         إذا قـرر مدير التفليسة االستمرار يف اإلجارة وج        ) : ٦٢٦(مـادة   

باألجـرة املـستقبلية وجيوز للمؤجر أن يطلب من احملكمة إاء اإلجارة إذا كان الضمان غري كاف ،                  
وملديـر التفليسة ، بعد احلصول على إذن من قاضيها تأجري العقار من الباطن والرتول عن اإلجيار ، لو                   

 .لك مبوجب عقد اإلجيار بشرط أالَّ يترتب على ذلك ضرر للمؤجركان املفلس ممنوعاً من ذ
إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل حمدد املدة مل جيز إاؤه إالَّ إذا تقرر عدم االستمرار يف استثمار                   ) : ٦٢٧(مـادة   

غري حمدد  املتجـر، وجيوز للعامل يف حالة إاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض ، وإذا كان عقد العمل                 
املـدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إاء العقد مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف قوانني                  

 .العمل
تنقضي الوكالة بإفالس الوكيل أو إفالس املوكل ، ومع ذلك ال تنقضي بإفالس املوكل إذا كان للوكيل                 ) : ٦٢٨(مادة  

 .أو للغري مصلحة فيها
 امللزمة للجانبني اليت يكون املفلس طرفاً فيها ال تنفسخ باحلكم بشهر اإلفالس إالَّ إذا كانت قائمة         العقود) : ٦٢٩(مادة  

علـى اعتـبارات شخـصية ، إذا مل ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف اآلخر أن يطلب الفسخ،                   
 بشأن العقد   ويـشترك يف التفليـسة بالتعويض املترتب على الفسخ ، وكل قرار يتخذه مدير التفليسة              

يعـرض على قاضيها ليأذن فيه ، وجيوز للطرف اآلخر أن يعني ملدير التفليسة مهلة إليضاح موقفه من                  
 .العقد

جيوز استرداد البضائع املوجودة يف حيازة املفلس على سبيل الوديعة أو ألجل تسليمها إليه بشرط أن                ) : ٦٣٠(مـادة   
أودع البضائع لدى الغري ، جاز استردادها من هذا الغري ،           توجد يف التفليسة عيناً وإذا كان املفلس قد         

وإذا اقتـرض املفلـس ورهن البضائع تأميناً هلذا القرض وكان املقرض ال يعلم عند الرهن بعدم ملكية                  
 .املفلس هلا ، مل جيز استردادها إالَّ بعد وفاء الدين املضمون بالرهن

اعها املفلس حلساب مالكها إذا مل يكن قد مت الوفاء به نقداً أو بورقة              جيوز استرداد مثن البضائع اليت ب     ) : ٦٣١(مـادة   
 .جتارية أو مبقاصة يف حساب جار بني املفلس واملشتري

على املسترد يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني ان يدفع ملدير التفليسة احلقوق املستحقة               ) : ٦٣٢(مادة  
 .للمفلس

 عقد البيع حبكم أو مبوجب شرط يف العقد قبل صدور احلكم بشهر إفالس املشتري جاز للبائع                 إذا فسخ ) : ٦٣٣(مادة  
اسـترداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عيناً ، وجيوز االسترداد أو الفسخ بعد صدور احلكم بشهر                 

 .اإلفالس بشرط أن تكون دعوى االسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور احلكم املذكور
إذا أفلس املشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال عند البائع ، أو كانت مل تدخل بعد يف خمازن                    ) : ٦٣٤(مادة  

املـشتري أو خمازن وكيله املأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع أو استردادها وحيازا ، ومع ذلك            
فلس قبل وصوهلا بغري تدليس مبوجب      ال جيـوز االسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها امل           

ويف مجيع األحوال جيوز ملدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ، أن يطلب            .. قائمه امللكية أو وثيقة النقل      
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تـسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن املتفق عليه، فإذا مل يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع                  
 .عويض واالشتراك يف التفليسةأن يتمسك حبقه يف الفسخ وطلب الت

إذا أفلـس املشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع خمازنه أو خمازن وكيله املأمور ببيعها، مل جيز                  ) : ٦٣٥(مـادة   
للـبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه يف االمتياز ، وكل شرط يكون من                   

 .ئع واالحتفاظ بامتيازه عليها ال حيتج به على مجاعة الدائننيشأنه متكني البائع من استرداد البضا
جيوز استرداد األوراق التجارية وغريها من األوراق ذات القيمة املسلمة إىل املفلس لتحصيل قيمتها أو               ) : ٦٣٦(مادة  

 لتخصيـصها لوفاء معني ، إذا وجدت عيناً يف التفليسة ومل تكن قيمتها قد دفعت عند شهر اإلفالس ،                  
ومـع ذلـك ال جيـوز االسترداد إذا أدرجت األوراق املذكورة يف حساب جار بني طالب االسترداد                  

 .واملفلس

 .ال جيوز استرداد أوراق النقد املودعة عند املفلس ، إالَّ إذا أثبت املسترد ذاتيتها) : ٦٣٧(مادة 

، فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب       لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من أشياء             ) : ٦٣٨(مادة  
عرض الرتاع على احملكمة ، ال جيوز ملدير التفليسة أن يسلم املسترد ما يطالب به إالَّ بعد احلصول على                   

 .إذن من قاضي التفليسة

واج ال جيوز ألي من الزوجني أن يطالب تفليسة الزوج اآلخر بالتربعات اليت يقررها له زوجه أثناء الز                ) : ٦٣٩(مـادة   
بتـصرف بـني األحياء أو مضاف إىل ما بعد املوت ، وكما ال جيوز جلماعة الدائنني أن تطالب أياً من                     

 .الزوجني بالتربعات اليت يقررها لزوجه أثناء الزواج

 جيوز لكل من الزوجني أن يسترد من تفليسة اآلخر أمواله املنقولة والعقارية إذا اثبت ملكيته هلا ،                   -أ) : ٦٤٠(مـادة   
تبقـى األمـوال حمملة باحلقوق اليت كسبها عليها الغري بوجه شرعي ، كأن يكون تصرف املفلس                 و

 .بوكالة شرعيه من زوجه وإالَّ فأموال املفلس هي اليت تتحمل تلك احلقوق أسوة بني الغرماء

 األمـوال الـيت يـشترى ا زوج املفلس أو اليت تشترى حلساب هذا الزوج أو حلساب القصر                   -ب
لني بوالية املفلس من تاريخ احترافه التجارة تعترب قد اشتريت بنقود من كانت اإلضافة إليهم               املشمو

ما مل يثبت غري ذلك وكل ما يوفيه أحد الزوجني من ديون على زوجـه الذي أفلس يعترب من نقوده                   
 .ما مل يثبت غري ذلك
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يف حكم شهر اإلفالس وختتاره وفقاً للنظام اخلاص مبهنة         ) ٥٨١(تعني احملكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة       ) : ٦٤١(مادة  
مديـر ي التفليسات ، وهلا أن تعني مديراً أو أكثر بشرط أالَّ يزيد العدد على ثالثة ، وال جيوز أن يعني                      

 قريباً أو صهراً إىل الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو     مديـر التفليسة من كان زوجاً للمفلس ، أو        
مستخدماً له أو مستخدماً عنده أو حماسباً لديه أو كيالً عنه خالل السنوات الثالث السابقة على شهر                  

 .اإلفالس
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 أن يأمر بعزل مدير     جيوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناًء على طلب املراقب املعني من بني الدائنني              ) : ٦٤٢(مادة  
 .التفليسة وتعيني غريه ، أو بإنقاص عدد املديرين

تقـدر أتعـاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها، بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته وجيوز لقاضي                 ) : ٦٤٣(مـادة   
 .التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ ملديرها قبل تقدمي التقرير املذكور خصماً من أتعابه

يقوم مدير التفليسة بإدارة أمواهلا واحملافظة عليها ، وينوب عن املفلس يف مجيع األعمال اليت تقتضيها                 : )٦٤٤(مـادة   
 .اإلدارة املذكور

إذا تعدد املديرون وجب أن يعملوا جمتمعني ويكونون مسئولني بالتضامن عن إدارم وجيوز هلم أن ينيبوا                ) : ٦٤٥(مادة  
بة الغري إالَّ بإذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه           بعـضهم بعـضاً ، وال جيـوز هلم إنا         

 .مسئولني بالتضامن
يدون مدير التفليسة يوماً بيوم مجيع األعمال املتعلقة بإدارة التفليسة يف دفتر خاص وترقم صفحات هذا                ) : ٦٤٦(مادة  

لدفتر مبا يفيد انتهاؤه ، وجيوز      الدفتـر ، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر يف اية ا             
لقاضـي التفليـسة وللمراقب املعني من بني الدائنني االطالع على هذا الدفتر يف كل وقت وللمفلس،                 

 .بإذن خاص من قاضي التفليسة ، االطالع على الدفتر
أعمال مديرها قبل   جيوز للمفلس وللمراقب املعني من بني الدائنني االعتراض لدى قاضي التفليسة على             ) : ٦٤٧(مادة  

إمتامهـا ، ويتـرتب علـى االعتـراض وقف إجراء العمل ، وجيب على قاضي التفليسة أن يفصل يف          
 .االعتراض خالل مخسة أيام من تاريخ تقدميه ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً

ذلك وال جيوز أن يكون     يعني قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بني الدائنني الذين يرشحون أنفسهم ل            ) : ٦٤٨(مـادة   
املـراقب أو النائب عن الشخص االعتباري املعني مراقباً ، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إىل الدرجة                  

 .الرابعة
يقوم املراقبون باإلضافة إىل السلطات املقررة هلم بنصوص خاصة بفحص امليزانية والتقرير املقدمني من              ) : ٦٤٩(مـادة   

التفليـسة يف الرقابة على أعمال مديرها وهلم أن يطلبوا من مدير التفليسة          املديـر ويعـاوم قاضـي       
 .إيضاحات عن سري إجراءاا وإيراداا ومصروفاا وحالة الدعاوى املتعلقة ا

ال يتقاضى املراقب أجراً نظري عمله ، وجيوز عزله بقرار من قاضي التفليسة وال يسأل املراقب إالَّ عن                  ) : ٦٥٠(مـادة   
 .ه اجلسيمخطأ

يتوىل قاضي التفليسة باإلضافة إىل السلطات املقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ومالحظة              ) : ٦٥١(مادة  
سـرعة سري إجراءاا واختاذ التدابري الالزمة للمحافظة على أمواهلا ، ويدعو الدائنني إىل االجتماع يف                

جتماعات ، وله يف كل وقت استدعاء املفلس أو ورثته أو           األحـوال املبينة يف القانون ويتوىل رئاسة اال       
 .عمالئه أو مستخدميه وأي شخص آخر لسماع أقواهلم يف شئون التفليسة

تودع القرارات اليت يصدرها قاضي التفليسة إدارة كتاب احملكمة يف اليوم التايل لصدورها ، وللقاضي               ) : ٦٥٢(مادة  
شخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم أن يأمر إدارة الكتاب بتبليغها إىل األ

 .وصول
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ته ، ويندب قاضي التفليسة أحد      توضـع األختام على حمال املفلس ومكاتبه ودفاتره وأوراقه ومنقوال         ) : ٦٥٣(مـادة   
أعـضاء النـيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي احملكمة بوضع األختام وحيرر حمضر بوضع                  

 .األختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة
 ال توضـع األختام على املالبس واملنقوالت واألشياء الضروريـة للمفلس وملن يعوهلم ، وتسلم إليه              ) : ٦٥٤(مـادة   

بقائمـة يوقعها هو وقاضي التفليسة ، وجيوز لقاضي التفليسة آن يأمر من تلقاء ذاته أو بناًء على طلب                   
مديـر التفليـسة ، بعـدم وضع األختام أو برفعها من الدفاتر التجارية واألوراق التجارية وغريها من                  

افظة على احلقوق الثابتة    األوراق الـيت تستحق الوفاء يف ميعاد قريب أو اليت حتتاج إىل إجراءات للمح             
فـيها والـنقود الالزمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة واألشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص                
عاجـل يف القـيمة أو اليت تقتضي صيانتها نفقات باهظة حبضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ،                   

 بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفاهلا حبضور        وتـسلم ملديـر التفليسة ، وال تسلم الدفاتر التجارية إالَّ          
 .املفلس

بأمـر من قاضي التفليسة بناًء على طلب مديرها ترفع األختام جلرد أموال املفلس وجيب أن يبدأ رفع                  ) : ٦٥٥(مـادة   
 .األختام واجلرد خالل مخسة أيام من تاريخ صدور احلكم بشهر اإلفالس 

تفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب احملكمة وخيطر املفلس           حيصل اجلرد حبضور قاضي ال    ) : ٦٥٦(مـادة   
بـيوم اجلـرد وجيوز له احلضور ، وحترر قائمة جرد من نسختني يوقعها قاضي التفليسة أو نائبه ومدير                   
التفليـسة وكاتـب احملكمة وتودع إحدامها إدارة كتاب احملكمة وتبقى األخرى لدى مدير التفليسة ،                

لقائمة األموال اليت مل توضع عليها األختام أو اليت رفعت عنها وجيوز االستعانة خببري مثمن يف                وتذكر يف ا  
 .إجراء اجلرد وتقومي األصول 

للنـيابة العامة أو من يقوم مقامها احلق يف حضور اجلرد ، وهلا أن تطلب يف كل وقت االطالع على                    ) : ٦٥٧(مـادة   
 .وطلب إيضاحات عن حالتها وسري إجراءاا وكيفية إدارااألوراق والدفاتر املتعلقة بالتفليسة 

إذا أشـهر اإلفالس بعد وفاة التاجر ومل حترر قائمة اجلرد مبناسبة الوفاة ، أو إذا تويف التاجر بعد شهر                    ) : ٦٥٨(مـادة   
 يف  إفالسـه وقـبل الشروع يف حترير قائمة اجلرد أو قبل إمتامها وجب حترير القائمة فوراً أو االستمرار                 

وذلك حبضور ورثة املفلس أو بعد إخطارهم باحلضور ، ويف          ) ٦٥٧(حتريـرها بالكيفية املبينة يف املادة       
حالة وفاة املفلس بعد شهر إفالسه وإمتام قائمة اجلرد ، يقوم ورثته مقامه يف إجراءات اإلفالس وهلم أن                  

 .ب عنهمينيبوا عنهم من ميثلهم يف ذلك وإالَّ اختار قاضي التفليسة من ينو
يتـسلم مدير التفليسة بعد اجلرد أموال املفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع يف اية قائمة اجلرد مبا يفيد                  ) : ٦٥٩(مـادة   

 .ذلك
إذا مل يكن املفلس قد قدم امليزانية ، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فوراً وان يودعها إدارة                   ) : ٦٦٠(مـادة   

 .كتاب احملكمة
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يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم املفلس واملتعلقة بأشغاله ، وملدير التفليسة فضها واالحتفاظ              ) : ٦٦١(مادة  
 .ا ، وللمفلس االطالع عليها

يقوم مدير التفليسة جبميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق املفلس ، وجيوز له بإذن من قاضي                ) : ٦٦٢(مـادة   
ذ رأي املراقب ومساع أقوال املفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم            التفليسة يصدره بعد اخ   

وصـول ، الصلح أو قبول التحكيم يف كل نزاع يتعلق بالتفليسة والرتول عن حق للمفلس، واإلقرار                 
 .حبق الغري

 االستمرار  لقاضي التفليسة بناًء على طلب مديرها أو طلب املفلس وبعد اخذ رأي املراقب أن يأذن يف               ) : ٦٦٣(مادة  
يف تشغيل املتجر إذا اقتضت املصلحة العامة أو مصلحة الدائنون ذلك ، ويعني قاضي التفليسة بناًء على                 
طلـب مديـرها ، من يتوىل إدارة املتجر واجره وجيوز تعيني املفلس نفسه لإلدارة ويعترب األجر الذي                  

دارة ، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً       حيصل عليه ضمن النفقة ، ويشرف مدير التفليسة على من يعني لإل           
 .إىل قاضي التفليسة عن حالة التجارة

ال جيوز بيع أموال التفليسة خالل فترة اإلجراءات التمهيدية ، ومع ذلك جيوز لقاضي التفليسة بناًء على           ) : ٦٦٤(مادة  
ات باهظة ، كما  طلـب مديـرها أن يأذن يف بيع األشياء القابلة للتلف أو اليت تقتضي صيانتها مصروف               

جيـوز اإلذن يف بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف يف شئوا، ويتم بيع املنقول بالكيفية                 
 .اليت يعينها قاضي التفليسة ، أما بيع العقار فيتم طبقاً لإلجراءات املقررة لذلك

مة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة ، وذلك بعد         تودع املبالغ اليت حيصلها مدير التفليسة حلساا خزانة احملك        ) : ٦٦٥(مادة  
خصم املبالغ اليت خيصصها القاضي للمصروفات وعلى مدير التفليسة أن يقدم إىل قاضيها حساباً باملبالغ               
املذكـورة خـالل مخسة أيام من تاريخ اإليداع ، وال جيوز سحب هذه املبالغ أو غريها مما يودعه الغري                    

 . من قاضي التفليسة حلساب التفليسة إالَّ بأمر

جيـوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد اخذ رأي املراقب أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنني الذين   ) : ٦٦٦(مـادة   
حققـت ديـوم ، ويكـون التوزيع مبوجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها بإجراء                 

 .التوزيع
دم إىل قاضيها خالل ثالثني يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب اإلفالس             على مدير التفليسة أن يق    ) : ٦٦٧(مـادة   

وحالـة التفليـسة الظاهرة وظروفها ، وجيوز لقاضي التفليسة تعيني ميعاد آخر لتقدمي التقرير املذكور،             
ة أن يقدم   وحييل القاضي التقرير مع مالحظاته إىل النيابة العامة أو من يقوم مقامها ، وعلى مدير التفليس               

 .تقريراً عن حالة التفليسة يف مواعيد دورية حيددها قاضي التفليسة
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عقب صدور احلكم بشهر اإلفالس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديوم مضمونة بتأمينات خاصة مدير               ) : ٦٦٨(مـادة   
رر مدير التفليسة إيصاالً بتسليم البيان      التفليـسة مـستندات ديـوم مع بيان بالديون وتأميناا وحي          
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ومـستندات الـدين ، ويعيد مدير التفليسة املستندات إىل الدائنني بعد إقفال التفليسة ويكون مسئوالً                
 .عنها ملدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة

هم يف امليزانية لتقدمي يدعـو مديـر التفليـسة بطريق النشر يف الصحف الرمسية الدائنني املقيدة أمساؤ   ) : ٦٦٩(مـادة   
مستندام وتنشر هذه الدعوة يف صحيفة السجل التجاري وترسل إىل الدائنني املعروف عناوينهم بكتب     
مـسجله مصحوبة بعلم وصول وعلى هؤالء الدائنني تقدمي مستندات ديوم مصحوبة ببيان عن هذه               

 شهر بالنسبة إىل الدائنني املقيمني خارج       الديون خالل عشره أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا امليعاد إىل          
 .اجلمهورية اليمنية

حيقق مدير التفليسة الديون مبعاونة املراقب وحبضور املفلس أو بعد إخطاره باحلضور وإذا نازع مدير               ) : ٦٧٠(مـادة   
التفليـسة أو املـراقب أو املفلـس يف دين اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم         

 .وللدائن تقدمي إيضاحات كتابية أو شفوية خالل عشرة أيام من تاريخ تسلم اإلخطار وصول 

بعـد االنتهاء من حتقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب احملكمة قائمة ا تشتمل على بيان                 ) : ٦٧١(مـادة   
اً بأمساء الدائنني الذين  مبـستنداا وأسباب املنازعة فيها وما يراه بشأن قبوهلا أو رفضها كما يودع كشف             

يتمـسكون بتأميـنات خاصـة على أموال املفلس مبيناً به مقدار ديوم ونوع تأمينام وجيب أن يتم                  
اإليداع خالل ستني يوماً على األكثر من تاريخ احلكم يشهر اإلفالس وجيوز عند االقتضاء إطالة امليعاد                

 .بقرار من قاضي التفليسة

 التفليسة إىل املفلس واىل الدائنني خالل مخسة أيام من تاريخ اإليداع املذكور يف املادة            يرسـل مديـر   ) : ٦٧٢(مـادة   
الـسابقة نسخة من القائمة والكشف املذكورين مع بيان املبالغ اليت يرى قبوهلا من دين كل دائن على                  

 بعد انقضاء   حدة ، وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف يف أول عدد من اجلريدة الرمسية يصدر              
 .ميعاد األيام اخلمسة أو يف لوحة اإلعالنات باحملكمة كما ترسل نسخة من كل منها إىل قاضي التفليسة

للمفلس ولكل دائن ورد امسه بقائمة الديون أن ينازع خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة يف                  ) : ٦٧٣(مادة  
ة يف الديون املدرجة يف القائمة وتسلم املنازعة إىل إدارة          اجلـريدة الرمسية أو يف لوحة اإلعالنات باحملكم       

 .الكتاب وجيوز إرساهلا إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بربقية

يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد اخلمسة عشر يوماً املنصوص عليه يف املادة السابقة قائمة بالديون                ) : ٦٧٤(مادة  
دير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون مبا يفيد           غـري املتـنازع عليها ويؤشر م      

قـبوهلا، ومقدار ما قبل من الدين ، وجيوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو مل تقدم بشأنه                   
 .منازعة

ضاء ميعاد املنازعة وختطر    يفصل قاضي التفليسة يف الديون املتنازع عليها خالل ثالثني يوماً من تاريخ انق            ) : ٦٧٥(مادة  
إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول مبيعاد اجللسة قبل انعقادها بثالثة أيام               

 .على األقل كما ختطرهم بالقرار الصادر يف املنازعة فور صدوره
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نت قيمته تزيد على جيـوز اسـتئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كا      ) : ٦٧٦(مـادة   
النصاب النهائي للمحكمة االبتدائية وال يترتب على االستئناف وقف إجراءات التفليسة إالَّ إذا أمرت              
حمكمـة االستئناف بذلك ، وجيوز حملكمة االستئناف قبل الفصل يف الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً                 

ه دعوى جزائية وإذا كانت املنازعة متعلقة مبـبلغ تقـدره وال جيـوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأن            
بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً وال يشترك الدائن الذي مل يقبل دينه ائياً أو مؤقتاً                  

 .يف إجراءات التفليسة

ارية وإمنا جتوز هلم    ال يـشترك الدائـنون الذين مل يقدموا طلبام يف املواعيد املقررة يف التوزيعات اجل              ) : ٦٧٧(مـادة   
املعارضـة إىل أن ينتهـي توزيع النقود ويتحملون مصروفات املعارضــة ، وال يترتب على املعارضة                
وقـف تنفـيذ التوزيعات اليت أمر ا قاضي التفليسة ومع ذلك جيوز للدائنني املذكورين االشتراك يف                 

قتاً وحتفظ هلم حصتهم إىل حني احلكم يف  الـتوزيعات اجلديـدة باملـبالغ اليت تقدرها احملكمة تقديراً مؤ          
املعارضة، وإذا ثبتت ديوم بعد ذلك مل جتز هلم املطالبة حبصة يف التوزيعات اليت أمر ا قاضي التفليسة                  
وإمنـا جيـوز هلم أن يأخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديوم اليت كانت تؤول إليهم لو أم                    

 .لسابقةاشتركوا يف التوزيعات ا
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إذا أوقفـت أعمال التفليسة لعدم كفاية األموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة االحتاد جاز                 ) : ٦٧٨(مـادة   
 .لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفاهلا

أن يعود إىل كل دائن احلق يف اختاذ اإلجراءات         يترتب على احلكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية األموال         ) : ٦٧٩(مادة  
ومباشـرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل ائياً يف التفليسة جاز له التنفيذ على أموال                  
املفلـس مبوجب أمر أداء وجيب أن يذكر يف هذا األمر قبول الدين ائياً، واحلكم بإقفال التفليسة لعدم                 

 مدير التفليسة مسئوالً ملدة سنة من تاريخ احلكم بإقفال التفليسة عن املستندات  كفاية األموال ، ويكون   
 .اليت سلمها له الدائنون

جيوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء احلكم بإقفاهلا إذا ثبت وجود مال                 ) : ٦٨٠(مادة  
ويف مجيع  .. ليسة مبلغاً كافياً لذلك     كـاف ملـواجهة مـصروفات أعمال التفليسة وإذا سلم ملدير التف           

 ).٦٧٩(األحوال جيب أن تدفع باألولوية مصروفات اإلجراءات اليت متت عمالً بأحكام املادة 
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ألف ريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاا       إذا تبني بعد جرد أموال املفلس أن قيمتها ال تزيد على عشرين             ) : ٦٨١(مادة  
أو بناًء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنني أن تأمر بإجراء التفليسة وفقاً لألحكام املبينة يف املادة                  

 .التالية

 يف التفاليس الصغرية املشار إليها يف املادة السابقة خيفض قاضي التفليسة مواعيد اإلجراءات إىل احلد              ) : ٦٨٢(مـادة   
الـذي يراه وال يعني مراقباً للتفليسة وال نفقة للمفلس أو ملن يعوهلم وال يتغري مدير التفليسة عند قيام                   

 .حالة االحتاد وال جيري إالَّ توزيع واحد للنقود

  

 ا�>(ع ا��9�#
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 :ص النصوص اآلتية تسري على إفالس الشركات التجارية نصوص اإلفالس بوجه عام وجتري بوجه خا) : ٦٨٣(مادة 

فيما عدا شركات احملاصة جيوز شهر إفالس أية شركة جتارية إذا اضطربت أعماهلا املالية فوقفت عن دفع                 ) : ٦٨٤(مادة  
ديـوا ، وجيـوز شهر إفالس الشركة ولو مل تتوقف عن دفع ديوا التجارية إالَّ وهي يف دور التصفية                    

ستوف دينه أن يطلب شهر إفالس الشركة خالل السنتني         وبعـد انـتهاء التصفية جيوز لكل دائن مل ي         
 .التاليتني لشطبها من السجل التجاري

 .جيوز شهر إفالس الشركة الواقعية) : ٦٨٥(مادة 

جيوز ملدير الشركة طلب شهر إفالسها ولو كان شريكاً فيها أما الشركاء غري الدائنني فال جيوز هلم طلب           ) : ٦٨٦(مادة  
 .شهر إفالس الشركة

ـ  ال جيـوز ملديـر الشركة أن يطلب شهر إفالس الشركة إالَّ بعد احلصول على إذن بذلك من أغلبية                   ) : ٦٨٧(ادة  م
الـشركاء يف شـركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن اجلمعية العامة العادية يف الشركات               

أمساء الشركاء على )٥٧٥(األخـرى ، وجيـب أن يشمل تقرير شهر اإلفالس املنصوص عليه يف املادة            
املتضامنني احلاليني والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن         

 .وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة يف السجل التجاري

مقامها أن  جيوز للمحكمة من تلقاء ذاا أو بناًء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة أو من يقوم                  ) : ٦٨٨(مـادة   
تؤجل شهر إفالس الشركة إذا كان من احملتمل دعم مركزها املايل، ويف هذه احلالة تأمر احملكمة باختاذ ما                

 .تراه من تدابري للمحافظة على موجودات الشركة
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و يقوم النائب عن الشركة اليت شهر إفالسها مقامها يف كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي املفلس أ                 ) : ٦٨٩(مـادة   
 .حضوره

جيوز ملدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو مل حيل ميعاد                 ) : ٦٩٠(مادة  
 .االستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه املطالبة على املقدار الالزم لوفاء ديون الشركة

كة إلجراءات حتقيق الديون ، وتقبل هذه السندات يف         ال ختـضع سندات القرض اليت أصدرا الشر       ) : ٦٩١(مـادة   
 .التفليسة بقيمتها االمسية بعد استرتال ما دفعته الشركة من هذه القيمة

إذا شـهر إفالس الشركة وجب شهر إفالس مجيع الشركاء املتضامنني فيها ويشمل اإلفالس الشريك               ) : ٦٩٢(مـادة   
الدفع إذا طلب شهر إفالس الشركة قبل انقضاء        املتـضامن الـذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن           

 .سنتني من تاريخ شهر خروج الشريك يف السجل التجاري

تقـضي احملكمـة حبكم واحد بشهر إفالس الشركة والشركاء املتضامنني فيها ويكون قاضي تفليسة               ) : ٦٩٣(مـادة   
 مستقلة عن غريها   الـشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء املتضامنني ومع ذلك تكون كل تفليسة            

مـن التفليـسات من حيث إدارا وحتقيق ديوا وكيفية انتهائها ، وتتألف أصول تفليسة الشركة من                 
موجـوداا مبـا فيها من حصص الشركاء وال تشمل خصومها إالَّ حقوق دائنيها أما تفليسة الشريك                 

 .ه ودائين الشركةاملتضامن فتتألف أصوهلا من أمواله اخلاصة وتشمل خصوصاً حقوق دائني

إذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء باالحتاد ومت الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء املتضامنني مل جيز                 ) : ٦٩٤(مادة  
ختصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويربأ الشريك الذي حصل معه                

انتهت تفليسات الشركاء املتضامنني باالحتاد مل يسر       الصلح من التضامن ، وإذا مت الصلح مع الشركة و         
الصلح على تفليسات الشركاء إالَّ إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة ، وإذا انتهت تفليسة                
الـشركة وتفليـسات الشركاء بالصلح اعترب كل صلح مستقالً عن غريه وال تسري شروطه إالَّ على                 

 .دائين التفليسة اخلاصة به

ال جيوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت يف دور التصفية وإذا طلبت الشركة اليت ليست يف                  ) : ٦٩٥(مادة  
دور التصفية الصلح وضعت مقترحات مبوافقة أغلبية الشركاء يف شركات التضامن وشركات التوصية             

 عن الشركة تقدمي    البـسيطة ومبـوافقة اجلمعـية العامـة العادية يف الشركات األخرى ويتوىل النائب             
 .مقترحات الصلح يف مجعية الدائنني

إذا طلب شهر إفالس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفالس كل شخص قام حتت ستار هذه                 ) : ٦٩٦(مـادة   
الشركة بأعمال جتارية حلسابه اخلاص وتصرف يف أموال الشركة كما لو كانت أمواله اخلاصة ، وجيوز                

أو بناًء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أو أحد               للمحكمة من تلقاء نفسها     
الدائنني أن تقضي بسقوط احلقوق السياسية عن أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا               

 .أخطاء جسيمة أدت إىل اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع
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على األقل من ديوا جاز للمحكمة      %)٢٠(لشركة أن موجوداا ال تكفي لوفاء       إذا تبني بعد إفالس ا    ) : ٦٩٧(مادة  
بـناًء علـى طلـب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين أو بعضهم                   
بالتـضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إالَّ إذا أثبتوا أم بذلوا يف تدبري شؤون                   

 .شركة العناية الواجبةال
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أن حتكم يف كل    ) ٦٧٤(جيـوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون املنصوص عليها يف املادة             ) : ٦٩٨(مـادة   
 كل الدائنني الذين قدموا يف التفليسة أو أنه         وقت بناًء على طلب املفلس بإاء التفليسة إذا ثبت أنه وىف          

 .أودع عند مدير التفليسة املبالغ الالزمة لوفاء الديون املذكورة من أصل وفوائد ومصروفات

ال جيوز للمحكمة أن تقضي بإاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنني إال بعد اإلطالع على تقرير من مدير                 ) : ٦٩٩(مادة  
قق أحد الشرطني املنصوص عليهما يف املادة السابقة ، وتنتهي التفليسة مبجرد         التفليـسة يـبني فـيه حت      

 .صدور احلكم ويستعيد املفلس مجيع حقوقه

 ا�>;: ا��9�#

 ا�;$j ا�M�Vــ#

 ا�>(ع ا1ول

Rر�HIو #M�V إ�(ام ا�;$j ا�

بدأ التحقيق مع املفلس يف     ال جيوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة اإلفالس بالتدليس وإذا              )  :  ٧٠٠(مادة  
 .جرمية اإلفالس بالتدليس وجب تأجيل املداولة

ال حيول احلكم على املفلس بعقوبة اإلفالس بالتقصري دون الصلح معه ، وإذا بدأ التحقيق مع املفلس يف                  ) : ٧٠١(مادة  
 .جرمية اإلفالس بالتقصري جاز للدائنني املداولة يف الصلح أو تأجيل املداولة

علـى قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنني الذين قبلت ديوم ائياً أو مؤقتاً بكتب                 ) : ٧٠٢(مـادة   
مسجلة مصحوبة بعلم وصول ، حلضور املداولة يف الصلح ، وتوجه هذه الدعوة يف حالة عدم حصول                 

(الديون املنصوص عليها يف املادة      أية منازعة يف الديون خالل األيام الستة التالية لوضع القائمة النهائية ب           
وتـوجه الدعـوة يف حالة حصول املنازعة خالل األيام التالية إلاء ميعاد الطعن يف آخر قرار                 ) ٦٧٤

لقاضـي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها وعلى مدير التفليسة خالل امليعاد املنصوص عليه فيما                
 . الصلح يف اجلريدة الرمسية أو يف صحيفة يومية حكوميةتقدم أن يقوم بنشر الدعوة حلضور املداولة يف
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تنعقد مجعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة يف املكان والزمان اللذين يعينهما وحيضر الدائنون اجلمعية              ) : ٧٠٣(مـادة   
بأنفسهم أو بوكالء مفوضني يف ذلك كتابة ويدعى املفلس إىل حضور اجلمعية بكتاب مسجل مصحوب               

 .ال جيوز أن ينيب عنه غريه إال ألسباب جدية يقبلها قاضي التفليسةبعلم وصول و
إذا تنازل أحد الدائنني املذكورين عن دينه إىل الغري بعد صدور احلكم بإشهار اإلفالس ال جيوز للمتنازل                 ) : ٧٠٤(مادة  

 .إليه االشتراك يف مداوالت الصلح أو التصويت عليه
ب التأمينات العينية اإلشتراك يف التصويت على الصلح بديوم املضمونة          ال جيـوز للدائـنني أصحا     ) : ٧٠٥(مـادة   

وجيوز أن يكون الرتول مقصوراً على جزء       . بالتأمينات املذكورة إال إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً          
 .من التأمني بشرط أال يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر الرتول يف حمضر اجللسة

ترك أحد الدائنني املتقدم ذكرهم يف التصويت على الصلح دون أن يصرح بالرتول عن تأمينه كله                إذا أش ) : ٧٠٦(مادة  
ويف مجيع األحوال ال يكون الرتول عن التأمني ائياً إال إذا           . أو بعـضه أعترب نزوالً عن التأمني بأمجعه         

 .لرتولتقرر الصلح وصادقت عليه احملكمة وإذا ابطل الصلح عاد التأمني الذي مشله ا
يقـدم مدير التفليسة إىل مجعية الصلح تقريراً مشتمالً على حالة التفليسة وما مت بشأا من إجراءات                 ) : ٧٠٧(مـادة   

وحيرر . ومقتـرحات املفلـس للصلح ورأي مدير التفليسة يف هذه املقترحات ، وتسمع أقوال املفلس                
 .للقاضي حمضراً مبا مت يف اجلمعية

صلح إال مبوافقة أغلبية الدائنني الذين قبلت ديوم ائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين ال يقـع ال ) : ٧٠٨(مـادة   
لثلثـي هـذه الديون وتسترتل عند حساب األغلبيتني املذكورتني ديون الدائنني الذين مل يشتركوا يف                

 .التصويت
 السابقة تأجلت املداولة إىل عشرة أيام ال مهلة         إذا مل تتوافر إحدى األغلبيتني املنصوص عليهما يف املادة        ) : ٧٠٩(مادة  

وجيوز للدائنني الذين حضروا اإلجتماع األول أو كانوا ممثلني فيه متثيالً صحيحاً ووقعوا حمضر              . بعدها  
اجللسة أال حيضروا اإلجتماع الثاين ويف هذه احلالة تبقى القرارات اليت اختذوها واملوافقات اليت صدرت               

 األول قائمة ونافذة يف اإلجتماع الثاين، إال إذا حضروا هذا اإلجتماع وعدلوها أو              مـنهم يف اإلجتماع   
 .عدل املدين مقترحاته بشأن الصلح يف الفترة بني اإلجتماعني

 .يوقع حمضر الصلح يف اجللسة اليت مت فيها التصويت على الصلح وإال كان باطالً) : ٧١٠(مادة 
نح املدين آجاالً لوفاء الديون كما جيوز أن يتضمن إبراء املدين جزءاً من الدين              جيوز أن يتضمن الصلح م    ) : ٧١١(مادة  

 .ويبقى املدين ملتزماً باجلزء الذي ابرىء منه بوصفه ديناً طبيعياً
جيوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر املدين خالل مدة يعينها عقد الصلح على أال يتجاوز مخس                  ) : ٧١٢(مادة  

ريخ التصديق على الصلح ، وال يعترب املدين قد ايسر إال إذا صارت قيمة موجوداته تزيد                سنوات من تا  
 .على األقل%) ٢٥(على الديون املترتبة عليه مبا يعادل 

 .للدائنني أن يطلبوا تقدمي كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح) : ٧١٣(مادة 

فالس للتصديق عليه ، وجيوز لكل من كان طرفاً يف الصلح أن يقدم الصلح إىل احملكمة اليت شهرت اإل     ) : ٧١٤(مـادة   
 .يطلب التصديق عليه
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جيـب رفض التصديق على الصلح إذا مل تتبع األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة وإذا ظهرت                 ) : ٧١٥(مـادة   
 .أسباب تتصل باملصلحة العامة أو مبصلحة الدائنني تربر رفض الصلح

 .احملكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر ملالحظة تنفيذ شروطهتعني ) : ٧١٦(مادة 

التـصديق على الصلح جيعله نافذاً يف حق مجيع الدائنني الذين تتألف منهم مجاعة الدائنني ولو مل تكن                  ) : ٧١٧(مـادة   
 .ديوم قد حتققت

ويترتب ) ٥٨٥(ملنصوص عليها يف املادة     يشهر احلكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً لألحكام ا        ) : ٧١٨(مـادة   
علـى قيد امللخص يف السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات املفلس لضمان حقوق الدائنني الذين                
يـسري علـيهم الصلح مامل ينص يف عقد الصلح على خالف ذلك ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد                  

شاء رهن على متجر املفلس لضمان      تنفـيذ شـروط الصلح ويترتب على القيد يف السجل التجاري إن           
حقـوق الدائنني الذين يسري عليهم الصلح مامل ينص يف عقد الصلح على خالف ذلك ويقوم املراقب                 

 .بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح

تزول مجيع آثار اإلفالس فيما عدا جرائم اإلفالس بالتدليس بصدور حكم التصديق على الصلح وعلى               ) : ٧١٩(مادة  
لتفليسة إن يقدم إىل املفلس حساباً ختامياً وحتصل مناقشة هذا احلساب حبضور قاضي التفليسة              مديـر ا  

 .وحيرر قاضي التفليسة حمضراً جبميع ما تقدم وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إىل احملكمة للفصل فيه
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عد التصديق عليه حكم بإدانة املفلس يف إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس ،            يـبطل الصلح إذا صدر ب     ) : ٧٢٠(مـادة   
وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات املفلس واملبالغة يف ديونه                

 .ويف هذه احلالة جيب طلب إبطال الصلح خالل ثالث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس
 بـدأ التحقـيق مع املفلس يف جرمية اإلفالس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو رفعت عليه                  إذا) : ٧٢١(مـادة   

الدعـوى اجلزائية يف هذه اجلرمية بعد هذا التصديق جاز للمحكمة اليت صدقت على الصلح بناًء على                 
للمحافظة على طلـب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أي ذي شأن أن تأمر بإختاذ ما تراه من تدابري               

أموال املدين ، وتلغى هذه التدابري حبكم القانون إذا تقرر األوجه إلقامة الدعوى اجلزائية أو حكم برباءة                 
 .املفلس

إذا مل يقم املفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من احملكمة املختصة بالتصديق عليه وال يترتب                 ) : ٧٢٢(مادة  
كفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه وجيب تكليف هذا الكفيل حبضور      على طلب فسخ الصلح براءه ذمة ال      

 .اجللسة اليت ينظر فيها طلب فسخ الصلح
تعني احملكمة يف احلكم الصادر ببطالن الصلح أو فسخه مديراً للتفليسة وهلا أن تأمر بوضع األختام على                 ) : ٧٢٣(مادة  

يخ صدور احلكم ببطالن الصلح إن ينشر       أموال املفلس ، وعلى مدير التفليسة خالل سبعة أيام من تار          
ملخـص هذا احلكم يف اجلريدة الرمسية ويقوم حبضور قاضي التفليسة أو من ينوب عنه لذلك ، بعمل                  

 .جرد تكميلي ألموال املفلس وبوضع ميزانية إضافية
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يق الديون ودون أن يعاد     يدعو مدير التفليسة الدائنني اجلدد لتقدمي مستندات ديوم وفقاً إلجراءات حتق          ) : ٧٢٤(مادة  
حتقيق الديون اليت سبق قبوهلا ومع ذلك ترفض هذه الديون األخرية أو ختفض إذا كانت قد دفعت كلها                  

 .أو بعضها
التصرفات احلاصلة من املدين بعد صدور احلكم وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة يف حق الدائنني وال                 ) : ٧٢٥(مادة  

حقهم إال طبقاً ألحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات املدين ، وتسقط هذه جيـوز هلم طلب عدم نفاذها يف      
 .الدعوى مبضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه

ويشترك . تعود إىل الدائنني بعد إبطال الصلح أو فسخه ديوم كاملة وذلك بالنسبة إىل املفلس فقط                ) : ٧٢٦(مـادة   
صلية كاملة إذا مل يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي           هـؤالء الدائنون يف مجاعة الدائنني بديوم األ       

وتسري األحكام املتقدمة الذكر يف     . تقـرر هلم يف الصلح وإال وجب ختفيض ديوم مبقدار ما قبضوا             
 .حالة شهر إفالس املدين قبل إمتام تنفيذ شروط الصلح
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وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا     . يعقد الصلح على أن يتخلى املدين عن أمواله كلها أو بعضها            جيوز أن   ) : ٧٢٧(مـادة   
الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه األحكام اخلاصة بالصلح القضائي وتباع األموال اليت يتخلى عنها املدين              

 ) .٧٣٨(بالكيفية املبينـــة يف املـــادة 
بيع األموال اليت ختلى عنها املدين جياوز الديون املطلوبة منه وجب رد القدر             إذا كان الثمن الناتج عن      ) : ٧٢٨(مـادة   

 .الزائد إليه
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 :يعترب الدائنون يف حالة إحتاد حبكم القانون يف األحوال التالية ) : ٧٢٩(مادة 
 .إذا مل يطلب املدين الصلح -١
 .إذا طلب املدين الصلح ورفضه الدائنون -٢
 .إذا حصل املدين على الصلح مث أبطل أو فسخ -٣

علـى أثر قيام حالة اإلحتاد يدعو قاضي التفليسة الدائنني للمداولة يف شؤون التفليسة والنظر يف إبقاء       ) : ٧٣٠(مـادة   
 هذه املـداوالت والتصويت دون أن      مديرها أو تغيريه وللدائنني أصحاب التأمينات العينية اإلشتراك يف        

 .يترتب على ذلك سقوط تأمينام 
إذا قررت أغلبية الدائنني احلاضرين تغيري املدير وجب على قاض التفليسة تعيني غريه فوراً وعلى املدير                ) : ٧٣١(مادة  

 حساباً عن إدارته    السابق أن يقدم إىل مدير إحتاد الدائنني يف امليعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وحبضوره             
 .وخيطر املدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول مبيعاد تقدمي احلساب
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يبت الدائنون احلاضرون يف اإلجتماع املنصوص عليه يف املادة السابقة باألغلبية يف أمـر تقرير النفقة               ) : ٧٣٢(مـادة   
 .اليت قررت واليت تقدر للمدين وملن يعوهلم ويف مقدار هذه النفقة

ال جيوز ملدير اإلحتاد اإلستمرار يف جتارة املدين ولو كان مأذوناً يف ذلك من قبله إال بعــد احلصول                  ) : ٧٣٣(مـادة   
على تفويض خاص يصدر من أغلبية متــثل ثــــالثـة أرباع الدائنني عدداً ومبلغاً وبعد تصديق    

اليت جيوز له إستبقاؤها حتت يده      وجيب أن تعني يف التفويض مدة وسلطة املدير واملبالغ          . قاضي التفليسة   
 .لتشغيل التجارة

إذا نشأت عن اإلستمرار يف التجارة إلتزامات تزيد على أموال اإلحتاد كان الدائنون الذين وافقوا على                ) : ٧٣٤(مادة  
اإلسـتمرار يف الـتجارة مسؤولني يف أمواهلم اخلاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون                 

 .ل تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينهناشئة عن أعما

 ا�>(ع ا��9�#

Zال ا���%ـــــــ�أ& F/� 

 Z/�Mا��ا Y$3 q0�� و0�ز%F ا�

جيوز ملدير االحتاد بيع منقوالت املفلس وعقاراته ومتجره        ) ٧٣٨(مـع عـدم اإلخالل بأحكام املادة        ) : ٧٣٥(مـادة   
حقوق دون حاجه إىل أخذ رأيه بعد إستئذان قاضي التفليسة ، وجيوز لـه الصلح              واستيفاء ما لـه من     

 .وقبول التحكيم يف مجيع حقوق املفلس بعد استئذان قاضي التفليسة

إذا مل يكن قد بدئ يف التنفيذ على أموال املدين قبل قيام حالة اإلحتاد كان ملدير اإلحتاد دون غريه حق                    ) : ٧٣٦(مـادة   
 وجيب عليه البدء يف ذلك خالل العشرة األيام التالية لقيام حالة اإلحتاد مامل يأمر قاضي                التنفـيذ عليها  

 .التفليسة بتأجيل التنفيذ

جيـرى بـيع منقوالت املفلس بالكيفية اليت يعينها قاضي التفليسة ، وأما بيع العقارات فيجري طبقاً                 ) : ٧٣٧(مـادة   
 القوانني أو اللوائح املنظمة لذلك ، ومع ذلك جيوز          لإلجـراءات املقررة يف بيع عقارات املدين حسب       

لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي املراقب أن يأذن مدير اإلحتاد يف بيع العقارات باملمارسة ويف هذه احلالة                 
وال جيوز ملدير اإلحتاد بيع موجودات      . يتـرتب علـى تـسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسى املزاد             

ل مبلغ إمجايل إال بعد أذن قاضي التفليسة وال يعطى القاضي األذن إال بعد              التفليـسة دفعة واحدة مقاب    
 .أخذ رأي املراقب

يودع مدير اإلحتاد املبالغ الناجتة عن بيع أموال املفلس خزانة احملكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة وذلك             ) : ٧٣٨(مادة  
 بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار املبالغ        يف اليوم التايل للتحصيل ، ويقدم املدير إىل قاضي التفليسة         

املـودعة وال جيـوز سحب املبالغ املودعة إال بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير                  
 .اإلحتاد
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تـسترتل من املبالغ الناجتة عن بيع أموال املفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة املقررة               ) : ٧٣٩(مـادة   
ـ  ويوزع الباقي بني الدائنني بنسبة ديوم      . . س وملـن يعوهلم واملبالغ املستحقة للدائنني املمتازين       للمفل

 .احملققة ، وجتنب حصة الديون املتنازع عليها وحتفظ حىت يصدر حكم ائي بقبوهلا
يوزع وعلى مدير اإلحتاد    يأمـر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بني الدائنني ويعني مقدار املبلغ الذي            ) : ٧٤٠(مادة  

 .إخطار الدائنني بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول
ال جيوز ملدير اإلحتاد الوفاء حبصة الدائن يف التوزيعات إال إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله    ) : ٧٤١(مادة  

 الدين جاز لقاضي التفليسة أن ويؤشر على سند الدين باملبالغ املدفوعة وإذا تعذر على الدائن تقدمي سند        
ويف مجيع األحوال جيب أن يعطى الدائن خمالصة على قائمة          . يـأذن يف دفع دينه بعد التحقيق من قبوله          

 .التوزيع
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ فسخ اإلحتاد دون إجناز التصفية وجب على مدير اإلحتاد أن يقدم إىل                  ) : ٧٤٢(مـادة   

 عن حالة التصفية وأسباب التأخري يف إجنازها ويرسل القاضي هذا التقرير إىل             قاضـي التفليـسة تقريراً    
الدائـنني مع دعوم لإلجتماع ملناقشته ويكون اإلجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز                

 .مدير اإلحتاد أعمال التصفية
ختامياً إىل قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا       يقدم مدير اإلحتاد بعد اإلنتهاء من أعمال التصفية حساباً          ) : ٧٤٣(مادة  

احلساب فوراً إىل الدائنني مع دعوم لإلجتماع ملناقشته ، ويدعى املفلس حلضور هذا اإلجتماع بكتاب               
 .مسجل مصحوب بعلم وصول

دة السابقة  يـنحل اإلحتـاد وتعترب التفليسة منتهية حبكم القانون بعد إنقضاء اإلجتماع املذكور يف املا              ) : ٧٤٤(مـادة   
ويكـون مديـر التفليسة مسئوالً ملدة ثالث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر واملستندات                

 .واألوراق املسلمة إليه من املدير أو اخلاصة به
يعود إىل كل دائن بعد التفليسة احلق يف إختاذ اإلجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه وإذا                 ) : ٧٤٥(مـادة   

ن الدين قد حقق وقبل ائياً يف التفليسة جاز للدائن احلصول مبوجبه على أمر أداء للتنفيذ به على                  كـا 
 .أموال املدين ويذكر يف هذا األمر قبول الدين ائياً يف التفليسة وانتهاء حالة اإلحتاد
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الذي صدر عليه احلكم يف إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس إال بعد           ال جيـوز رد اإلعتبار إىل املفلس        ) : ٧٤٦(مـادة   
إنقـضاء مخس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها مبضي املدة ويف مجيع األحوال                  

 .جيب أن يكون قد وىف كل املطلوب منه من اصل ومصروفات
حكم يف إحدى جرائم اإلفالس بالتقصري إال بعد إستيفاء         ال جيوز رد اإلعتبار للمفلس الذي صدر عليه         ) : ٧٤٧(مادة  

 .العقوبة احملكوم ا أو إنقضاء مدا إذا حكم بوقف تنفيذها
مـع مراعاة ما جاء باملادتني السابقتني ، جيب أن يرد االعتبار إىل املفلس إذا وىف مجيع ديونه من اصل                    ) : ٧٤٨(مـادة   

مناً يف شركه حكم بشهر إفالسها ال يرد إليه اعتباره إالَّ           ومـصروفات ، وإذا كان املفلس شريكاً متضا       
بعـد وفاء مجيع ديون الشركة من أصل ومصروفات ولو حصل الشريك املذكور من دائنيه على صلح                 
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خاص ، وإذا امتنع أحد الدائنني عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين                   
 ة اإليداع مقام التخالصخزانة احملكمة وتقوم شهاد

 :جيوز رد اإلعتبار إىل املفلس يف احلالتني اآلتيتني ) ٧٤٧(و ) ٧٤٦(مع مراعاة ما جاء باملادتني ) : ٧٤٩(مادة 
إذا حـصل علـى صلح مع دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا احلكم على الشريك املتضامن يف                 : أوالً  

 .ر على الصلح اخلاص وقام بتنفيذ شروطهشركة حكم بشهر إفالسها إذا حصل الشريك املذكو

 .إذا اثبت املفلس أن الدائنني قد أبرءوا ذمته من مجيع الديون إبراء تاماً: ثانياً 

وذلك طبقاً لألحكام املنصوص عليها     .. يرد اإلعتبار إىل املفلس بعد وفاته وبناًء على طلب أحد الورثة            ) : ٧٥٠(مادة  
 .يف املواد السابقة

. يقـدم طلـب رد اإلعتبار مرفقاً باملستندات املؤيدة له إىل احملكمة اليت أصدرت حكم شهر إفالسه                  : ) ٧٥١(مـادة   
وترسـل إدارة كتاب احملكمة فوراً صورة من الطلب إىل النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إىل إدارة                   

وكذلك تقوم إدارة   السجل التجاري لتقوم بنشرها يف أول عدد يصدر من صحيفة السجل املذكورة ،              
كـتاب احملكمـة بإخطار الدائنني الذين قبلت ديوم يف التفليسة بطلب رد اإلعتبار ، وينشر ملخص                 

وجيب أن يشتمل امللخص املذكور على اسم املفلس        .. الطلـب يف اجلـريدة الرمسية على نفقة املفلس          
ى الدائنني بتقدمي معارضتهم إن     وتـاريخ صدور حكم شهر اإلفالس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه عل          

 .كان هلا مقتضى

تقـدم النـيابة العامة أو من يقوم مقامها إىل احملكمة خالل شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد         ) : ٧٥٢(مـادة   
اإلعتـبار ، تقريراً يشمل على بيانات من نوع اإلفالس واألحكام اليت صدرت على املفلس يف جرائم                 

ت أو التحقيقات اجلارية معه يف هذا الشأن ورأي النيابة يف قبول طلب رد اإلعتبار               اإلفالس أو احملاكما  
 .أو رفضه

لكل دائن مل يستوف حقه أن يقدم إعتراضاً على طلب رد اإلعتبار خالل شهر من تاريخ نشر ملخص                  ) : ٧٥٣(مـادة   
اب احملكمة مرفقاً به الطلـب يف اجلـريدة الـرمسية ، ويكون اإلعتراض بتقرير كتايب يقدم يف إدارة كت      

 .املستندات املؤيدة له

تقـوم إدارة كتاب احملكمة بعد انقضاء امليعاد املنصوص عليه يف املادة السابقة بإخطار الدائنني الذين                ) : ٧٥٤(مـادة   
قدمـوا معارضات يف طلب رد اإلعتبار بتاريخ اجللسة احملددة لنظر الطلب ، ويكون اإلخطار بكتاب                 

 .وصولمسجل مصحوب بعلم 

تفصل احملكمة يف طلب رد اإلعتبار حبكم ائي، وإذا قضت احملكمة برفض الطلب مل جيز تقدميـه من                 ) : ٧٥٥(مـادة   
 .جديـد لنفس السبب إال بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور احلكم 

فالس أو أقيمت   إذا أجريت قبل الفصل يف طلب رد اإلعتبار حتقيقات مع املفلس بشأن إحدى جرائم اإل              ) : ٧٥٦(مادة  
عليه الدعوى اجلزائية بذلك وجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها إخطار احملكمة فوراً وجيب أن                 
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توقف احملكمة الفصل يف طلب رد اإلعتبار حىت إنتهاء التحقيقات أو صدور احلكم النهائي يف الدعوى                
 .اجلزائية

 إحدى جرائم اإلفالس بعد احلكم برد إعتباره أعترب هذا احلكم           إذا صدر على املدين حكم باإلدانة يف      ) : ٧٥٧(مـادة   
(كـأن مل يكـن ، وال جيوز للمدين احلصول عليــه إال بالشروط املنصـــوص عليها يف املادتني         

 ).٧٤٧(و ) ٧٤٦

سنوات فيما عدا حالة اإلفالس بالتدليس ، تعود مجيع احلقوق اليت سقطت عن املفلس بعد إنقضاء مخس                 ) : ٧٥٨(مادة  
 .من تاريخ إنتهاء التفليسة
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جيوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إىل وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من                ) : ٧٥٩(مـادة   
بـشرط أال يكـون قد أرتكب غشاً أو خطأ جسيماً ، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة     اإلفـالس ،    

 .مستمرة خالل السنتني السابقتني على تقدمي الطلب

ملن آل إليهم املتجر بطريقة اإلرث أن يطلبوا الصلح إذا قرروا اإلستمرار يف التجارة وكان التاجر قبل          ) : ٧٦٠(مـادة   
وجيب على الورثة واملوصى هلم أن يطلبوا الصلح خالل ثالثة          . على الصلح   وفاته ممن جيوز هلم احلصول      

أشـهر من تاريخ وفاة التاجر ،فإذا مل يتفقوا باإلمجاع على طلب الصلح ، وجب على احملكمة أن تسمع         
 .أقوال من عارض منهم ، وأن تفصل يف الطلب وفقاً ملصلحة ذوي الشأن

 ، جيوز منح الصلح الواقي من اإلفالس لكل شركة جتارية توافرت فيها             فـيما عـدا شركات احملاصة     ) : ٧٦١(مـادة   
ومع ذلك ال جيوز منح الصلح للشركة وهي يف دور التصفية      ) ٧٦٠(الشروط املنصوص عليها يف املادة      

، وال جيوز ملدير الشركة طلب الصلح إال بعد احلصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء يف شركات                  
 . التوصية البسيطة ، ومن اجلمعية العامة العادية يف باقي الشركات األخرىالتضامن وشركات

 .جيوز منح الصلح الواقي من اإلفالس للشركة الواقعية) : ٧٦٢(مادة 

 .ال جيوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً آخر) : ٧٦٣(مادة 
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لتجارية اإلبتدائية يبني فيها الطالب أسباب اضطراب       يقـدم طلب الصلح بعريضة إىل رئيس احملكمة ا        ) : ٧٦٤(مـادة   
 .أعماله ومقترحات الصلح

 :ترفق عريضة الصلح مبا يأتــــي ) : ٧٦٥(مادة 

 .الوثائق املؤيدة للبيانات املذكورة فيها -١

شـهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب مبا تفرضه عليه األحكام اخلاصة ذا السجل                 -٢
 .لسنة السابقة على طلب الصلحخالل ا

شـهادة مـن الغـرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خالل السنة السابقة على طلب                  -٣
 .الصلح

 .الدفاتر التجارية الرئيسية -٤

 .صورة من آخر ميزانية وحساب األرباح واخلسائر -٥

 .ب الصلحبيان إمجايل باملصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طل -٦

 .بيان تفصيلي بأموال الطالب املنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح -٧

 .بيان بأمساء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديوم والتأمينات الضامنة هلا -٨

الفقرة الثانية من املادة    إقرار من املدين بأنه مل يسبق احلكم عليه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف                -٩
 .وبأنه مل حيصل من قبل على صلح واق جيري تنفيذه)٧٧١(

إذا كان الطلب خاصاً بشركة ، وجب أن يرفق به فوق الوثائق املذكورة يف املادة السابقة صورة من                  ) : ٧٦٦(مـادة   
 مقدم الطلب عقـد تأسيس الشركة وصورة من نظامها األساسي مصدق عليها والوثائق املبينة ا بصفة           

وصورة من إقرار الشركاء أو اجلمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان أمساء الشركاء املتضامنني وعناوينهم               
 .وجنسيام

جيب أن تكون الوثائق املذكورة يف املادتني السابقتني مؤرخة وموقعه من طالب الصلح وإذا تعذر تقدمي         ) : ٧٦٧(مـادة   
ن تتضمن العريضة أسباب ذلك ، وحترر إدارة الكتاب حمضراً بتسليم           بعضها أو إستيفاء بياناا وجب أ     

 .هذه الوثائق
جيب على طالب الصلح أن يودع خزانة احملكمة أمانة يقدرها رئيس احملكمة التجارية ملواجهة مصروفات               ) : ٧٦٨(مادة  

 .اإلجراءات ، وذلك يف امليعاد الذي حيدده الرئيس وإال أعترب طلب الصلح كأن مل يكن
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تنظر احملكمة طلب الصلح يف غرفة املداولة بعد إيداع األمانة املنصوص عليها يف املادة السابقة ، وجيوز                 ) : ٧٦٩(مادة  
 .هلا أن تأمر بإختاذ التدابري الالزمة للمحافظة على أموال املدين إىل حني الفصل يف الطلب

ة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلجراء حتريات عن حالة املدين                جيوز للمحكم ) : ٧٧٠(مـادة   
وتفصل احملكمة يف طلب الصلح على وجه اإلستعجال        . املالـية وأسباب اضطراا وتقدمي تقرير بذلك        

 .حبكم ائي

 :تقضي احملكمة برفض طلب الصلح يف األحوال اآلتية ) : ٧٧١(مادة 
أو قدمها  ) ٧٦٧ ، ٧٦٦ ، ٧٦٥(قدم طالب الصلح الوثائق والبيانات املنصوص عليها يف املواد          إذا مل ي    -١

 .ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غري صحيحة
إذا سـبق احلكـم على التاجر باإلدانة يف إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو                     -٢

 .ل العامةالنصب أو خيانة األمانة أو اختالسه األموا
إذا اعتـزل الـتجارة أو أغلق متجره أو جلأ إىل الفرار ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر                      -٣

 .إفالس التاجر إذا توافرت الشروط الالزمة لذلك
 :إذا رأت احملكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح وجيب أن يتضمن احلكم املذكور) : ٧٧٢(مادة 

 .س احملكمة اإلبتدائية التجارية قاضياً للصلح الواقي لإلشراف على إجراءاتهتعيني رئي  -١
تعيني رقيب أو أكثر ملباشرة اإلجراءات ويعني من بني األشخاص املرخص هلم يف مزاولة مهنة مديري       -٢

 التفليـسات ، وال جيوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهرا إىل الدرجة الرابعة أو شريكاً أو                  
 .مستخدماً ، عنده أو حماسباً لديه أو وكيالً عنه خالل السنوات الثالث السابقة على طلب الصلح

وجيب أن يتم هذا    . تعـيني تـاريخ الجـتماع الدائنني لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح              -٣
 .اإلجتماع خالل الثالثني يوماً التالية لصدور احلكم بافتتاح اإلجراءات
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ساعة من وقت صدور احلكم بافتتاح إجراءات الصلح يف    ) ٢٤(يـشرع قاضي الصلح الواقي خالل       ) : ٧٧٣(مـادة   
 .إقفال دفاتر املدين ، ويضع عليها توقيعه

) ٢٤(ليوم التايل لصدوره ويباشر الرقيب خالل       ختطر إدارة الكتاب الرقيب باحلكم الصادر بتعيينه يف ا        ) : ٧٧٤(مادة  
 .ساعة من األخطار بالتعيني إجراء اجلرد حبضور املدين وكاتب احملكمة



 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

يقوم الرقيب خالل مخسة أيام من تاريخ اإلخطار بالتعيني بقيد احلكم بافتتاح إجراءات الصلح يف إدارة                ) : ٧٧٥(مادة  
لدائنني إىل االجتماع يف اجلريدة الرمسية أو يف صحيفة         السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة ا      

يوميه حكومية ، وعليه أن يرسل يف امليعاد املذكور الدعوة إىل االجتماع مرفقاً ا مقترحات الصلح إىل                 
 .الدائنني املعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجله مصحوبة بعلم وصول

يعاد املعني الجتماع الدائنني خبمسة أيام على األقل تقريراً عن حالة           يودع الرقيب إدارة احملكمة وقبل امل     ) : ٧٧٦(مادة  
املدين املالية وأسباب اضطراا ورأيه يف مقترحات الصلح وجيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي                

 .الصلح الواقي األذن له يف اإلطالع على تقرير الرقيب
جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات خمالفة لألحكام املنصوص         إذا أخفى املدين بعد تقدمي طلب الصلح        ) : ٧٧٧(مـادة   

جاز للمحكمة من تلقاء ذاا أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها               ) ٥٨٧(عليها يف املادة    
 .وطلب الرقيب أن تشهر إفالسه

ولكل دائن أن ينيب عنه وكيالً      جيـتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي يف اليوم املعني لذلك ،             ) : ٧٧٨(مـادة   
حلـضوره اإلجتماع وجيوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إىل اإلجتماع أو بربقية ، وجيب على                 
املـدين أن حيـضر اإلجتماع بنفسه وال جيوز له أن ينيب غريه إال ألسباب جدية يقبلها قاضي الصلح                   

 .الواقي
ه يف املادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات املدين النهائية يف شأن الصلح            يتلى يف اإلجتماع املشار إلي    ) : ٧٧٩(مـادة   

وحيرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيداً باملستندات وللمدين ولكل دائن املنازعة يف هذه الديون                
وحيدد قاضي الصلح الواقي بعد مساع أقوال ذوي الشأن واإلطالع على ما يقدم من مستندات كل دين                 

صـفته حتديداً مؤقتاً على أن يكون لذوي الشأن احلق يف رفع املنازعة إىل احملكمة املختصة وال يترتب                  و
علـى احلكـم فـيها أثر يف األغلبية اليت مت الصلح على مقتضاها وبعد االنتهاء من حتقيق الديون تبدأ                    

 يوم واحد اعتربت اجللسة املناقشة يف مقترحات الصلح مث التصويت عليه وإذا مل تتم هذه اإلجراءات يف            
 .مستمرة إىل أن تتم

لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه احملدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من                  ) : ٧٨٠(مـادة   
 .أحد امللتزمني مع املدين أو كفالئه

ح بديوم املضمونة بالتأمينات    ال جيوز للدائنني أصحاب التأمينات العينية االشتراك يف التصويت يف الصل          ) : ٧٨١(مادة  
 مقصوراً على جزء من التأمني       املذكورة إالَّ إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً وجيوز أن يكون التنازل           

بشرط أالَّ يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر التنازل يف حمضر اجللسة وإذا مل يصرح الدائن بالتنازل                  
 التصويت على الصلح اعترب متنازالً عن التأمني بأمجعه ، ويف مجيع            عـن تأمينه كله أو بعضه واشترك يف       

األحـوال ال يكون التنازل عن التأمني ائياً إالَّ إذا تقرر وصدقت عليه احملكمة ، وإذا بطُلَ عاد التأمني                   
 .الذي مشله الرتول

 االشتراك يف مداوالت الصلح أو      ال جيـوز لـزوج املفلس أو ألقاربه أو أصهاره إىل الدرجة الرابعة            ) : ٧٨٢(مـادة   
التـصويت على شروطه ، وإذا نزل أحد الدائنني املتقدم ذكرهم عن دينه إىل الغري بعد صدور احلكم                  

 .بافتتاح إجراءات الصلح مل جيز للمتنازل إليه االشتراك يف مداوالت الصلح أو التصويت عليه
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ئنني احلاضرين أو املمثلني يف اإلجتماع بشرط أن تكون هذه          ال يـنعقد الصلح إال مبوافقة أغلبية الدا       ) : ٧٨٣(مـادة   
بعد استرتال ديون الدائنني الذين مل يشتركوا      ) ٧٨٠(األغلبـية حائزة لثلث الديون احملددة وفقاً للمادة         

يف التـصويت، وإذا مل يـتم اجـتماع الدائنني احلائزين على ذلك النصاب من املديونية أجل القاضي                  
ام ال مهلة بعدها، وجيوز للدائنني الذين حضروا اإلجتماع األول أو كانوا ممثلني فيه              اإلجتماع عشرة أي  

ووقعـوا حمـضر اجللـسة إال حيـضروا اإلجتماع الثاين ويف هذه احلالة تبقى القرارات اليت اختذوها                  
ا هذا  واملوافقات اليت صدرت عنهم يف اإلجتماع األول قائمة ونافذة يف اإلجتماع الثاين إال إذا حضرو              

 .وعدلوها أو عـدل املدين مقترحاته بشأن الصلح يف الفترة بني اإلجتماعني. اإلجتماع 

يبقى املدين بعد صدور احلكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً بإدارة أمواله بإشراف الرقيب ، وله أن                ) : ٧٨٤(مـادة   
ك ال جيوز االحتجاج على     يقـوم جبمـيع التـصرفات املادية اليت يقتضيها نشاطها التجاري ، ومع ذل             

الدائنني بالتربعات اليت جيريها املدين بعد صدور احلكم املذكور ، كما ال جيوز للمدين بعد صدور هذا                 
احلكـم أن يعـد صـلحاً أو رهناً أو تصرفاً ناقالً للملكية ال تستلزمه أعماله التجارية العادية إال بعد                    

صرف يتم على خالف ذلك ال حيتج به على         احلـصول علـى أذن مـن قاض الصلح الواقي ، وكل ت            
 .الدائنني

ال يترتب على صدور احلكم بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون اليت على املدين وإالَّ                ) : ٧٨٥(مادة  
 .وقف سريان فوائدها

إفتتاح إجراءات الصلح   توقف الدعاوي ومجيع إجراءات التنفيذ املوجهة إىل املدين مبجرد صدور احلكم ب           ) : ٧٨٦(مادة  
وال يفيد من هذا احلكم املدينون املتضامنون مع املدين وال كفالؤه يف الدين ، أما الدعاوى املرفوعة من                  
املـدين وإجـراءات التنفيذ فتبقى ساريـة ، وجيب إدخال الرقيب فيها ، وال جيوز بعد صدور احلكم                  

 .تياز املقررة على أموال املديناملذكور التمسك قبل الدائنني بقيد الرهن وحقوق اإلم
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 .يوقع حمضر الصلح يف اجللسة اليت مت فيها التصويت على الصلح وإال كان باطالً) : ٧٨٧(مادة 
ن من جزء من    جيوز أن يتضمن الصلح منح املدين آجاالً لوفاء الديون ، كما جيوز أن يتضمن إبراء املدي               ) : ٧٨٨(مادة  

 .الدين ويبقى املدين ملتزماً باجلزء الذي مشله اإلبراء بوصفه ديناً طبيعياً
 ملغية) :٧٨٩(مادة 

 .للدائنني أن يطلبوا كفيالً أو أكثر لضمـان تنفيــذ شـروط الصلح) : ٧٩٠(مادة 
وجيب قبل  . حيرر حمضر مبا مت يف جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب واملدين والدائنون احلاضرون              ) : ٧٩١(مـادة   

التوقـيع على احملضر أن يصدر قرار يدرج يف احملضر بتعيني جلسة أمام احملكمة للنظر يف التصديق على                  
 . التوقيع على احملضرالصلح وأن يكون تاريخ اجللسة يف ميعاد ال يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ

لكـل دائن مل يوافق على الصلح حق احلضور يف جلسة التصديق على الصلح وإثبات ارتضائه عليه،                 ) : ٧٩٢(مـادة   
وتقـضي احملكمة بعد مساع أقوال املدين والدائنني احلاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق               

 .عليه
 وجب أن تعني من بني الدائنني مراقباً أو أكثر ملالحظة تنفيذ شروط             إذا صدقت احملكمة على الصلح ،     ) : ٧٩٣(مـادة   

 .وال يتقاضى هذا املراقب أجراً نظري عمله. الصلح وإبالغ احملكمة مبا يقع من خمالفات هلذه الشروط 
ابقة أو  تقضي احملكمة برفض التصديق على الصلح إذا مل تتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد الس              ) : ٧٩٤(مـادة   

إذا ظهـرت أسباب تتصل باملصلحة العامة أو مبصلحة الدائنني تربر رفض التصديق على الصلح ، وال                 
 .جيوز للمحكمة أن تفصل يف أي طلب خاص بشهر إفالس املدين إال بعد أن تقضي برفض الصلح

ويترتب ) ٥٨٥( املادة   يشهر احلكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف          ) : ٧٩٥(مـادة   
علـى قـيد امللخص يف مكتب السجل العقاري إنشاء رهـــن على عقارات املدين لضمان حقوق                
الدائنني الذين يسرى عليهم الصلح مامل ينص يف عقد الصلح على خالف ذلك ويقوم املراقب بشطب                

 .الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح
ادرة بالتصديق على الصلح وجيوز للمدين أن يستأنف احلكم الصادر    ال جيـوز الطعن يف األحكام الص      ) : ٧٩٦(مـادة   

بـرفض التـصديق علـى الصلح خالل مخس عشر يوماً من تاريخ صدور احلكم أو تبليغه إليه حبسب          
 .األحوال

�/Z ا���د%/Z و@ً� �$��دة ) : ٧٩٧(&�دة Mا��ا mC #@ ًاl@�� =$��% j$;ا� Y$3 m%�;٧٨٣(ا��. ( 

يفيد من الصلح املدينون املتضامنون مع املدين وال كفالؤه يف الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع                 ال  ) : ٧٩٨(مـادة   
شركة أفاد من شروط الشركاء املسؤولني يف مجيع أمواهلم من ديون الشركة ، وال يسري الصلح على                 

 .ديون النفقة وال على الديون اليت نشأت بعد صدور احلكم بإفتتاح إجراءات الصلح
جيـوز للمحكمة اليت صدقت على الصلح أن متنح املدين ، بناًء على طلبه وبعد مساع أقوال الدائنني                  ) : ٧٩٩ (مـادة 

آجـاالً للـوفاء بالديـون الـيت ال يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور احلكم بإفتتاح                   

http://yemenlaws.100free.com/commercial04.htm
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وال يسري هذا   . الصلح  اإلجراءات بشرط أال تتجاوز اآلجال اليت متنحها احملكمة األجل املقرر يف عقد             
 .احلكم على ديون النفقة

ال يترتب على التصديق على الصلح حرمان املدين من اآلجال اليت تكون أبعد مدى من األجل املقرر يف                  ) : ٨٠٠(مادة  
 .عقد الصلح

(يف املادة   يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة املدين يف أحد اجلرائم املنصوص عليها                ) : ٨٠١(مادة  
وكـذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات املدين أو املبالغة                ) ٨٢٢

يف تقدير ديونه ويف هذه احلالة جيب طلب إبطال الصلح خالل ثالث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه        
 .روط الصلحالتدليس ، ويترتب على بطالن الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ ش

إذا مل يقم املدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه ، وكذلك جيوز طلب فسخ الصلح إذا توىف           ) : ٨٠٢(مـادة   
املـدين وتبني أنه ال ينتظر تنفيذ شروط الصلح ، وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي                   

 .نظر فيها طلب الفسخيضمن تنفيذ شروطه وجيب تكليف الكفيل حبضور اجللسة اليت ي
يطلـب مراقب الصلح خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإلنتهاء من تنفيذ شروط الصلح من احملكمة اليت                 ) : ٨٠٣(مـادة   

) ٧٧٦(صـدقت على احلكم بإقفال اإلجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريق املنصوص عليها يف املادة               
ن تاريخ النشر املتقدم الذكر ويقيد احلكم يف        ويـصدر احلكـم بإقفال اإلجراءات خالل ثالثني يوماً م         

 .السجل التجاري وفقاً ألحكام هذا السجل 

  

 ا���2ب ا��O&ـــــ)
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 :ال جيوز لألشخاص اآليت بيام ممارسة التجارة) : ٨٠٤(مادة 

 . إليه إعتبارهكل تاجر أشهر إفالسه خالل السنة األوىل من مزاولته التجارة مامل يرد: أوالً 

كل من حكم عليه اإلدانة يف إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو                : ثانـياً   
 .النصب أو خيانة األمانة أو التزوير أو إستعمال األوراق املزورة مامل يرد إليه إعتباره

ال جتاوز مخسني ألف    يعاقب كل من خالف هذا احلظر باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة              
ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني مع احلكم بإغالق احملل التجاري يف مجيع األحوال ، وذلك مع                

 .عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف قوانني أخرى

 مقابل  كل من اصدر وثبت سوء نيته شيكاً ال يكون لـه مقابل وفاء قائم وقابالً للسحب أو يكون له                 ) : ٨٠٥(مـادة   
وفـاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه حبيث                    
اصـبح الباقـي ال يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية املسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ،                    

 .من قيمة الشيك% ١٠يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن سنه وبغرامه ال تقل عن 

إذا أقـيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً ألحكام املادة السابقة جاز حلامل الشيك الذي أدعى                ) : ٨٠٦(ة  مـاد 
باحلق املدين أن يطلب من احملكمة اجلزائية أن تقضي له مببلغ يعادل املقدار غري املدفوع من قيمة الشيك                  

لوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند      والفوائد القانونية عن هذا املقدار حمسوبة من يوم تقدمي الشيك ل          
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اإلقتـضاء ، وتقـوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أمساء األشخاص الذين تصدر عليهم أحكام               
باإلدانـة طبقاً للمادة السابقة يف اجلريدة الرمسية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات احملكوم ا           

 .عليهم

ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب           ) ٥٠(امة ال تزيد عن     يعاقب بغر ) : ٨٠٧(مادة  
سـحباً صـحيحاً علـى خزانته ، وله مقابل وفاء ومل تقدم بشأنه أية معارضه وهذا مع عدم اإلخالل                    

 .بالتعويض املستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما حلق ائتمانه من أذى

قب بغرامه ال تزيد عن مخسني ألف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابة عن علم بوجود مقابل وفاء                  يعا) : ٨٠٨(مادة  
 .وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم اإلخالل بتوقيع أية عقوبة أشد ، منصوص عليها يف قوانني أخرى

 :يعاقب بغرامة ال تزيد عن عشرة ألف ريال ) : ٨٠٩(مادة 

 .رخه أو ذكر فيه تارخياً غري صحيح بسوء نيةكل من أصدر شيكاً مل يؤ       -١

 .كل من سحب شيكاً على غري بنك       -٢

 .كل من وىف شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل املقاصة       -٣

كـل مـن سحب شيكاً ليس لـه مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم اإلخالل                       -٤
 ) .٨٠٦ ،٨٠٥(نصوص عليها يف املادتني باألحكام امل

جيب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع مبوجبها من خزائنه                 ) : ٨١٠(مادة  
أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل خمالفة حلكم هذه املادة يعاقب عليها                 .. 

 .البغرامة ال تزيد على مخسة آالف ري

يعتـرب مفلساً بالتدليس ، ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات ، كل تاجـر شهر إفالسه                  ) : ٨١١(مـادة   
 :حبكم ائي وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد األعمال اآلتية 

 .أخفى دفاتره أو أتلفها أو غريها    -١

 .اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه    -٢

ن غري واجبة عليه وهو يعلم ذلك سواء وقع اإلقرار كتابة أو شفاهة أو يف امليزانية أو                 أقـر بديـو      -٣
 .باالمتناع عن تقدمي أوراق أو إيضاحات 

 .حصل على صلح بطريقة التدليس    -٤

امتـنع عـن تقدمي البيانات اليت يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقدمي بيانات غري                     -٥
 .صحيحة

 .تصرف يف أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه األموال عن الدائنني   -٦

وىف بعـد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنني أضراراً بالباقيني أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة ألحد                    -٧
 .الدائنني تفضيالً لـه على الباقي ولو كان ذلك بقصد احلصول على الصلح

بأقل من سعرها العادي بقصد تأخري وقوفه عن الدفع أو شهر إفالسه أو فسخ              تـصرف يف بضاعته       -٨
 .الصلح أو التجأ حتقيقاً هلذا الغرض إىل وسائل غري مشروعه للحصول على نقوده
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يف حالـة صدور حكم ائي بشهر إفالس شركة يعاقب أعضاء جملس إدارا أو مديرها أو القائمون                 ) : ٨١٢(مـادة   
مدة ال تزيد عن مخس سنوات إذا ثبت ام ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع               بتـصفيتها باحلبس    
 :أحد األعمال اآلتية 

 .أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غريوها     -١

 .اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه     -٢

رار كتابة أو شفاهه أو يف      أقروا بديون غري واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك ، سواًء وقع اإلق               -٣
 .امليزانية أو باإلمتناع عن تقدمي أوراق أو إيضاحات

 .حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس     -٤

أعلنوا ما خيالف احلقيقة عن رأس املال املكتتب به أو املدفوع أو وزعوا أرباحاً صورية أو أستولوا                    -٥
ليه يف القانون أو يف عقد تأسيس الشركة أو يف نظامها           على مكافآت تزيد على القدر املنصوص ع      

 .األساسي

يعد مفلساً بالتقصري ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل تاجر شهر إفالسه حبكم ائي                 ) : ٨١٣(مادة  
 :وثبت انه ارتكب أحد األعمال اآلتية 

 .ليهانفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات مرت   -١

 .مل ميسك دفاتر جتاريه تكفي للوقوف على حقيقة مركزه املايل    -٢

 .انفق مبالغ جسيمه يف أعمال املقامرة أو املضاربة يف غري ما تستلزمه أعمال التجارة   -٣

يف حالـة صدور حكم ائي بشهر إفالس شركة يعاقب أعضاء جملس إدارا أو مديرها أو القائمون                 ) : ٨١٤(مـادة   
 :فيتها باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات إذا ثبت ام ارتكبوا أحد األعمال اآلتية بتص

 .مل ميسكوا دفاتر جتارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة املايل     -١

امتنعوا عن تقدمي البيانات اليت يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقدمي بيانات غري                     -٢
 .حيحةص

 .تصرفوا يف أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه األموال عن الدائنني     -٣

وفـوا بعـد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنني أضرار بالباقي أو قرروا تأمينات أو مزايا                     -٤
 .خاصة ألحد الدائنني تفضيالً على الباقي ولو كان ذلك بقصد احلصول على الصلح

تصرفوا يف بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخري وقوف الشركة عن الدفع أو شهر                   -٥
إفالسها أو فسخ الصلح أو التجأوا حتقيقاً هلذه األغراض إىل وسائل غري مشروعة للحصول على               

 .نقود

 .مال الشركةأنفقوا مبالغ جسيمة يف أعمال املقامرة أو املضاربة يف غري ما تستلزمه أع     -٦

أشـتركوا يف أعمال ختالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي أو صادقوا على                     -٧
 .هذه األعمال
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إذا أقـيمت على املفلس أو عضو جملس إدارة الشركة املفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى                 ) : ٨١٥(مـادة   
و صدر عليه حكم بذلك وفقاً ألحكام املواد األربع السابقة ،           العامـة باإلفالس بالتدليس أو بالتقصري أ      

بقـيت الدعاوى املدنية أو التجارية حمتفظة باستقالهلا عن الدعوى العامة كما تبقى اإلجراءات املتعلقة               
بأعمـال التفليـسة كمـا نظمها القانون دون أن حتال على احملكمة اجلزائية أو أن يكون من حق هذه                    

 .هلا ، مامل ينص القانون على غري ذلكاحملكمة التصدي 

يعاقب مدير التفليسة باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا اختلس ماالً للتفليسة أثناء قيامه على                 ) : ٨١٦(مادة  
إدارـا ، ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غري صحيحة تتعلق                  

 .بالتفليسة

يعاقـب باحلـبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل شخص سرق أو أخفى ماالً للتفليسة ولو كان          ) : ٨١٧(مـادة   
الـشخص زوجا للمفلس أو من أصوله او فروعه وتقضي احملكمة من تلقاء ذاا برد األموال ولو صدر      

 .اءاحلكم يف اجلرمية بالرباءة ،وللمحكمة أن تقضي بناًء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند االقتض

 :يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد األعمال اآلتية ) : ٨١٨(مادة 

 .زاد من ديونه على املفلس بطريقة الغش -١

اشـترط لنفـسه مع املفلس أو مع غريه مزايا خاصة مقابل التصويت لصاحل املفلس يف مداوالت                  -٢
 .التفليسة أو يف الصلح

املفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة أضراراً بباقي الدائنني مع علمه               عقد مع    -٣
بـذلك ، وتقـضي احملكمة من تلقاء ذاا ببطالن االتفاقات املذكورة بالنسبة إىل املفلس واىل أي                 
م شـخص آخـر وبإلـزام الدائن بأن يرد ما استوىل عليه مبوجب اإلتفاق الباطل ولو صدر احلك                 

 .بالرباءة ، وللمحكمة أن تقضي بنـاًء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند اإلقتضاء

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديوناً صورية بامسه                 ) : ٨١٩(مـادة   
 .أو باسم غريه

قوم مقامها كل ما تطلب من وثائق ومستندات        علـى مديـر التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو من ي           ) : ٨٢٠(مـادة   
ومعلـومات وإيـضاحات وتبقى الوثائق واملستندات أثناء التحقيق أو يف احملكمة حمفوظة بإدارة كتاب               
احملكمة ، وحيصل اإلطالع عليها فيها مامل تأمر احملكمة بغري ذلك ، وترد بعد إنتهاء التحقيق أو احملاكمة                  

 .صالإىل مدير التفليسة مقابل إي

 :يعاقب املدين باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات) : ٨٢١(مادة 

إذا أخفـى عمـداً كل أمواله أو بعضها أو غاىل يف تقديرها ، وذلك بقصد احلصول على الصلح         -١
 .الواقي

 إذا مكـن عمـداً دائناً ومهياً أو ممنوعاً من اإلشتراك يف الصلح أو مغايل يف دينه من اإلشتراك يف                      -٢
 .املداوالت والتصويت أو تركه عمداً يشترك يف ذلك

 .إذا أغفل عمداً ذكر دائن يف قائمة الدائنني     -٣
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 :يعاقب الدائن باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني ) : ٨٢٢(مادة 

 .إذا تعمد املغاالة يف تقدير ديونه          -١

 .ــم انه ممنوع قانوناً من ذلكإذا أشترك يف مداوالت الصلح أو التصويت وهو يعل          -٢

 .إذا عقد مع املدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة أضراراً بباقي الدائنني مع علمه بذلك          -٣

 :يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة ) : ٨٢٣(مادة 

 .كل من مل يكن دائناً وأشترك وهو يعلم ذلك يف مداوالت الصلح أو التصويت     -١

 .كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غري صحيحة عن حالة الدين أو أيد هذه البيانـــات     -٢

م بشأن القانون التجاري الصادر يف صنعاء ، وما يقابله من           ١٩٧٦لسنة  )٣٩(يلغى القرار بالقانون رقم     ) : ٨٢٤(مادة  
 أو نص   م الصادر يف عدن ، وكذا يلغى أي حكم        ١٩٨٨لعام  ) ٨(أحكـام يف القانـون املـدين رقم         

 .يتعارض وأحكام هذا القانون

 .يعمل ذا القرار اجلمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية) : ٨٢٥(مادة 

  بصنعاء-صدر برئاسة اجلمهورية 

 هـ١٤١١/رمضان/٢٧: بتاريخ 

 م١٩٩١/أبريل/ ١٢: املوافق 

  

  اهللا صالـــحعلـي عبد/  الفريق                حيدر أبو بكر العطاس

  رئيــس جملس الرئاســــــة               رئيس جملـس الـوزراء

 

 


