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 7111لسنه  71قانون رقم 
  باصدار قانون التجارة 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانوني االتي نصه ، وقد اصدرناه 
 (المادة االولي ) 

عييدا  18991مييت نييو معر  يينه  11يلغييي قييانوت التجييارد الصييادر عيياالمر العييالي  ييي 
وي يتعر  عنيه عالقيانوت   االشيخا  الفصل االول مت العاب الثاني منه والخيا  عشيرتا  

 .المرا ق 
 0021 ميت قيانوت العقوعيا  اعتعيارا ميت اول اتتيوعر  ينه ( 113)ويلغي ني  الميادد 

 .تما يلغي تل حتم يتعار  مع احتام القانوت المرا ق 
 (المادة الثانية ) 

مييا تصييدر القييرار  الوةاريييم التةمييه لتنفييين نيينا القييانوت مييت الييوةرا  المختصيييت تييل  ي
 .يخصه 

 (4( )المادة الثالثة ) 

 1888ينشر ننا القانوت  ي الجريدد الر يميم ويعميل عيه اعتعيارا ميت اول اتتيوعر  ينه 
 . 002 عدا االحتام الخاصم عالشيك  يعمل عها اعتعارا مت اول اتتوعر  نه 

مت قانوت التجارد المشار اليه (  215،  212) ومع نلك يعمل عاحتام المادتيت 
   ا مت تاريخ العمل عهنا القانوت اعتعار 

وتطعق على الشيك الصادر قعل ننا التاريخ االحاتم القانونيم المعمول عها  ي تاريخ 
 . 005 اصداره ، انا تات ثاع  التاريخ او تم اثعا  تاريخه قعل اول اتتوعر  نيه 

                                     
 13/2/1888 ي ( مترر) 18العدد  –ميم الجريدد الر  1
 الفصل االول مت العاب الثاني مت القانوت الملغي منشور  ي نهايم ننا القانوت   

 عععيييارد (  005 اول اتتيييوعر  ييينه )تميييا ا يييتعدل  ععيييارد (  001 اول اتتيييوعر  ييينه ) عععيييارد (  002 اول اتتيييوعر  ييينه ) ا يييتعدل  ععيييارد (  ) 1
 .  001 ل نه  129عالقانوت رقم  001 /1/3 ي  3 العدد  –الجريدد الر ميم (   00 اول اتتوعر  نه ) 

 120والقيانوت رقيم  000 /3/3  ي ( تاعع )  10الجريدد الر ميم العدد  000 ل نه  159وقد  عق ا تعدال الععارتيت المشار اليهما عالقانوت رقم 
 .والقوانيت الشار اليها منشورد  ي ننا التتاب  001 /5/   ي ( أ)مترر  12الجريدد الر ميم العدد  001 ل نه 

ميت ( 215) عععيارد الميادد (  215،  212) ثيم ا يتعدل  ععيارد الميادتيت  001 ل ينه  120الفقيرد الثانييم ميت الميادد الثالثيم ابييف  عالقيانوت رقيم   
 . 001 ل نه  129نا  الفقرد عالقانوت رقم 



   

هر ويتييوت اثعييا  تيياريخ الشيييك المشييار اليييه لييدل احييدل متاتييب التوثيييق عمصييلحم الشيي
العقارل ، عت ر يوم ، او عقييده  يي  يجت  خاصيم ليدل احيدل العنيوك او عاييم طريقيم اخيرل 

مت قانوت االثعيا   يي الميواد المدنييم والتجارييم ( 12)مت الطرق المنصو  عليها  ي المادد 
. 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 هـ  0241ر سنه صدر برئاسة الجمهورية في غرة صف

 ( م  0111مايو سنه  42الموافق ) 
 حسني مبارك 
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 قانون التجارة
 الباب االول

 التجارة بوجه عام
 احكام عامة

 ( )مادة 

ت رل احتم ننا القانوت على االعمال التجاريم، وعلى تل شخ  طعيعي او 
 .اعتعارل تثع  له صفم التاجر 

 (2)مادة 

االتفيياق عيييت المتعاقييديت ،  ييانا لييم يوجييد نيينا االتفيياق  ت ييرل علييى المييواد التجاريييم احتييام -1
 ييير  نصيييو  نييينا القيييانوت او اييييره ميييت القيييوانيت المتعلقيييم عيييالمواد التجارييييم ثيييم قواعيييد 
العييرا التجاريييم والعييادا  التجاريييم  ييانا لييم يوجييد عييرا تجييارل او عييادد تجاريييم وجيييب 

 .تطعيق احتام القانوت المدني 
يت المتعاقيديت او قواعيد العيرا التجيارل او العيادا  التجارييم ال يجوة تطعيق االتفاقا  ع - 

 .متي تعارب  مع النظام العام  ي مصر 

 (3)مادة 

انا تييات العقييد تجاريييا عالن ييعم الييي احييد طر يييه  ييت ت ييرل احتييام القييانوت التجييارل اال 
لميدني على التةاما  ننا الطرا وحده ، وت رل على التةاما  الطرا االخر احتام القانوت ا

 .ما لم ين  القانوت علي اير نلك 
 الفصل االول

 االعمال التجارية
 (4)مادة 

 يعد عمال تجاريا 

شرا  المنقوال  ايا تات نوعها عقصد عيعها او تاجيرنا عناتها او ععد تهيئتها  يي صيورد  (1)
 .اخرل وتنلك عيع او تاجي ننه المنقوال  

 .ه المنقوال  ا تئجار المنقوال  عقصد تاجيره وتنلك اجير نن ( )

 .تا يس الشرتا  التجاريم  (1)

 (5)مادة 

 :تعد االعمال االتية تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه االحترام 
 .توريد العبائع والخدما   (1)
 الصناعم ( )



   

 .النقل العرل والنقل  ي المياه الداخليم  (1)

 .الوتالم التجاريم وال م رد ايا تان  طعيعم العمليا  التي يمار ها ال م ار  ( )

 .التاميت على اختتا انواعه  (2)

 .عمليا  العنوك والصرا م  (5)

 .ا تيداع العبائع وو ائط النقل والمحاصيل وايرنا  (3)

اعمييال الييدور والمتاتييب التييي تعمييل  ييي مجيياال  النشيير ، ولطعاعييم ، والتصييوير ،  (9)
والتتاعييييم علييييى االال  التاتعييييم ، وايرنييييا ، والترجمييييم ، واالناعييييم ، والتليفةيييييوت ، 

 .، ونقل االخعار ، والعريد ، واالتصاال  ، واالعتت والصحا م 

اال تغتل التجارل لعرامج الحا ب االلي والعي  الفبيائي ععير االقميار الصيناعيم  (8)
. 

العمليييا  اال ييتخراجيم لمييواد الثييروا  الطعيعيييم تالمنيياجم والمحيياجر ومنيياعع اليينقط  (10)
 .والغاة وايرنا 

 .قصد عيعها مشروعا  ترعيم الدواجت والمواشي وايرنا ع (11)

مقييياوال  تشيييييد العقيييارا  او ترميمهيييا او تعيييديلها او نيييدمها او طتئهيييا ومقييياوال   ( 1)
 .االشغال العامم 

تشييد العقارا  او شراؤنا اوا تئجارنا عقصد عيعها او تاجيرنا تاملم او مجيةاد اليي  (11)
شقق او ارا او وحدا  اداريم او تجارييم  يوا  تاني  مفروشيم او ايير مفروشيم 

. 

متاتييب ال ييياحم ومتاتييب التصييدير واال ييتيراد واال ييراك الجمرتييي ومتاتييب اعمييال  ( 1)
 .اال تخدام ومحال العيع عالمةاد العلني 

اعميييال الفنيييادق والمطييياعم والمقييياني والتمثييييل وال يييينما وال ييييرك وايييير نليييك ميييت  (12)
 .المتني العامم 

 .توةيع المياد او الغاة او التهرعا  وايرنا مت مصادر الطاقم  (15)

 (6)مادة 

. يعييد ايبييا عمييت تجاريييا تييل عمييل يتعلييق عالمتحييم التجاريييم عحريييم تانيي  او جويييم 
 :وعلى وجه الخصوص ما ياتي 
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 .عنا  ال فت او الطائرا  واصتحها وصيانتها  (1)
 .شرا  او عيع او تاجير او ا تئجار ال فت او الطائرا   ( )

 .شرا  ادوا  او مواد تمويت ال فت او الطائرا   (1)

 .لنقل الجول النقل العحرل وا ( )

 .عمليا  الشحت او التفريغ  (2)

 .ا تخدام المتحيت او الطياريت او ايرنم مت العامليت  ي ال فت او الطائرا   (5)

 (7)مادة 

يتييوت عمييت تجاريييا تييل عمييل يمتييت قيا ييم علييى االعمييال الميينتورد  ييي المييواد ال يياعقم 
 .لتشاعه  ي الصفا  والغايا  

 (8)مادة 

 .تاجر لشئوت تتعليا عتجارته تعد اعماال تجاريم االعمال التي تقوم عها ال -1
 .تل عمل يقوم عه التاجر يعد متعلقا عتجارته ما يم يثع  اير نلك  - 

 (9)مادة 

ال يعيد عمييت تجارييا عيييع اليةارع منتجييا  االر  التيي يةرعهييا  يوا  تييات مالتيا لهييا او 
 .مجرد منتفع عها 
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 الفصل الثاني
 التاجر
 (1 )مادة 

 :يكون تاجرا 

 .تل مت يةاول علي وجه االحتراا عا مه ولح اعم عمت تجاريا  -1
تييل شييريك تتخيين احييد االشييتال المنصييو  عليهييا  ييي القييوانيت المتعلقييم عالشييرتا  ايييا  - 

 .تات الغر  النل انشئ  الشرتم مت اجله 

 (  )مادة 

 :يكون اهال لمزاولة التجارة مصريا كان او اجنبيا  -0
يت  يينه تاملييم ، ولييو تييات قييانوت الدولييم التييي ينتمييي اليهييا مييت علغيي   يينه احييدل وعشيير ( أ ) 

 .عجن يته يعتعره قاصرا  ي ننه ال ت 
مييت اتمييل الثامنييم عشييرد عالشييروط المقييررد  ييي قييانوت الدولييم التييي ينتمييي اليهييا عجن يييته ( ب)

 .ونلك ععد الحصول على انت مت المحتمم المصريم المختصم 
عشرة سنه ان يزاول التجـارة فـي مصـر ولـو كـان قـانون ال يجوز لمن تقل سنه عن ثمانية  -4

 .الدولة التي ينتمي اليه بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن او يجيز له االتجار 
تكون للقاصـر المـاذون لـه فـي االتجـار االهليـة الكاملـة للقيـام بجميـت التصـرفات القانونيـة  -3

 .التي تقتضيها تجارته 
 (2 )المادة 

ر او للمحجور عليه مال  ي تجارد جاة للمحتمم ات تامر عاخرك ماله انا تات للصغي -1
 .منها او عا تمراره  يها و قا لما تقبي عه مصلحته 

انا اميير  المحتمييم عاال يييتمرار  ييي التجيييارد وجييب ات تمييني النائيييب عييت الصيييغير او  - 
 .المحجور عليه اننا مطلقا او مقيدا للقيام عالتصر ا  التي تقتبيها التجارد 

نا طرا  ا يعاب جدييم يخشيي معهيا  يو  ادارد النائيب الميانوت ليه  يي اال يتمار  يي ا -1
تجارد الصغير او المحجور عليه  جياة للمحتميم ات ت يحب االنت او ات تقييدد ونليك 

 .دوت اختل عالحقوق التي اتت عها اير الح ت النيم 

حجييوة تييل اميير يصييدر مييت المحتمييم  ييي شييات اال ييتمرار  ييي تجييارد الصييغير او الم - 
عليييه او  ييحب االنت او تقييييده او تصييفيم التجييارد ، يجييب قيييده  ييي ال ييجل التجييارل 

 .ونشرد  ي صحيفم ال جل 
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 (3 )مادة 

انا امر  المحتمم عاال تمرار  يي تجيارد الصيغير او المحجيور علييه  يت يلتيةم اال  يي 
ال يتس االميوال حدود امواله الم تثمرد  ي ننه التجيارد ويجيوة شيهر ا ت يه عليى اال يشيمل ا

اير الم تثمرد  ي التجارد و يي نينه الحاليم ال يترتيب عليي اال يتس اثير عالن يعم اليي شيخ  
 .الصغير او المحجور عليه 

 (4 )مادة 

 ينظم انليم المراد المتةوجم لمةاولم التجارد قانوت الدولم التي تنتمي اليها عجن يتها  (1
رد انهييا تةاولهييا عييانت ةوجهييا  ييانا تيييات يفتيير   ييي الةوجييم االجنعيييم التييي تحتييرا  التجييا ( 

القييانوت الواجييب التطعيييق يجييية للييةوك االعتييرا  علييى احتييراا ةوجتييه التجييارد او  ييحب 
اننه ال اعق وجب قيد االعترا  او  حب االنت  ي ال جل التجيارل ونشيرد  يي صيحيفم 

 .  ال جل ، وال يتوت لتعترا  او  حب االنت اثر اال مت تاريخ اتمام ننا النشر

 .ال يؤثر االعترا  او  حب االنت  ي الحقوق التي اتت عها اير الح ت النيم  (1

 ( 5 )مادة 

يفتيير   يييي الةوجييم االجنعييييم التيياجرد انهيييا تةوجيي  و قيييا لنظييام انفصيييال االميييوال اال انا  -1
 .تان  المشارطم الماليم عيت الةوجيت تن  على ختا نلك 

الييةوجيت اال انا اشييهر  عقيييدنا  ييي ال ييجل  ال يحييتج علييى الغييير عالمشييارطم الماليييم عيييت - 
 .التجارل ونشر ملخصها  ي صحيفم ال جل 

يجوة للغير  ي حالم انمال شهر المشارطم الماليم عيت اليةوجيت ات يثعي  ات اليةواك قيد  -1
 .تم و قا لنظام مالي اتثر متحم لمصلحته مت نظام انفصال االموال 

صر القابي عانفصال االموال عيت اليةوجيت ال يحتج على الغير عالحتم الصادر خارك م - 
 .اال مت تاريخ قيده  ي ال جل التجارل ونشر ملخه  ي صحيفم ننا ال جل 

 
 (6 )مادة 

 .ال ت رل احتام القانوت التجارل على ارعاب الحرا الصغيرد  -1
يعد مت ارعاب الحرا الصغيرد تيل ميت ييةاول حر يم نا  نفقيا  ةنييدد ، للحصيول عليى  - 

 .اخل يؤمت معاشم اليومي مقدار مت الد

 (7 )مادة 
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انا ةاول التجارد احد االشخا  المحظور عليهم االتجار عمقتبي قيوانيت او ليوائي او 
 .انظمم خاصم اعتعر تاجرا و ر  عليه احتام القانوت التجارل 

 (8 )مادة 

تثع  صفم التاجر لتل مت احترا التجارد عا م م تعار او م يتترا ورا  شيخ  اخير 
 .ت ثعوتها للشخ  الظانر  بت ع

 (9 )مادة 

تفتير  صيفم التيياجر  ييمت ينتحلهييا عياالعتت عنهييا  يي الصييحا او  يي منشييورا  او 
 ي االةاعم او التليفةيوت او عايم و يلم اخرل ،ويجوة نفيي نينه القرينيم عاثعيا  ات ميت انتحيل 

 .الصفم المنتورد لم يةاول التجارد  عت 
 (21)مادة 

ومييع نلييك ت ييرل . ر للدولييم وايرنييا مييت اشييخا  القييانوت العييام ال تثعيي  صييفم التيياج
 .احتام ننا القانوت علي االعمال التجاريم التي تةاولها ا ما ي تثني عن  خا  
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 الفصل الثالث
 الدفاتر التجارية

 ( 2)مادة 

علييى تييل تيياجر يجيياوة راس مالييه الم ييتثمر  ييي التجييارد عشييريت الييا جنيييه ات يم ييك 
ةمها طعيعييم تجارتييه وانميتهييا وعلييى وجييه الخصييو  د تييرل اليوميييم والجييرد الييد اتر التييي ت ييتل

 .عطريقم تتفل عيات مرتةه المالي وماله مت حقوق وما عليه مت ديوت متعلقم عالتجارد 
 (22)مادة 

تقيد  ي د تر اليوميم جميع العملييا  التجارييم التيي يجريهيا التياجر وتينلك م يحوعاته  -1
قيوميا تفصييت عا يتثنا  الم يحوعا  الشخصييم  يجيوة ات الشخصييم وييتم القييد يومييا 

 .تقيد اجماال شهرا  شهرا 
للتييياجر ات ي يييتعمل د ييياتر يومييييم م ييياعدد الثعيييا  تفصييييت  االنيييواع المختلفيييم ميييت  - 

و ييي نيينه الحالييم يتتفييي عقيييد اجمييالي لهيينه العمليييا   ييي د تيير . العمليييا  التجاريييم 
عيع نينا االجيرا  اعتعير تيل د تير م ياعد د تيرا  يانا ليم يت. اليومييم  يي  تيرا  منتظميم 

 .اصليا 

 (23)مادة 

يقيد  ي د تر الجرد تفصيل العباعم الموجود لدل التاجر  ي اخر  نته المالييم او عييات  -1
اجمييالي عنهييا انا تانيي  تفصيييتتها واردد عييد اتر او قييوائم م ييتقلم و ييي نيينه الحالييم تعتعيير 

 . تر الجرد االصلي تلك الد اتر او القوائم جةا  متمما لد
 (24)مادة 

علييى التيياجر انييي حييتفظ عصييورد مييت المرا ييت  والعرقيييا  وايرنييا مييت الوثييائق التييي 
ير لها او يت لمها لشئوت تتعلق عتجارته ويتوت الحفيظ عطريقيم منتظميم ت يهل معهيا المراجعيم 

. 
 (25)مادة 

او تتاعيييم  يييي يجيييب ات تتيييوت اليييد اتر التجارييييم خالييييم ميييت أل  يييرا  او شيييطب او محيييو  -1
 .الهوامش او عيت ال طور 

يجب قعل ا تعمال د ترل اليوميم والجرد ات ترقم صفحاتهما وات يوقع تل صفحم متتيب  - 
ال جل التجارل وات يبع عليى تيل صيفحم خياتم متتيب ال يجل ميع عييات عيدد صيفحا  

 .الد تر 
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تيييب ال يييجل يجييب تقيييديم د تيييرل اليومييييم والجيييرد  يييي نهاييييم ال ييينم المالييييم للتييياجر اليييي مت -1
وعنيييد انتهيييا  . التجيييارل للتصيييديق عليييى عيييدد الصيييفحا  التيييي ا يييتعمل  خيييتل ال ييينم 

صييفحا  الييد تر يجيييب علييى التيياجر تقديميييه الييي متتيييب ال ييجل للتاشييير علييييه عمييا يفييييد 
 .انتها  صفحاته 

علييى التيياجر او ورثتييه ا يحاليييم وقييا نشيياط المتجيير تقيييديم د تييرل اليوميييم والجييرد اليييي  - 
 .جارل للتاشير عليهما عما يفيد  قفلهما متتب ال جل الت

يجيييوة عقيييرار ميييت اليييوةير المخيييت  وبيييع احتيييام خاصيييم عتنظييييم اليييد اتر التجارييييم التيييي  -2
 .ت تعملها العنوك او الشرتا  التي يعينها القرار 

 (26)مادة 

يجب على التاجر او ورثته االحتفاظ عالد اتر التجاريم والوثائق المؤيدد للقييود اليواردد عهيا  (1
 .مدد خمس  نوا  تعدا مت تاريخ التاشير على الد تر عانتهائه او قفله 

وعليييهم ايبييا حفييظ صييور المرا ييت  والعرقيييا  وايرنييا مييدد خمييس  يينوا  مييت تيياريخ  ( 
( ميتييرو يلم )ار ييالها او ت ييلمها ويجييوة لهييم االحتفيياظ للمييدد الميينتورد عالصييور المصييغرد

 يي االثعيا  انا روعيي  يي اعيدادنا  عدال مت االصيل ويتيوت لتليك الصيور حجييم االصيل
 .وحفظها وا ترجاعها القواعد والبواعط التي يصدر عها قرار مت وةير العدل 

 (27)مادة 

القيود التي تدوت  ي الد اتر التجاريم مت قعيل م يتخدمي التياجر الميانونيت  يي نليك ، 
ني  ععلميه اال انا اقيام تعتعر  ي حتم القيود التي يدونها التاجر عنف ه ، ويفتر   هييا انهيا دو 

 .الدليل على ختا نلك 
 (28)مادة 

يجوة للمحتمم عنا  على طلب الخصيم او ميت تلقيا  ناتهيا ات تيامر التياجر عتقيديم د ياتره (1)
اليهييا ال ييتخت  مييا يتعلييق عييالنةاع المعييرو  عليهييا وللمحتمييم ات تطلييع علييى الييد اتره 

وللمحتميم ات تطليع عليي اليد اتر  .اليها ال تخت  ميا يتعليق عيالنةاع المعيرو  عليهيا 
 .عنف ها او عو اطم خعير تعينه لنلك 

ال يجييييوة للمحتمييييم ات تييييامر التيييياجر عيييياطتع خصييييمه علييييى د يييياتره اال  ييييي المناةعييييا  ( )
 .المتعلقم عالترتا  ومواد االموال المشاعم والشرتا  
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لي يييم او ت يييلم اليييد اتر  يييي حاليييم ال يييتس او الصيييلي اليييواقي منيييه للمحتميييم او المييييت التف(1)
 .لمراقب الصلي 

انا امتنع التاجر دوت عنر مقعول عت تقديم د اتره لتطتع عليهيا جياة للمحتميم اعتعيار ( )
 .نلك قرينه على صحم الوقائع المطلوب اثعاتها مت الد اتر 

 (29)مادة 

يعاقيب عليي مخالفييم االحتيام المنصيو  عليهييا  يي نينا الفصييل او  يي القيرارا  التييي 
 .، عغرامم ال تقل عت مائم جنيه وال تةيد  على الا جنيه تصدر تنفينا لها 
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 الفصل الرابع
 السجل التجاري

 (31)مادة 

 .يعد  ي الجهم االداريم المختصم  جل تقيد  يه ا ما  التجار ا رادا تانوا ام شرتا   -1
ت ييرل  يميييا يتعليييق عتعيييييت الخابيييعيت لواجيييب القيييد  يييي ال يييجل التجيييارل ومواعييييد القييييد  - 

التةم قيدنا وشطب القيد والجةا ا  المقررد على مخالفيم نينه االحتيام القيوانيت  والعيانا 
 .والقرارا  الخاصم عنلك 

 (  3)مادة 

على تل ميت قييد عال يجل التجيارل ات يعييت عليى واجهيم محليه و يي جمييع المرا يت  
 القيد  والمطعوعا  المتعلقم عتجارته ا مه التجارل ومتتب ال جل التجارل المقيد عه ورقم

 (32)مادة 

لتل شخ  ات يحصل مت متتب ال جل التجيارل عليى صيورد م يتخرجم ميت صيفحم  .1
 .و ي حالم حالم عدم القيد يعطي المتتب شهادد  لعيم . القيد 

 :ال يجوة ات تشتمل الصورد الم تخرجم مت صفحم القيد  على  . 

 .احتام شهر اال تس انا حتم عرد االعتعار  ( أ)
 .ر عه احتام الحجة انا حتم ع ( ب)

 (33)مادة 

تتوت العيانا  المقيدد  ي ال جل التجيارل حجيم عليى الغيير ميت تياريخ قييدنا  يي ال يجل  -1
 .ما لم ين  القانوت على اير نلك 

ال يجوة االحتجاك على الغير عال عيات واجب القيد  ي ال جل التجارل ولم ييتم قييدد اال  - 
 .انا ثع  علم الغير عمبموت العيات 

ات يتم ييك ععييدم قيييده  ييي ال ييجل التجييارل للتحلييل مييت االلتةامييا  التييي ال يجييوة للتيياجر  -1
 .يفربها عليه القانوت او التي تنشا عت معامتته مع الغير عصفته تاجرا 
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 الفصل الخامس
 المتجر
 (34)مادة 

المتجيير مجموعييم مييت االمييوال المنقولييم تخصيي  لمةاولييم تجييارد معينييه ويجييب ات تتبييمت  .1
 .وال معم التجاريم عنصر االتصال عالعمت  

يجييييوة ات يتبييييمت المتجيييير عناصيييير معنويييييم اخييييرل تاال ييييم التجييييارل وال ييييمم التجاريييييم  . 
والعتمييا  التجاريييم وعييرا ا  االختييراع والر ييوم والنمييانك الصييناعيم والحييق  ييي االيجييار 

 .وحقوق الملتيم االدعيم والقتيم وحق المعر م وترخي  اال تغتل والصناعم 

تجييير العبيييائع واالثيييا  واالال  واالجهيييةد والمعيييدا  وايرنيييا ميييت ويجيييوة ات يتبيييمت الم .1
 .المهما  التةمه ال تغتل المحل التجارل 

 (35)مادة 

انا لم يعيت المتعاقدات العناصر التيي يتيالا متنهيا المتجير محيل العقيد اشيتمل المتجير 
وت  بييت عييت االتصييال عييالعمت  وال ييمعم التجاريييم  علييى تييل عنصيير معنييول او مييادل يتيي

 .الةما ال تغتل المتجر على الوجه النل قصده المتعاقدات 
 (36)مادة 

انا تات التاجر مالتا للعقار النل ييةاول  ييه التجيارد  يت يتيوت نينا العقيار عنصيرا  يي 
 .متجره 

 (37)مادة 

تيييل تصيييرا يتيييوت موبيييوعه نقيييل ملتييييم المتجييير او انشيييا  حيييق عينيييي علييييه او تييياجير  -1
 .تتوعا واال تات عاطت ا تغتله يجب ات يتوت م

يقييد التصيرا  يي المتجير وعقييد تياجير ا يتغتله  يي  ييجل خيا  يصيدر عتنظيميم قييرار  - 
 .مت الوةير المخت  ويحتفظ عمتتب ال جل التجارل 

يشييهر تصييرا المتجيير وتيياجير ا ييتغتله عالقيييد  ييي ال ييجل التجييارل ، ويجييب ات يشييتمل  -1
 :ننا الشهر على العيانا  االتيم 

 .المتعاقديت وعناوينهم وجن ياتهم  ا ما ( أ ) 
 .تاريخ العقد ونوعه ( ب)
 .نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على ات يشملها العقد ( ك)
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الييثمت ومييا د ييع منييه عنييد العيييع او قيمييم االجييرد المتفييق عليهييا وتيفيييم  ييداد عيياقي ( د)
 .الثمت او اجرد اال تغتل 

 .تعهدا  المتصلم عالمتجر االتفاقا  عشات العقود وال( ني)
 .االتفاقا  المتعلقم عاحتفاظ العائع عحق الف خ او عحق االمتياة ( و)

 (38)مادة 

ال تنتقيييل ملتييييم المتجييير  يميييا عييييت المتعاقيييديت او عالن يييعم اليييي الغيييير اال ميييت تييياريخ قييييد  -1
 .التصرا  ي ال جل الخا  عنلك ونشر ملخصه  ي صحيفم ال جل التجارل 

متجر علي عناصر خابعم لنظام خا  للشهر او الت جيل  ت يقوم شيهر انا اشتمل ال - 
التصيرا  ييي المتجير  ييي صييحيفم ال يجل التجييارل مقييام الشيهر او الت ييجيل الخييا  اال 

 .انا ن  القانوت على اير نلك 

 (39)مادة 

ال يحييل مييت اليي  اليييه ملتيييم المتجيير محييل المتصييرا  ييي الحقييوق والتعهييدا  الناشييئم 
 .متصلم عالمتجر اال انا اتفق علي اير نلك عت العقود ال

 (41)مادة 

تعقييي نمييم المتصييرا مشييغولم عالييديوت المتصييلم عييالمتجر والتييي يتييوت تيياريخ انشييائها 
 . اعقا على شهر  التصرا اال انا اعراه الدائنوت منها 

 ( 4)مادة 

ليم  ا تثنا  مت االحتام المنصو  عليها  ي عاب اال يتس يجيوة لعئياع المتجير الينل
ي ييتوا الييثمت عتاملييم االحتجيياك علييى جماعييم الييدائنيت  ييي تفلي ييم المشييترل عحقييه  ييي الف ييخ 
وا ييترداد المتجيير او عحقييه  ييي االمتييياة انا تييات قييد احييتفظ عهيينا الييي او ناك  ييي عقييد العيييع 
ونتيير صييراحم  ييي الملخيي  اليينل شييهر وال يقييع الف ييخ او االمتييياة اال علييى العناصيير التييي 

 .شملها 
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 (42)مادة 

ال يجيوة لميت تصيرا  يي المتجير عنقيل ملتييم  اليي الغيير او عتياجير ا يتغتله ات ييةاول  -1
نشييياطا مميييياثت لنشييياط المتجيييير عتيفييييم يترتييييب عليهيييا بييييرر لميييت اليييي  الييييه الملتيييييم او 

 .اال تغتل اال انا اتفق علي ختا نلك 
لي مدد اقل ي رل  ننا الحظر لمدد عشر  نوا  مت تاريخ شهر التصرا ما لم يتفق ع - 

. 

 ( 43)مادة 

مع مراعاد االحتام المنصو  عليها  ي ننا الفصل ت رل  يي شيات عييع المتجير ورننيه  (1
 .وتاجير ا تغتله القوانيت والقرارا  الخاصم عنلك 

تمييا ت ييرل  ييي شييات اال ييما  التجاريييم وال ييما  التجاريييم والعتمييا  التجاريييم والر ييوم  ( 
اع وايييير نليييك ميييت عناصييير الملتييييم الصيييناعيم او والنميييانك الصيييناعيم وعيييرا ا  االختييير 

 .الملتيم االدعيم القوانيت والقرارا  الخاصم عنلك 
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 الفصل السادس
 سوق االوراق المالية

 (البورصة ) 
 (44)مادة 

 .تعتعر  وق االوراق الماليم شخصا اعتعاريا  -1
والقيرارا   مع مراعاد احتام ننا الفصل ت رل عليى انشيا  ال يوق ونظيام اليدالي القيوانيت - 

 .المنظمم لنلك 

 (45)مادة 

ال يجيييوة التعاميييل  يييي  يييوق االوراق المالييييم عالن يييعم اليييي الصيييتوك المدرجيييم عجيييداول  .1
 .ا عارنا اال عو اطم  م ار مقعول للعمل عها واال تات التصرا عاطت 

وال يجوة لل م ار اجرا  عملييا   يي ال يوق لح ياب عمتئيه اال انا تيات مفوبيا  يي  . 
 يانا اجيرل ال م يار العملييم دوت . ت العميل عموجب تفوي  خا  متتوب اجرائها م

 .ننا التفوي  جاة للعميل قعولها او ر بها 

 (46)مادة 

تتوت العمليا  المبيا م اليي اجيل صيحيحم وليو قصيد المتعاقيدوت منهيا ات تيؤول اليي 
لييم وات تتعليق مجرد التةام عيد ع  يروق اال يعار عشيرط ات تعقيد العملييم  يي  يوق االوراق الما

عصتوك مدرجم  ي جداول ا عار ننا ال وق ويصدر عتنظييم نينه العملييا  قيرار ميت اليوةير 
 .المخت  
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 الباب الثاني
 االلتزامات والعقود التجارية

 احكام عامة
 (47)مادة 

يتييوت الملتةمييوت معييا عييديت تجييارل متبييامنيت  يييي نيينا الييديت مييا لييم ييين  القيييانوت او  -1
 . االتفاق على اير نلك

 .وي رل ننا الحتم  ي حالم تعدد التفت   ي الديت التجارل  - 

 (48)مادة 

ال تعتيييب رتفاليييم اليييديت التجيييارل عميييت تجارييييا اال انا نييي  القيييانوت عليييى نليييك او تيييات  -1
 .التفيل عنتا او تات تاجرا وله مصلحم  ي الديت المتفول 

امت تجريييد المييديت ال يجييوة  ييي التفالييم التجاريييم ات يطلييب التفيييل ولييو تييات اييير متبيي - 
 .مالم يتفق علي اير نلك 

 (49)مادة 

انا قام التاجر لح اب الغير عاعمال او خدما  تدخل  ي نشاطم التجارل ا تر  انه 
ويقييدر العييو  طعقييا للعييرا  ييانا لييم يوجييد . قييام عهييا مقاعييل عييو  مييا لييم يثعيي  عتييس نلييك 

 .عرا قدر القابي العو  
 (51)مادة 

 .ي يعقدنا التاجر تتعلق عاعماله التجاريم تعتعر تجارد القرو  الت -1
انا اقتب  مهنم التاجر ادا  معالغ او مصاريا لح اب عمتئه جاة له مطالعتهم ععائيد  - 

 .عنها مت يوم صر ها ما لم يتفق على اير نلك 

 .يح ب العائد و قا لل عر النل يتعامل عه العنك المرتةل ما لمي تفق على مقاعل اقل  -1

نهايم تل  نه انا تات الديت مؤجت التثر مت  ينه و يي ييوم اال يتحقاق يؤدل العائد  ي  - 
 .انا تات الجل  نه او اقل ما لم يتفق او يجر العرا على اير نلك 

 ( 5)مادة 

الطلعييييا  والتفويبييييا  الصييييادرد مييييت التيييياجر  ييييي شييييئوت تتعلييييق عنشيييياطم التجييييارل ال 
عدم اال تمرار  ي التجارد ، و يي نينه تنقبي عو اته ومع نلك يجوة لورثته الغاؤنا انا قرروا 

الحالييم ال ي ييتحق عليييهم ايتعييوي  انا اخطييروا المتعاقييد مييع المييور  عييراتهم  ييي االلغييا   ييي 
 .ميعاد منا ب 

 (52)مادة 
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ال يجوة ع عب اال تغتل او الغعت ات يطليب التياجر اعطيااللعقود التيي يعرمهيا لشيئوت 
 .ما  التي تترتب عليه عمقتبانا تتعلق عاعماله التجاريم او انقا  االلتةا

 (53)مادة 

انا تات محل االلتةام التجارل ت ليم شئ خيتل مو يم معييت او  صيل ميت  صيول ال ينم  -1
وجب الرجوع الي العرا ال ائد  ي متات الت ليم  لتعيييت الوقي  الينل يجيب انيي تيم  ييه 

 . م او الفصل  انا لم يوجد عرا وجب ات يتم الت ليم  ي وق  منا ب قعل نهايم المو 
يعتعيير العييرا ال ييائد  ييي متييات الت ييليم  يمييا يتعلييق عتيفيييم قييياس العبييائع او وةنهييا او  - 

 .عدنا او تيلها متمما  للعقد ما يم يتفق على اير نلك 

 (54)مادة 

انا تييات محيييل االلتيييةام التجيييارل ادا  عميييل وجييب ات يعييينل  ييييه الميييديت عناييييم التييياجر 
 .العادل 

 (55)مادة 

لعيد   يي التنفيين اجيل معييت وانقبيي نينا االجيل دوت ات يعيدا الميديت التنفيين انا عييت ل
 . ت يجوة له ععد نلك اجعار الدائت على قعوله 
 (56)مادة 

انا احييتفظ احييد المتعاقييديت يحييق   ييخ العقييد خييتل مييدد معينييه  قيامييه خييتل  ييريانها 
اقيد االخير عتنفيين التةاماتيه ي يقط عتنفين ما يفربه عليه العقد ميت التةاميا  او قعوليه قييام المتع

 .عنه حق الف خ 
 (57)مادة 

ال تجيييوة المطالعيييم عو يييا  االلتةاميييا  التجارييييم اال  يييي  ييياعا  العميييل التيييي يحيييددنا 
 .القانوت او اللوائي او التي يجرل عليها العرا 

 
 (58)مادة 

م يييج يتيييوت اعييينار الميييديت او اخطييياره  يييي الميييواد التجارييييم عانييينار ر يييمي او عتتييياب 
مصحوب ععلم الوصول ويجوة  ي احيوال اال يتعجال ات يتيوت  االعينار او االخطيار ععرقييم 

 .او تلتس او  اتس او اير نلك مت و ائل االتصال ال ريعم 
 (59)مادة 
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ال وة للمحتمييم مييني المييديت عييالتةام تجييارل ملييم للفييوا  عييه اوتق يييطم اال عنييد البييرورد 
 .ت ويشترط عدم الحاق برر ج يم عالدائ

 (61)مادة 

ال يجعيير الييدائت علييى قعييول معلييغ التعييوي  المتفييق عليييه عييدال مييت التنفييين اال انا اتفييق 
 .على ختا نلك 

 ( 6)مادة 

الو ا  عديت تجارل لمت يجوة  ند الديت مؤشرا علييه عالتخيال  او لميت يحميل مخالصيم  -1
ديت لييم يقييم عييالتحرل مييت الييدائت او مييت نائعييم يعييرل نمييم الييديت اال انا اثعيي  الييدائت ات الميي

 .التا ي للتحقيق مت صحم الو ا  
وجيود  يند اليديت  يي حيياةد الميديت قرينيم عليى عيرا د نمتيه ميت اليديت ميا ليم يثعي  خيتا  - 

 .نلك 

 (62)مادة 

 ي المواد التجاريم يجوة للدائت ات يطلب د ع الديت عشيك انا جاوة مقدار الديت مائم 
 .الا جنيه 

 (63)مادة 

ت مؤجت وتيات الميديت مانونيا  يي الو يا  عيه قعيل حليول االجيل  لييس ليه عنيد انا تات الدي -1
ا تعمال ننا الحق ات يخصم جةا  مت الديت اال عموا قم ميالم يوجيد ني   يي القيانوت او 

 .عرا يقبي عغير نلك 
وانا تيات المييديت اييير مييانوت  ييي الو ييا  عالييديت قعييل حلييول االجييل ،  لييه ات يجعيير الييدائت  - 

الو ا  انا د ع له العائد الم تحق عيت اليديت حتيي انتهيا  االجيل او اعرائيه  على قعول ننا
مت رده ات تات قد د ع مقدما ، ميا ليم يوجيد اتفياق او عيرا او ني   يي القيانوت يقبيي 

 .عغير نلك 

 (64) مادة 

ي تحق العائد عيت التياخير  يي الو يا  عاليديوت التجارييم عمجيرد ا يتحقاقها ميا ليم يين  
وال يجييوة  ييي ايييه حييال ات يتييوت مجمييوع العائييد اليينل . التفيياق علييى اييير نلييك القييانوت او ا

يتقاباه الدائت اتثير ميت معليغ اليديت الينل احت يب علييه العائيد اال انا ني  القيانوت او جيرل 
 .العرا على اير نلك 

 (65)مادة 



  0 

تييل صييك يتييوت محلييه د ييع معلييغ مييت النقييود او ت ييليم عبييائع يجييوة تداولييه عييالتظهير انا  -1
 .ات المر الدائت او عالمناولم ات تات لحامله ت

يترتب علي التظهير الناقل للملتيم او المناولم انتقال جمييع الحقيوق الناشيئمد عيت الصيك  - 
 .الي حاملم الجديد 

و ييي حالييم التظهييير الناقييل للملتيييم يبييمت المظهيير الو ييا  عييالحق الثاعيي   ييي الصييك  ييي  -1
 .بمات على وجود الحق وق  التظهير ميعاد اال تحثا  ما لم يتفق علي قصر ال

انا انشئ الصك عما عم عمليم تجاريم التةم الموقعوت عليه عالتبيامت عيينهم ميا ليم يين   - 
 .القانوت او االتفاق على اير نلك 

ال يجيييوة للميييديت ات يحيييتج عليييى حاميييل الصيييك عاليييد وع المعينيييه عليييى عتقيييا  شخصييييم  -2
يتييت قصييد حاملييم وقيي  حصييوله علييى خاصييم عمنشييئ الصييك او عحاميييه ال يياعقيت مييا لييم 

 .الصك االبرار عالمديت او تات الد ع يتعلق عنق  انليم المديت 

 .يجوة للمديت ات يمتنع عت الو ا  عالصك انا لم يرد اليه مؤشرا عليه عالتخال   -5

ت يييرل عليييى بيييياع الصيييتوك المشيييار اليهيييا  يييي نييينه الميييادد االحتيييام الخاصيييم عبيييياع  -3
 .ن  القانوت  على اير نلك االوراق التجاريم ما لم ي

 (66)مادة 

يعتعر منا  م اير مشروعم تيل  عيل يخيالا العيادا  واالصيول المرعييم  يي المعيامت   (1
التجاريييم ويييدخل  ييي نلييك علييى وجييه الخصييو  االعتييدا  علييى عتمييا  الغييير او علييى 
ا يييمه التجيييارل او عليييى عيييرا ا  االختيييراع او عليييى ا يييراره الصيييناعيم التيييي يمليييك حيييق 

مارنا وتحييري  العييامليت  يي متجييره علييى اناعيم ا ييرارد او تييرك العميل عنييده وتيينلك ا يتث
تل  عل او ادعا  يتوت مت شانه احدا  اللعس  يي المتجير او  يي منتجاتيه او ابيعاا 

 .الثقم  ي مالته او  ي القائميت على ادارته او  ي منتجاته 
عنهيييا وللمحتميييم ات تيييل منا  يييه ايييير مشيييروعم تليييةم  اعلهيييا عتعيييوي  البيييرر النييياجم  ( 

تقبييي  بييت عييت التعييوي  عاةالييم البييرر وينشيير ملخيي  الحتييم علييى نفقييم المحتييوم 
 .عليه  ي احدل الصحا اليوميم 

 (67)مادة 

ي يال منيتج ال يلعم وموةعهيا قعييل تيل ميت يلحقيم بييرر عيدئي او ميادل يحدثيه المنييتج انا  -1
 .اثع  ننا الشخ  ات البرر نشا ع ب ععيب  ي المنتج 



  1 

انا لييم تييراع  ييي تصييميمه او صيينعه او  –وعلييى وجييه الخصييو   –نييتج معيعييا يتييوت الم - 
ترتيعييه او اعيياداه لت ييتهتك او حفظييم او تععئتييه او طريقييم عربييه او طريقييم ا ييتعماله 

 .الحيطم التا يم لمنع وقوع البرر او للتنعيه الي احتمال وقوعه 

 :وفي حكم هذه المادة  -3

لييينل اعيييدنا  يييي نيئتهيييا النهائييييم التيييي صيييانه ال يييلعم ا" المنيييتج " يقصيييد علفيييظ  ( أ)
عربي  عهييا  ييي التيداول  ييوا  تانيي  جمييع االجييةا  التييي تترتيب منهييا ال ييلعم 

وال ينصيرا اللفيظ اليي تياععي . مت صنعه ام ا يتعات عياجةا  ميت صينع الغيير 
 .المنتج 

م يتورد ال يلعم لتتجيار  يهيا وتياجر الجمليم الينل يقيوم " الميوةع " يقصد علفيظ  ( ب)
ي ال يييوق المحلييييم عليييى تجيييار التجةئيييم وليييو قيييام  يييي الوقييي  نف يييه عتوةيعهيييا  ييي

ععمليا  عيع عالتجةئم تما يشمل اللفظ تاجر التجةئيم انا تيات يعليم او تيات ميت 
والععرد  ي نليك عميا تيات . واجعه ات يعلم وق  عيع ال لعم عالعيب الموجود عها 

الظييروا يفعلييه تيياجر عييادل يمييارس عيييع  ييلعم مييت النييوع نف ييه ولييو وجييد  ييي 
 .ناتها 

يجيييوة للميييدعي توجييييه دعيييوا الم يييئوليم اليييي المنيييتج او اليييي الميييوةع او اليهميييا معيييا دوت  - 
تبييامت عينهمييا ، وانا تييات مرتيية اعمييال المنييتج او المييوةع موجييودا خييارك مصيير جيياة  

 .مقابته امام المحتمم المصريم التي يوجد له عدائرتها  رع او مصنع اووتالم او متتب 
الم ييئوليم عمبييي ثييت   يينوا  مييت تيياريخ علييم المبييرور يحييد  البييرر تتقييادم دعييوا  -2

وعالشخ  الم ئول عنيه وت يقط نينه اليدعوا عانقبيا  خميس عشيرد  ينه ميت ييوم وقيوع 
 .العمل اير المشروع 

يقييع عيياطت تييل شييرط او عيييات يتييوت مييت شييانه اعفييا  المنييتج او المييوةع مييت الم ييئوليم او  -5
 .تحديدنا او تخفي  مدد تقادمها 

 (68)مادة 

تتقادم الدعاول الناشئم عت التةاما  التجار قعل ععبهم العع  والمتعلقيم عمعيامتتهم 
التجاريم عمبي  عع  نوا  مت تاريخ حلول ميعاد الو يا  عيااللتةام اال انا ني  القيانوت عليى 

 .ختا نلك وتنلك ت قط عمبي عشر  نوا  االحتام النهائيم الصادرد  ي تلك الدعاول 
 (69)مادة 



    

يجوة اثعا  االلتةاما  التجاريم ايا تان  قيمتها عتا م طرق االثعا  ما ليم يين  القيانوت  -1
 .على اير نلك 

 يما عدا الحاال  التي يوجب  يه القانوت االثعيا  عالتتاعيم  يي الميواد التجارييم يجيوة  يي  - 
يل عتا يم ننه المواد اثعا  عتس ما اشتمل عليه دليل تتاعي او اثعا  ما يجياوة نينا اليدل

 .الطرق 

تتوت االوراق العر يم  يي الميواد التجارييم حجيم عليى الغيير  يي تاريخهيا وليو ليم يتيت نينا  -1
التييياريخ ثاعتيييا ميييا ليييم يشيييترط القيييانوت ثعيييو  التييياريخ ويعتعييير التييياريخ صيييحيحا حتيييي يثعييي  

 .العتس 

 (71)مادة 

او المقامـة يجوز قبول الـدفاتر التجاريـة لالثبـات فـي الـدعاوق المقامـة مـن التجـار 
 :عليهم متي كانت متعلقة باعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد االتية 

تتوت العاينا  الواردد عالد اتر حجم على صاحعها ومع نليك ال يجيوة لميت يرييد ات  (1)
ي يتخل  مييت نينه الييد اتر المطالعيم الحتييام القيانوت دليييت لنف يه ات يجييةل مييا ورد 

 .عها مت عيانا  
الواردد عالد اتر المطاعقم الحتام القيانوت حجيم لصياحب نينه اليد اتر  تتوت العيانا  ( )

علييى خصييمه التيياجر اال انا نقبييها الخصييم عيانييا  واردد عييد اترد المطاعقييم الحتييام 
 .القانوت او اقام الدليل عال طريق أخر على عدم صحتها 

ينهييا انا تانيي  د يياتر تييل مييت الخصييميت طاعقييه الحتييام القييانوت وا ييفر  المطاعقييم ع (1)
 .عت تناق  عياناتها وجب على المحتمم ات تطلب دليت اخر 

انا اختلف  العيانا  الواردد عد اتر الخصميت وتان  د ياتر احيدنما مطاعقيم الحتيام  ( )
القانوت ود اتر االخر ايير مطاعقيم ،  يالععرد عميا ورد عاليد اتر المطاعقيم اال انا اقيام 

نا الحتيم انا قيدم احيد الخصييميت الخصيم اليدليل عليى خييتا ميا ورد عهيا وي يرل نيي
 .د اتر مطاعقم ولم يقدم االخر ايه د اتر 

 ( 7)مادة 

يجوة  ي المواد التجاريم االتفاق علي التحتيم قعل قيام النةاع او ععد قيامه مع مراعاد 
 .االحتام المنصو  عليها  ي القوانيت الخاصم 



  1 

 الفصل االول
 نقل التكنولوجيا

 (72)مادة 

نا الفصل على تل عقد لنقيل  تتنولوجييا ال يتخدامها  يي جمهورييم مصير ت رل احتام ن -1
وال . العرعيييم  ييوا  اتييات نيينا النقييل دويييا يقييع ععيير الحييدود االقليميييم لمصيير  ام داخليييا  

 .ععرد  ي الحالتيت لجن يم اطراا االتفاق او لمحال اقامتهم 
عرم ععقد م يتقل او بيمت تما ت رل احتام ننا الفصل علي تل اتفاق لنقل التتنولوجيا ي - 

 .عقد اخر 
 (73)مادة 

عيييات ينقيييل عمقاعيييل ( ميييورد التتنولوجييييا ) عقيييد نقيييل التتنولوجييييا اتفييياق يتعهيييد عمقتبييياه 
ال ييتخدامها  يي طريقيم  نيييم خاصيم النتياك  ييلعم ( م يتورد التتنولوجييا ) معلوميا   نييم الييي 

قيييديم خيييدما  وال يعتعييير نقيييت معينيييم او تطويرنيييا او لترتييييب او تشيييغيل اال  او اجهيييةد او لت
وال عيييع العتمييا  التجاريييم او . لتتنولوجيييا مجييرد عيييع او شييرا  او تيياجير او ا ييتئجار ال ييلع 

اال ما  التجاريم او الترخي  عا تعمالها اال انا ورد نلك تجة  ميت عقيد نقيل تتنولوجييا ، او 
 .تات مرتعطا عه 

 (74)مادة 

 .تتوعا واال تات عاطت يجب ات يتوت عقد نقل التتنولوجيا م -1
ويجيييب ات يشيييتمل العقيييد عليييى عييييات عناصييير المعر يييم وتواععهيييا التيييي تنقيييل اليييي م يييتورد  - 

التتنولوجيييييا ويجييييوة ات يييييرد نتيييير نيييينا العيييييات مصييييحوعا عدرا ييييا  الجييييدول والتعليمييييا  
والتصيميما  والر يوما  الهند ييم والخييرائط والصيور وعيرامج الحا ييب االليي وايرنيا مييت 

 .وبحم للمعر م  ي متحق تر ق عالعقد وتعتعر جة ا منه الوثائق الم
 (75) مادة 

يجييوة اعطيييال تييل شيييرط يييرد  يييي عقييد نقيييل التتنولوجيييا ويتيييوت مييت شيييانه تقييييد حرييييم 
وينطعيق نليك عوجيه . الم تورد  ي ا تخدامها او تطويرنا او تعريا االنتاك او االعتت عنيه 

 :م الم تورد عامر مما ياتي الخصو  على الشروط التي يتوت موبوعها الةا
 .قعول التح ينا  التي يدخلها المورد علي التتنولوجيا وادا  قيمتها  ( أ)



    

حظييير ادخييييال تح ييييينا  او تعييييديت  عليييي التتنولوجيييييا لييييتتئم الظييييروا المحليييييم او  ( ب)
ظييروا منشيياد الم ييتورد  ، وتيينلك حظيير الحصييول علييى تتنولوجيييا اخييرل مماثلييم او 

 .عقد منا  م للتتنولوجيا محل ال
 .ا تعمال عتما  تجاريم معينه لتميية ال لع التي ا تخدم  التتنولوجيا  ي انتاجها ( ك)
 .تفييد حجم االنتاك او ثمنه او تيفيم توةيعه او تصديره ( د)
 اشتراك المورد  ي ادارد منشاد الم تورد او تدخله  ي اخيتار العامليت الدائميت عها ( ني)
المعيدا  او االال  او االجهيةد او قطيع الغييار لتشيغيل التتنولوجييا  شرا  الميواد الخيام او( و)

 .مت المورد وحدد او مت المنشا  التي يعينها دوت ايرنا 
قصر عيع االنتاك او التوتيل  ي عيعه على المورد او االشخا  النيت يعينهم ونليك تليه ( ة)

عقصيييد حمايييييم  ميييا ليييم يتييييت أل ميييت نييينه الشييييروط قيييد ورد   ييييي عقيييد نقيييل التتنولوجيييييا
 .او رعايم مصلحم جديدد ومشروعم لمورد التتنولوجيا . م تهلتي المنتج 

 (76)مادة 

يلتزم مورد التكنولوجيا بان يكشف للمستورد في العقد او خالل المفاوضات التي 
 :تسبق ابرامه عما يلي 

 االخطار التي قد تنشا عت ا تخدام التتنولوجيا وعلى وجيه الخصيو  ميا يتعليق منهيا (1)
وعليييه ات يطلعييه علييى مييا . عالعيئييم او الصييحم العامييم او  ييتمم االرواو او االمييوال 

 .يعلمه مت و ائل التقا  ننه االخطار 
اليييدعاول القبيييائيم وايرنيييا ميييت العقعيييا  التيييي قيييد تعيييوق ا يييتخدام الحقيييوق المتصيييلم  ( )

 .عالتتنولوجيا ال يما ما يتعلق منها ععرا ا  االختراع 
 .ي عشات التصريي عتصدير التتنولوجيا احتام القانوت المحل (1)

 (77)مادة 

يلتييةم المييورد عييات يقييدم للم ييتورد المعلومييا  والعيانييا  وايرنييا مييت الوثييائق الفنيييم التةمييم  -1
ال ييتيعاب التتنولوجيييا وتيينلك مييا يطلعييه الم ييتورد مييت الخييدما  الفنيييم التةمييم لتشيييغيل 

 .التتنولوجيا وعلى وجه الخصو  الخعرد والتدريب 
ا يلتةم الميورد عيات يعليم الم يتورد عالتح يينا  التيي قيد ييدخلها عليى التتنولوجييا خيتل تم - 

 .مدد  ريات العقد وات ينقل ننه التح ينا  الي الم تورد انا طلب منه نلك 
 (78)مادة 
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عييات يقييدم للم ييتورد عنييا  علييى طلعييه قطييع  –طييوال مييدد  ييريات العقييد  –يلتييةم المييورد 
تاجهييا االال  او االجهييةد التييي ت ييتعمل  ييي تشييغيل منشيياته وانا تييات الغيييار التييي ينتجهييا وتح

 المورد ال ينتج ننه القطع  ي منشاته ، وجيب ات يعلم الم تورد عمصادر الحصول عليها 
 (79)مادة 

يلتةم الم تورد عات ي تخدم  ي تشغيل التتنولوجيا عامليت على قيدر ميت الدراييم الفنييم 
ر عخعييرا   نيييت عليى ات يتييوت اختييار نييؤال  العيامليت او الخعييرا  وا  ي يتعيت تلميا الييةم االمي

 .مت المصرييت المقيميت  ي مصر او  ي الخارك تلما تات نلك متاحا 
 (81)مادة 

يلتييةم الم يييتورد عييات يطليييع المييورد عليييى احتييام التشيييريعا  الوطنيييم المتعلقيييم عا يييتيراد 
 .التتنولوجيا 

 ( 8)مادة 

 للغير عت التتنولوجيا التي حصل عليها اال عموا قم موردنا  ال يجوة للم تورد النةول
 (82)مادة 

يلتةم الم تورد عد ع مقاعل التتنولوجيا والتح ينا  التي تيدخل عليهيا  يي الميعياد والمتيات  -1
 .المتفق عليهما 

يجوة ات يتوت المقاعل معلغا اجماليا يؤدل د عم واحدا او على د عا  متعددد تما يجيوة  - 
لمقاعييل نصييعا ميت راس المييال الم يتثمر  يي تشييغيل التتنولوجييا او نصييعا مييت انيي تيوت ا

 .عائد ننا التشغيل 
ويجوة ات يتوت المقاعل  تميم معينم مت ال لعم التي ت تخدم التتنولوجيا  يي انتاجهيا او  -1

 .مادد اوليم ينتجها الم تورد ويتعهد عتصديرنا الي المورد 
 (83)مادة 

 ظييييم علييييى  ييييريم التتنولوجيييييا التييييي يحصييييل عليهييييا وعلييييى  ييييريم يلتييييةم الم ييييتورد عالمحا .1
الت ييحينا  التييي تييدنل عليهييا وي ييال عييت تعيييوي  البييرر اليينل ينشييا عييت ا شييا  نييينه 

 .ال ريم  وا  وقع نلك  ي مرحلم التفاو  على اعرام العقد او ععد نلك 
وينقلهيا الييه وتنلك يلتيةم الميورد عالمحا ظيم عليى  يريم التح يينا  التيي ييدخلها الم يتورد  . 

عموجييب شييرط  ييي العقييد وي ييال المييورد عييت تعييوي  البييرر اليينل ينشييا عييت ا شييا  نيينه 
 .ال ريم 

 (84)مادة 
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يجوة االتفياق عليي ات يتيوت لم يتورد التتنولوجييا وحيدد حيق ا يتخدامها واالتجيار  يي 
 . ات االنتاك ويشرط ات يحدد ننا الحق عمنطقم جغرا يم معينم وعمدد محددد يتفق عليها الطر 

 (85)مادة 

يبيمت المييورد مطاعقييم التتنولوجيييا والوثيائق المر قييم عهييا للشييروط المعينيم  ييي العقييد ، تمييا  -1
يبمت انتاك ال يلعم او ادا  الخيدما  التيي اتفيق عليهيا عالمواصيفا  المعينيم  يي العقيد ، 

 .ما لم يتفق تتاعم على ختا نلك 
عميا يلحيق االشيخا  واالميوال ميت ي ال تل مت المورد والم تورد عغيير تبيامت عينهميا  - 

 .برر ناشئ عت ا تخدام التتنولوجيا او عت ال لعم الناتجم عت تطعيقها 
 (86)مادة 

يجوة لتل مت طر ي عقد نقل التتنولوجيا ععد انقبا  خميس  ينوا  ميت تياريخ العقيد 
عاميم ات يطلب انها ه او اعادد النظر  يي شيروطه عتعيديلها عميا يتئيم الظيروا االقتصياديم ال

القائمم ويجوة تترار تقديم ننا الطلب تلما انقب  خمس  نوا  مالم يتفيق عليي ميدد اخيرل 
. 

 (87)مادة 

يخييت  المحيياتم المصييريم عالفصييل  ييي المناةعييا  التييي تنشييك عييت عقييد نقييل التتنولوجيييا  -1
ميت نينا القيانوت ويجيوة االتفياق عليى ت يويم النيةاع ودييا او (  3)المشار اليه  ي المادد 

 .ق تحتيم يجرل  ي مصر و قا الحتام القانوت المصرل عطري
و ييي جميييع االحييوال يتييوت الفصييل  ييي موبييوع النييةاع عموجييب احتييام القييانوت المصييرل  - 

 .وتل اتفاق على ختا نلك يقع عاطت 
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 الفصل الثاني
 البيع التجاري

 احكام عامة: الفرع االول 
 (88)مادة 

لفيييرع اال عليييى عقيييود عييييع العبيييائع التيييي ال ت يييرل االحتيييام المنصيييو  عليهيييا  يييي نييينا ا -1
. يعرمهييا التجييار  يمييا عييينهم لشييئوت تتعلييق عالتجييارد مييا لييم ييين  القييانوت علييى اييير نلييك 

وتيينلك ال ت ييرل تلييك االحتييام اال انا تييات العييدل المقاعييل للمعيييع نقييدا او تييات نقييدا وعينييا 
 .وتان  قيمم الجة  العيني ادني مت الجة  النقدل 

ع التجارل  الدوليم احتام االتفاقيا  الدوليم عشات ننه العيوع والنا يند  يي ت رل على العيو  - 
مصيير وتيينلك االعييراا ال ييائدد  ييي التجييارد الدوليييم والتف يييرا  التييي اعييدتها المنظمييا  

 .الدوليم للمصطلحا  الم تعملم  ي تلك التجارد انا احال اليها العقد 
 (89)مادة 

عقد العيع عال عر الينل يجيرل علييه التعاميل عينهميا  يانا ليم انا لم يحدد المتعاقدات الثمت ان (1
 .يتت عينهما تعامل  اعق  عال عر المتداول  ي ال وق 

انا اتفييق علييى ات يتييوت العيييع ع ييعر ال ييوق او انا وجييب االخيين عهيينا ال ييعر و قييا للفقييرد  ( 
اال انا ال يياعقم  ييالععرد عمتو ييط  ييعر ال ييوق  ييي الةمييات والمتييات الليينيت تييم  يهمييا العقييد 

قبي االتفاق او جرل عرا التجارد على اير نلك او تعيت ميت الظيروا وجيوب اعتمياد 
 .وانا تعدد  عر ال وق  الععرد عال عر الو ط .  عر اخر 

 (91)مادة 

يجوة تفوي  الغير  ي تحديد ثمت المعيع  انا ليم يقيم عالتحدييد  يي الميعياد المحيدد ليه 
حديد وجب اعتماد ال عر المتداول  ي ال وق  ي الةميات او  ي الميعاد المنا ب عند عدم الت

اللنيت تم  يهما العقد ما لم يتعيت مت الظروا او مت عرا التجارد وجوب اعتمياد  يعر اخير 
. 

 ( 9)مادة 

انا تات الثمت مقيدار عليي ا ياس اليوةت  يالععرد عيالوةت الصيا ي اال انا اتفيق او جيرل 
 .العرا على اير نلك 

 (92)مادة 
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تفييييق علييييي ات يتييييوت للمشييييترل تحديييييد شييييتل المعيييييع او حجمييييه او اييييير نلييييك مييييت انا ا -1
االوصاا المميةد له ، وجب ات يقوم عهنا التحديد  ي الميعاد المتفيق علييه او  يي ميعياد 

 .  يمنا ب عند عدم االتفاق علي ميعاد معيت واال جاة للعائع ات يطلب الف خ والتعو 
اليييه  ييي الفقييرد ال يياعقم تحديييد اوصيياا المعيييع و قييا وللعييائع ععييد انقبييا  الميعيياد المشييار  - 

ويتيوت نينا التحدييد نهائييا انا ليم يعتير  علييه . لحاجا  المشترل التي يمتنه العليم عهيا 
 .المشترل ختل خم م عشر يوما مت تاريخ اخطاره عه 

 (93)مادة 

ت يتلةم طعيعيم  وجب ات ييتم الت يليم عمجيرد اعيرام العقيد ميا ليم. انا لم يحدد ميعاد للت ليم  -1
 .المعيع او يقبي العرا عتحديد ميعاد اخر 

 يانا اتفييق علييى ات يتييوت للمشييترل تحديييد ميعيياد الت ييليم التييةم العييائع عالت ييليم  ييي الميعيياد  - 
 .النل يحددد المشترل مع مراعاد المدد التي ت تلةمها طعيعم المعيع العداده للت ليم 

 (94)مادة 

لمشييترل عار يال المعيييع اليي ايير المتييات المعييت لت ييليمه انا قيام العيائع عنييا  عليى طليب ا -1
تان  تععم الهتك على المشترل مت وق  ت يليم المعييع اليي ميت يتيولي نقليه اال انا اتفيق 

 .او ن  القانوت على اير نلك 
المصيياريا التييي يقتبيييها ت ييليم المعيييع  ييي اييير المتييات المعيييت لتنفييين العيييع تتييوت علييى  - 

 .ق او ن  القانوت على اير نلك المشترل اال انا اتف
انا خالا العائع دوت برورد ملجئم تعليما  المشترل عشات النقل تات م ئوال عما يلحق  -1

 .المعيع مت برر ع عب ننه المخالفم 
 (95)مادة 

 .ال يعتد عند ت ليم المعيع عما يطرا عليه مت نق  او تلا يقبي العرا عالت امي  يه 
 (96)مادة 

ائع عت يييليم المعييييع  يييي الميعييياد المحيييدد  يييي العقيييد  للمشيييترل ات يخطيييره انا ليييم يقيييع العييي
عالتنفين ختل ميدد منا يعم يحيددنا  يانا ليم ي يلم العيائع المعييع خيتل تليك الميدد جياة للمشيترل 
ات يحصيل عليى شيئ مماثيل للمعييع عليى ح ياب العيائع وات يطالعيه عيالفرق عييت اليثمت المتفييق 

وانا تات للمعيع  عر معلوم  ي ال يوق . ل على نلك الشئ عليه وما د عم عح ت نيه للحصو 
ات يطالييب العييائع عييالفرق عيييت الييثمت  –وات لييم يشييير  عييت شيييئا مميياثت لييه  –جيياة للمشييترل 
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وللمشييترل عييدال مييت نلييك ات يخطيير  –المتفييق عليييه و ييعر ال ييوق  ييي اليييوم المحييدد للت ييليم 
االخطييار يترتيب عليييه اعتعيار العقييد مف ييوخا العيائع عييات عيدم الت ييليم خيتل المييدد المعينييم  يي 

 .وله  ي ننه الحالم ات يطلب التعوي  ات تات له مقتبي 
 (97)مادة 

انا اتفييق علييى ت ييليم المعيييع علييى د عييا  جيياة للمشييترل ات يطلييب الف ييخ انا لييم يقييم 
ي تم وال ي رل الف خ على الد عا  الت. العائع عت ليم احدل الد عا   ي الميعاد المتفق عليه 

 .ت ليمها اال انا ترتب علي تععي  المعيع برر ج يم للمشترل 
 (98)مادة 

انا لم يد ع الثمت  ي الميعاد المتفق عليه جاة للعائع ععد اعنار المشترل ات يعيد عييع 
العبيياعم للغييير  ييانا عيعيي  عح ييت نيييه عييثمت اقييل مييت الييثمت المتفييق عليييه ات مييت حييق العييائع 

وات لييم يقييم  –وانا تييات للعبيياعم  ييعر معلييوم  ييي ال ييوق  للعييائع  –مطالعييم المشييترل عييالفرق 
ات يطاليب المشيترل عيالفرق عييت اليثمت المتفيق علييه و يعر العبياعم  يي  -عاعادد العيع  عت 

 .ال وق  ي اليوم المعيت لد ع الثمت 
 (99)مادة 

اعم يجييوة للمشييترل اليينل د ييع الييثمت عتاملييم ات يطلييب مييت العييائع اعطييا ه قائمييم عالعبيي -1
 .منتورا  يها ات الثمت قد د ع 

انا قعل المشترل صراحم او بمنا قائمم العباعم التي ت يليمها ميت العيائع  لييس ليه ععيد  - 
ويعتعييير قعيييوال بيييمنيا عيييدم اعتيييرا  . نليييك االعتيييرا  عليييى العيانيييا  التيييي ورد  عهيييا 

 .المشترل علي القائمم ختل عشرد ايام مت تاريخ ت لمها 
 
 
 
 


