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 مبادئ عامة
 

 الكممات المفتاحية:

 النظام الدولي لألسناد –مبادىء قانون الصرف   -الشيك  –السند ألمر  –سند السحب  –األسناد التجارية 
 .التجارية

 الممخص:

صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابمة لمتداول بالطرق التجارية، وتمثل تعّرف األسناد التجارية بأنيا 
حقًا بمبمغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد أجل قصير. ولقد أورد القانون التجاري ثالثة 

وتسمى القواعد التي تحكم تمك سفتجة(، السند األمر، الشيك. أنواع من األسناد التجارية ىي: سند السحب )ال
 .بقانون الصرف األسناد في قانون التجارة

ولما كانت األسناد التجارية قد ابتكرت في سبيل تسييل المبادالت التجارية الدولية وتسوية العالقات 
تنطبق عمى ىذه السندات في  التي تنشأ عنيا، فقد كان من الضروري أن تتوّحد أحكام قانون الصرف التي

 كل الدول، بحيث يخضع السند أثناء تداولو بين دولة وأخرى لقواعد موحدة.

 

 األهداف التعميمية:

 تعريف الطالب باألسناد التجارية 
  أنواع األسناد التجاريةتحديد.

1 



 تعريف األسناد التجارية وأنواعها: -أولا 

 Negotiableوباإلنكميزية  Effets de commerceيطمق عمى األسناد التجارية بالفرنسية 

instruments ."وتستعمل معظم التشريعات العربة مصطمح "األوراق التجارية" بداًل من "األسناد التجارية 
صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابمة لمتداول بالطرق التجارية، وتمثل وتعّرف األسناد التجارية بأنيا 

 .1ستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد أجل قصيرحقًا بمبمغ معين من النقود ي
ولقد أورد القانون التجاري ثالثة أنواع من األسناد التجارية ىي: سند السحب )السفتجة(، السند األمر،  

الشيك. ففي حين يشبو الشيك سند السحب في أن كاًل منيما يتضمن أمرًا صادرًا من الساحب، وموجيًا إلى 
معين من النقود لصالح شخص ثالث ىو المستفيد )العالقة ىنا بين ثالثة  المسحوب عميو بدفع مبمغ

أشخاص(، فإن السند ألمر يتضمن تعيدًا من محرر السند بدفع مبمغ معين من النقود لصالح شخص آخر 
 اسمو المستفيد )العالقة بين شخصين(. 

 خصائص األسناد التجارية: -اا نيثا
من أداء دورىا كوسيمة لموفاء تقوم مقام النقود في المعامالت، البد أن كي تتمكن األسناد التجارية        

 تتوافر فييا بعض الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من الصكوك  المشابية، وىذه الخصائص ىي التالية: 

ينطوي السند التجاري دائمًا عمى حق شخصي )دين(  السند التجاري صك يمثل حقاا نقدياا: -أ
ين من النقود. ومن صفات ىذا الدين أنو يندمج في السند ذاتو؛ بحيث يعتبر الحائز عمى موضوعو مبمغ مع

، ويطمق عمى الدائن بالسند التجاري اسم المستفيد، أو الحامل عندما يبدأ ىذا السند 2السند ىو الدائن بو
 بالتداول. 

                                                

ص  ،6966باريس  ،ىامل والغارد وجوفريو: موسوعة الحقوق التجارية الجزء الثاني :انظر تعريفات مشابية 1
؛ د. رزق اهلل انطاكي ونياد السباعي: الوسيط 6ص  ،6966بيروت  ،ألسناد التجاريةا :؛ د. ادوارد عيد464

 .287ص  ،6962دمشق  ،الجزء الثاني ،في الحقوق التجارية البرية

2
السندات التجارية في القانون التجاري  :؛مؤلفنا 9ص  ،3،6981 ،القانون التجاري الجزائري :د.أحمد محرز 

 .61ص  ،6985الجزائر  ،الجزائري
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لتي يكون موضوعيا تسميم وبناًء عمى ورود السند التجاري عمى مبمغ معين من النقود، فإن الصكوك ا
بضاعة ما كوثيقة الشحن البحرية وتذكرة النقل البري أو الجوي وصك اإليداع في المخازن العامة ال تعتبر 
ن كانت تقبل التداول بالطرق التجارية، وتشتمل في الوقت نفسو عمى تقويم البضاعة التي  أسنادًا تجارية، وا 

ىذه الصكوك تخضع أسعارىا لعوامل وظروف متعددة؛ مما يجعل تمثميا بالنقود. ذلك أن البضاعة موضوع 
تحديد قيمتيا عمى وجو الدّقة متعذرًا وغير ثابت، الشيء الذي توفره األسناد التجارية مما ييسر تداوليا 
ويجعميا تتبوأ مركز النقود في المعامالت. كذلك التعتبر األسيم التي تصدرىا الشركات المساىمة أسنادًا 

نما تعطيو حق االشتراك في  تجارية؛ ن وردت عمى نقود فإنيا ال تعطي الشريك حق استرداد قيمتيا وا  ألنيا وا 
إدارة الشركة، وأرباحيا، وحق الحصول، عند تصفيتيا عمى نصيب من موجوداتيا التي تفيض عما عمييا من 

 ديون. 
صرفي قصير في العادة. : إن أجل وفاء االلتزام الالسند التجاري يستحق الدفع في أجل قصير -ب

فالسند التجاري يستحق الدفع لدى االطالع عميو كما ىو الحال دائمًا في الشيكات، وأحيانًا في سندات 
السحب وأسناد األمر، أو بعد مدة قصيرة كثالثة أشير ونادرًا ما تصل ىذه المدة إلى سنتين كما ىو الحال 

وفاء األسناد التجارية لما أقبل الناس عمى التعامل بيا في أسناد السحب وأسناد األمر، ولوال قصر آجال 
لإليفاء مكان النقود، ثم إن قصر آجال وفاء ىذه األسناد يسيل لحامميا خصميا لدى المصارف في أي وقت 
يشاء واستالم قيمتيا فورًا منقوصًا منيا عمولة المصرف عن عممية الخصم ىذه. واستنادًا إلى ذلك يقال أن 

 جارية قابمة لممبادلة بالنقود في الحال. األسناد الت

يتصف السند التجاري بأن الحق الذي يمثمو  السند التجاري يقبل التداول بالطرق التجارية:  -ج
يندمج في الصك الذي يثبت فيو؛ بحيث يصبح الحق والصك شيئًا واحدًا فينتقل األول بانتقال الثاني. ولكي 

ا كوسيمة وفاء تقوم مقام النقود، فإنو ال بد ليا كالنقود ذاتيا، من أن تنيض األسناد التجارية بأداء دورى
تتصف بسرعة التداول وسيولة االنتقال، ومن أجل تحقيق ىذه الصفات بيا ابتدع التعامل التجاري أسموبًا 

كانت  مرنًا لتداوليا، فجعميا تنتقل من شخص إلى آخر بالتظيير إذا كانت محررة لألمر، وبالتسميم باليد إن
 محررة لحامميا.
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 الوظائف القتصادية لألسناد التجارية:  –ثالثاا 

تمعب األسناد التجارية دورًا ىامًا في عالم التجارة، فيي تعمل عمى تيسير التعامل بين األفراد من جية، 
التي  كما تساعد عمى تنشيط حركة تداول الثروات من جية أخرى، وقد مّكنيا من تأدية ىذا الدور الوظائف

تتوّلى تأمينيا من الناحية العممية. فيي إلى جانب وظيفتيا التقميدية بأنيا وسيمة تغني عن نقل النقود من 
مكان إلى آخر، تعتبر أداة وفاء تقمل من استعمال النقود وتداوليا، ثم إذا ما تضمنت ىذه األسناد أجاًل 

 ىامة باعتبارىا أداة لالئتمان. لوفائيا، فإنيا تقوم إضافة إلى الوظائف السابقة بوظيفة 

 أداة وفــاء: -أ

إن الوظيفة الرئيسية لألسناد التجارية ىي استخداميا كبديل لمنقود في وفاء الديون. ولقد ساعد السند 
التجاري في تحقيق ىذه الميمة سيولة تحويمو قبل استحقاقو إلى نقود بتقديمو إلى مصرف ما لخصمو. 

تم بموجبيا تظيير السند التجاري من قبل حاممو إلى أحد المصارف قبل أن يحين والخصم ىو العممية التي ي
موعد استحقاقو، مقابل أن يعطي المصرف ليذا الحامل مبمغ السند مخصومًا منو مقدار الفائدة المستحقة عن 

افًا إلى ىذا المبمغ محسوبًا من تاريخ الخصم حتى تاريخ االستحقاق، وتسمى ىذه الفائدة بسعر الخصم، مض
 ذلك عمولة المصرف.

وتظير أىمية دور األسناد التجارية كأداة لموفاء في قابميتيا عمى سداد عدة ديون بعممية وفاء واحدة، 
فالتاجر الذي يبيع بضاعتو لممشتري دون قبض ثمنيا قد يكون مدينًا لشخص ثالث بمبمغ يساوي ثمن 

ثمن ىذه البضاعة يجعل فييا دائنو ذلك الشخص البضاعة المبيعة، يقوم بسحب سفتجة عمى المشتري ب
ذا ما أصبح الشخص الثالث مدينًا لشخص رابع قبل استحقاق السفتجة، فإنو يستطيع  الثالث، مستفيدًا فييا. وا 
إيفاء ىذا الدين بتظيير السفتجة التي يحمميا لصالح دائنو الشخص الرابع، والرابع لدائن خامس وىكذا، بحيث 

تقل من يد إلى أخرى بالتظيير أو بالتسميم لوفاء ديون متعددة بداًل من النقود حتى يحين تبقى السفتجة تن
موعد استحقاقيا، فيقوم المسحوب عميو بوفائيا لحامميا األخير. وبيذا الوفاء تنطفئ جميع الديون السابقة التي 
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بالنقود، لكنو لم يقع بيذه أدت إلى سحب السفتجة أو تظييرىا، ال شك أن الوفاء قد تّم في نياية األمر 
 .3الصورة إاّل مرة واحدة، وأغنى عن استعمال النقود مرات عديدة

 أداة ائتمـان: -ب

يقصد بكممة "االئتمان" في المفيوم العادي منح الثقة، أما في المفيوم االقتصادي والتجاري؛ فتستعمل 
عمل السندات التجارية عمى نطاق واسع وسائل . وتست4عبارة "االئتمان" لمداللة عمى منح المدين أجاًل لموفاء

قانونية يتحقق عن طريقيا االئتمان كونيا تستحق الوفاء عادة بعد مضي مدة معينة من الزمن، وىي عمى 
ذا كانت سيولة تداول السند التجاري بعممية  األغمب قصيرة التتعدى بضعة أشير من تاريخ إنشائيا. وا 

كما يقول الفقيو الفرنسي الكبير  -تحقيق وظيفتو كأداة لموفاء، فإن الخصمالتظيير البسيطة عامل أساسي في 
 يعتبر عاماًل مشجعًا عمى أداء دوره كأداة لالئتمان. -رينيو روديير

ىذا وتتم عممية االئتمان التي تنيض بيا األسناد التجارية عمى الوجو اآلتي: قد يتفق التاجر مع المنتج 
ال يممكو في الحال، بعد مدة من تاريخ الشراء، فيحرر ألمر ىذا المنتج سندًا  الذي ؛بأن يدفع ثمن البضاعة

ألمر يتعيد بموجبو دفع المبمغ بعد ثالثة أشير من تاريخ الشراء. وىكذا يكون المنتج قد منح التاجر أجاًل 
ي: يكون قد منحو لموفاء مدتو ثالثة أشير؛ بناء عمى ثقتو بأن التاجر سيدفع الثمن بعد انقضاء ىذه المدة، أ

ذا لم يتسن لمبائع المنتج االنتظار حتى حمول األجل المذكور، كأن يحتاج إلى نقود  ائتمانًا خالل تمك المدة. وا 
استيفاء  عاجمة، فإنو يستطيع أن يتقدم بيذا السند ألحد المصارف المتخصصة بالخصم، ويظيره لو من أجل

مبمغ عن المدة ما بين تاريخ الخصم وتاريخ االستحقاق( قيمتو مطروحًا منيا سعر الخصم )وىو فائدة ال
والعمولة. وقد يحتاج المصرف الذي قام بالخصم بدوره إلى نقود قبل موعد استحقاق السند فيقوم بإعادة 
خصمو لدى المصرف المركزي. وعمى ىذا نرى أن التاجر المدين بالسند يستفيد من ىذا األجل ألنو ال يمزم 
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و، أي: أنو يستفيد من ائتمان المنتج لو. ثم أن الدائن المنتج لم يضار بذلك، إذ في المحظة بالوفاء قبل حمول
التي يحتاج فييا لممال باستطاعتو أن يخصم السند الذي يحممو لدى أحد المصارف، أي يستفيد من ائتمان 

ة، فيو من جية يستطيع المصرف لو بقبول تظيير السند إليو. أما المصرف فيو بدوره لم يتأذ من ىذه العممي
توظيف األموال التي تتواجد في خزانتو لمودعيو، ومن جية ثانية إذا ما احتاج لممال فبإمكانو إعادة خصم 
السند لدى المصرف المركزي، أي: يستفيد من ائتمان المصرف المركزي لو. وىكذا يتكون في الوسط التجاري 

انو؛ بحيث إذا اختل أو تداعى ركن منيا بتخمف أحد المدينين تتساند جدرانو وأرك نبنيان من عمميات االئتما
عن الوفاء، فقد يؤدي ىذا إلى تصدع في مراكز مالية متعددة، من ىنا ظيرت الحاجة لدى المشرع إلى 
حماية عنصر االئتمان في األسناد التجارية، فأحاطيا بسياج من الضمانات الواقية، سبق وأن مررنا عمى 

 يل.ذكر بعضيا قبل قم

 مبادئ قانون الصـرف: -رابعاا 

سناد التجارية. وترجع ُيقصد بقانون الصرف مجموع القواعد التي تضمنيا قانون التجارة وتحكم األ
التسمية "الصرف" إلى أن نشأة السفتجة، أحد األسناد التجارية، قد ارتبطت تاريخيًا بتنفيذ عقد الصرف 

 .5المسحوب؛ الذي يقوم عمى مبادلة النقود بين مكانين مختمفين

رص المشرع ونظرًا لألىمية التي يكتسبيا استخدام األسناد التجارية في المعامالت التجارية، فقد ح
التجاري عمى إفرادىا بقواعد ومبادئ خاصة، تخرج بشكل عام عما ىو مقرر في القواعد المدنية العامة. 
والمبادئ األساسية التي يقوم عمييا قانون الصرف ىي: الشكمية، الكفاية الذاتية، استقالل التواقيع، تجريد 

 صرفي.االلتزام الصرفي )مبدأ تطيير الدفوع(، قسوة االلتزام ال
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  الشــكمية:-أ

يجب أن يتجّسد السند التجاري في محرر مكتوب، وأن ُيصاغ في قالب ذي شكل خاص يشتمل عمى 
بيانات حّددىا القانون تحديدًا دقيقًا، ورّتب عمى إغفال ىذه البيانات فقدان السند لصفتو التجارية، وتحولو إلى 

 سند عادي يخضع لمقواعد العامة. 

الشكمية ىذه، أن السند التجاري يجب تفسيره تفسيرًا ضيقًا، بحيث يعتّد بألفاظو يتفرع عن خاصية 
وحدىا. فقيمة االلتزام الصرفي مستقرة في األلفاظ التي تعبر عنو، ومن شكمو الخارجي؛ الذي اعتمد عميو 

لباطنة كانت الحامل الحسن النية. ثم إذا ما اختمفت اإلرادة الظاىرة أو المعمنة في السند عن اإلرادة ا
 .6األفضمية لإلرادة الظاىرة

 الكفاية الذاتيــة:-ب

إن شكمية السند التجاري ليست مقصودة لذاتيا، لكنيا تيدف إلى أن يكون ىذا السند كافيًا بذاتو لتقرير 
االلتزام الثابت بو وتحديده، بحيث ال يحتاج ذلك اإلحالة إلى مستند آخر أو ورقة أو عالقة قانونية أخرى 

اّل خرج السند من عداد األسناد التجارية.سو   اء أكانت سابقة أو الحقة عمى إنشاء السند، وا 

 استقاللية اللتزام الصرفي )مبدأ استقالل التواقيع(: -جـ

يقصد بااللتزام الصرفي تعيد كل موقع عمى السند التجاري بوفاء قيمتو حين استحقاقو. وااللتزام 
بمعنى أن كل شخص يضع توقيعو عمى السند التجاري ينشأ في ذمتو التزام الصرفي ىو التزام مستقل بذاتو 

صرفي قائم بذاتو ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين سواء أكانوا سابقين أم الحقين لو، وبحيث يكون 
تقالل ممتزمًا بوفاء قيمتو إذا امتنع المدين األصمي عن الوفاء في تاريخ االستحقاق. وىذا ما يعرف بمبدأ اس

التواقيع، فمو فرض أن تضمن السند التجاري توقيعًا باطاًل ألحد األسباب، فإن العيب ال ينال من صحة 
التواقيع األخرى طالما أنيا وضعت بصورة قانونية. وعمى ىذا إذا كان التزام الساحب في السفتجة باطاًل 
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قط دون غيره من الموقعين اآلخرين بسبب تزوير توقيعو، فإن أثر البطالن يقتصر عمى التزام الساحب ف
 كالمسحوب عميو القابل، أو الضامن االحتياطي.

/ من قانون التجارة بقوليا: "إذا حمل سند 252ىذا وقد نصت عمى مبدأ استقالل التواقيع المادة /
أو  السحب تواقيع أشخاص ال تتوافر فييم أىمية االلتزام بو، أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وىميين،

تواقيع ال تمزم ألي سبب آخر األشخاص الذين وّقعوا السند، أو الذين ُوّقع باسميم، فذلك ال يحول دون صحة 
 348التزام موقعي سند السحب اآلخرين". وتسري أحكام ىذا المبدأ عمى السند ألمر والشيك بداللة المادتين 

 من قانون التجارة. 361و

 تجريد اللتزام الصرفي: -د

ام الصرفي التزام مجرد أي: أن التزام الموقع عمى السند التجاري مستقل كل االستقالل عن االلتز 
العالقات السابقة التي أّدت إلى إنشائو أو تظييره. فطالما اتفق أن يكون السند التجاري كافيًا بذاتو لتقرير 

ثباتو فقد وجب أن يكون لاللتزام الوارد بو كيان م ستقل أصيل، ال يتأثر بشيء من وجود االلتزام الصرفي وا 
العالقات القانونية السابقة التي كانت تربط أطراف السند. ىذا ويتفرع عن قاعدة التجريد مبدأ أساسي من 

 مبادئ قانون الصرف؛ أال وىو "مبدأ تطيير الدفوع" الذي ال تترتب آثاره إاّل في حال تداول السند التجاري.

 صرفي:الشّدة في تنفيذ اللتزام ال -هـ

يشتمل قانون الصرف عمى قواعد قانونية تتصف بالحزم والشدة، تيدف بمجموعيا إلى الضغط عمى 
المدين والدائن معًا لضمان الوفاء بااللتزام الصرفي، وتمكين السند التجاري بالتالي من أداء دوره في خدمة 

 البيئة التجارية.

  بالنســبة لممديـن: -أ

ة العامة تتصف بأنيا تصدر أساسًا عن رعاية المدين بااللتزام، فإن أىم ما إذا كانت القواعد القانوني
يميز قواعد قانون الصرف ىو شدة قسوتيا، وثقل وطأتيا عمى كاىل المدين الذي يتخّمف عن تنفيذ التزامو 
اد في السند التجاري. ذلك أن القسوة في معاممة المدين تجعمو حريصًا عمى الوفاء بقيمة السند في ميع

 استحقاقو دون أن يتراخى بذلك.
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 ومن أهـم مظاهـر هذه القسـوة:

التزام المدين بدفع قيمة السند التجاري في تاريخ االستحقاق أّيًا كانت ظروفو المالية، واستبعاد جواز  -
 نيا.منحو ميمة قضائية لموفاء نظرًا لما تستمزمو السندات التجارية من السرعة في تنفيذ االلتزامات الناشئة ع

تعرض المدين لمتشيير بسمعتو التجارية إن تخمف عن الوفاء، وذلك من جّراء تنظيم االحتجاج لعدم  -
 الوفاء.

فرض مبدأ التضامن عمى جميع الموقعين عمى السند التجاري دون حاجة الشتراط ذلك كما ىو  -
 ًا أم غير تاجر.الحال في القواعد العامة، وال فرق في ذلك بين أن يكون الموقع عمى السند تاجر 

 بالنسبة لمدائــن: -ب

إذا كان المشرع قد قسا عمى المدينين في السند التجاري إلى ذلك الحد الذي رأيناه من أجل رعاية حقوق 
الحامل؛ فإنو لم يرد أن يسرف في إرىاقيم؛ بحيث حاول أن يقيم توازنًا بين حق الحامل من جية والتزاميم 

 القانون عمى عاتق الدائن )الحامل( بعض االلتزامات المشددة منيا: من جية ثانية، لذلك فقد ألقى

 االلتزام بمطالبة المدين بوفاء قيمة السند التجاري بتاريخ استحقاقو ودون تأخر.  -

االلتزام بتنظيم االحتجاج لعدم القبول، أو لعدم الوفاء في مواعيد دقيقة تحت طائمة اعتبار الحامل  -
 قو بالرجوع عمى الممتزمين صرفيًا بالسند ما عدا قابمو.ميماًل، وبالتالي سقوط ح

 

االلتزام بإخطار الممتزمين بالسند التجاري بعدم وفاء المسحوب عميو لقيمتو بتاريخ االستحقاق وذلك  -
خالل أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل االحتجاج، أو ليوم تقديمو لموفاء إن اشتمل عمى شرط الرجوع بال 

 مصاريف.

لتزام بقبول الوفاء الجزئي خالفًا لمقواعد العامة التي ال تجبر الدائن عمى قبول الوفاء لجزء من اال -
نما ييم الموقعين اآلخرين عميو، إذ بقدر ما يوفي  الدين، ذلك أن الوفاء ال ييم حامل السند التجاري فقط وا 

 من قيمتو تبرأ ذمتيم من الضمان.
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لممتزمين بالسند التجاري خالل فترة قصيرة تحت طائمة سقوطيا االلتزام برفع دعاوى الرجوع عمى ا -
 بالتقادم.

 النظام الدولي لألسناد التجارية: -خامساا 

تتصف التجارة عمومًا بطبيعتيا الدولية، فيي تقوم عمى تبادل السمع والخدمات عبر حدود أكثر من بمد 
المبادالت التجارية الدولية وتسوية العالقات  واحد. ولما كانت األسناد التجارية قد ابتكرت في سبيل تسييل

التي تنشأ عنيا، فقد كان من الضروري أن تتوّحد أحكام قانون الصرف التي تنطبق عمى ىذه السندات في 
كل الدول، بحيث يخضع السند أثناء تداولو بين دولة وأخرى لقواعد موحدة، فتزول بالتالي العقبات التي تعيق 

 تالف التشريعات الناظمة لو، واحتمال قيام التنازع بينيا.ىذا التداول بسبب اخ

انتيى بوضع ثالث  7/6/6931وحتى  63/5/6931وتحقيقًا لذلك عقد مؤتمر دولي في )جنيف( من 
 اتفاقيات تتعمق بالسفتجة والسند ألمر:

تفاقية االتفاقية األولى، وتتضمن نصوص قانون موّحد ليذين السندين التجاريين، وُأرفق بيذه اال -
ممحقان يتعمق األول منيما بالنصوص النموذجية المّوحدة، والثاني بالنقاط التي يجوز لكل مشرع وطني 

 مخالفتيا.

 االتفاقية الثانية، وتشتمل عمى القواعد المتعمقة بتنازع القوانين فيما يخص السندين المذكورين. -

لتي ال تجيز بطالن الحق الثابت بالسفتجة االتفاقية الثالثة، وتتضمن القواعد الخاصة برسم الطابع؛ ا -
 والسند ألمر بعدم وضع الطابع عمييما، بل اكتفت بإقرار جزاءات مالية في حال المخالفة.

ُوقعت في جنيف أيضًا ثالث اتفاقيات مماثمة تتعمق بتوحيد أحكام الشيك. ولئن  69/3/6936وبتاريخ 
عربية، لتنظيم قانون جنيف الموحد، بأن أدخمت أحكامو استجابت دول متعددة تباعًا، منيا معظم الدول ال

ضمن تشريعاتيا الوطنية، فإن البعض اآلخر من الدول رفض منذ البداية األخذ بأحكام ىذا القانون: إنكمترا 
التي اعتذرت بسبب عدم انسجام ىذه األحكام مع العادات واألعراف التجارية المطبقة لدييا، والواليات 

 كية، ودول أمريكا الالتينية باستثناء البرازيل.المتحدة األمري
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 إنشاء سند السحب-1

 الكممات المفتاحية:
 –الشروط الشكمية  –صالحية التوقيع  -المحل والسبب –الرضا  –األهمية  –الشروط الموضوعية 

 البيانات االختيارية  –العيب الشكمي  –البيانات االلزامية  –الكتابة 

 الممخص:
ء سععععنس السععععحب وجا سععععنس ت ععععارا عخععععر  لعععع  تععععوا ر نععععوعي  معععع  الشععععروط  شععععروط يخضععععع  نشععععا

تبعسج حيعاة سعنس السعحب بتوقيعع السعاحب عميع . وهعيا التوقيعع هعو العيا يعس ع و .موضوعية وشروط شكمية
بالسععنس  لعع  الو ععوس  ععي عععال  اللععانو . وااللتععزا  الصععر ي الناشععن ععع  التوقيععع عمعع  سععنس السععحب  ككععل 

بعر صعحيحاإ  الإ  يا تعوا رت  يع  الشعروط الموضعوعية لصعحة االلتزامعات عامعة  وهعي  التزا   راسا اليعت
األهميععة  الرضععا الخععالي معع  عيععوب احراسة  المحععل والسععبب.  عع   يا مععا وقإععع شععخ  عمعع  سععنس سععحب 

 لحساب شخ  عخر  يشترط ج  تتوا ر لسي  صالحية التوقيع. 

لعيل   ع   سعنس السعحب ال يمكع  االعتعساس بصعحت   ؛ وااللتعزا  الصعر ي هعو التعزا  شعكمي بالسر عة األولع
قانونعاإ مععا لعع  يلخععي الشعكل الععيا رسععم  لعع  اللععانو . ولكعي يتععوا ر لعع  يلعع  ال بعسإ معع  ج  ي ععر   ععي محععرر 
مكتععوب يتضععم  م موعععة معع  البيانععات احلزاميععة يترتععب عمعع  تخمععا بعضعع ا بطععال  الصعع  المحععرر 

لزاميعععة قععس يتضعععم  السععنس بيانعععات جخععر  يت ععع  الموقععععو  كسععنس سعععحب.  الإ جنعع   لععع   انععب البيانعععات اح
 عمي ا  تسم  "البيانات االختيارية".

 األىداف التعميمية:
 تعريا الطالب بكي ة  نشاء سنس السحب -

  الشروط الوا ب تو رها لصحة  نشاء سنس السحبتحسيس  -
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وط موضعوعية وشعروط يخضع  نشاء سنس السحب وجا سعنس ت عارا عخعر  لع  تعوا ر نعوعي  مع  الشعروط  شعر 
 شكمية.

 الشروط الموضوعيــة -
تبسج حياة سنس السحب بتوقيع الساحب عمي . وهيا التوقيع هعو العيا يعس ع بالسعنس  لع  الو عوس  عي 
عال  اللانو .  ي يترتعب عمع  هعيا التوقيعع التعزا  السعاحب ت عال الحامعل بعس ع مبمعي السعنس  ليع   عي تعاري  

ل م  المسحوب عمي . وهكيا نر  ج  التكييا اللعانوني الحعسيث لسعنس االستحلا   يا تعيإر عمي  اقتضاؤ 
السحب هو جن  تصعرا قعانوني بع راسة من عرسة هعي  راسة السعاحب؛ أل   راسة السعاحب وحعسها تك عي بحعس 
يات ععا النعلععاس سععنس السععحب معع  ليععر حا ععة  لعع  ج  تلتععر   راسة السععاحب بعع راسة جخععر . لكعع  قععس يعلععب 

نس تواقيععع جشععخا  عخععري  كتوقيععع المسععحوب عميعع  بععاللبول وتوقيععع الم  ععر توقيععع السععاحب عمعع  السعع
ج ناء الت  ير وتوقيع الضعام . وكعل مع  هعيل التواقيعع يضعيا  لع  سعنس السعحب تصعر اإ قانونيعاإ  سيعساإ  

 والتزاماإ  سيساإ  مصسرل احراسة المن رسة لكل موقع عم  حسة.

س السعحب  ككعل التعزا   راسا اليعتبعر صعحيحاإ  الإ وااللتزا  الصعر ي الناشعن عع  التوقيعع عمع  سعن
 يا توا رت  ي  الشروط الموضوعية لصحة االلتزامات عامة  وهي  األهمية  الرضا الخعالي مع  عيعوب 
احراسة  المحععل والسععبب.  ععع   يا مععا وقإععع شعععخ  عمعع  سعععنس سععحب لحسععاب شعععخ  عخععر  يشعععترط ج  

 بع ستكو  موضع سراستنا  ي ال لرات التالية تتوا ر لسي  صالحية التوقيع. هيل النلاط األر 

 األىميــة: -أولً 

  االلتزا  الصعر ي الناشعن عع  التوقيعع عمع  سعنس السعحب يعتبعر عمعالإ ت اريعاإ مع  حيعث  وحيث 
الشععكل  وا   األسععناس الت اريععة يات صعع ة ت اريععة مطملععة؛ لععيا يشععترط ج  تتععوا ر  ععيم  يوقععع عمعع  هععيا 

مباشععععرة األعمعععال الت اريععععة. وجهميعععة الليععععا  باألعمعععال المسنيععععة والت اريعععة عمعععع  السعععنس األهميععععة اللانونيعععة ل
السواء  تكو  لم  بمي س  الرشس وهي  تمعا  ال امنعة عشعرة سعنة ميالسيعة سو  ج  يح عر عميع  لسع   جو 

 . (. وتكععو  تمعع  األهميعة جيضععاإ لملاصععر الععيا بمععي الخامسععة عشععرة  64ل معة جو عتعع  جو  نععو   مععاسة 
 وُجي  ل   ي تعاطي الت ارة ضم  حسوس معينة.م  عمرل 

جمععا اللاصععر ليععر المععليو  لعع  بممارسععة الت ععارة  يكععو  توقيععع  عمعع  سععنس السععحب قععابالإ ل بطععال  
 ول  ج  يحتج بنل  جهميت  حت  ت ال حامل السنس حس  النية. 

عمي مععا؛  ععال وجمععا بالنسععبة لعععسيمي األهميععة كالصععبي ليععر المميععز  والم نععو  والمعتععول المح ععور 
الإ كععا  التععزام   بععاطالإ بطالنععاإ مطملععاإ. لكعع  هععيا الععبطال  ال  ي ععوز ل عع  التوقيععع عمعع  سععنس السععحب  وا 
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 .ت( 252يحععول سو  صععحة التععزا  المععوقعي  اىخععري  عمعع  سععنس السععحب. وعمعع  هععيا نصععت المععاسة  
 بلول ا 

بعع   جو تواقيععع مععزوإرة  جو " يا حمععل سععنس السععحب تواقيععع جشععخا  ال تتععوا ر  ععي   جهميععة االلتععزا  
تواقيععع جشععخا  وهميععي   جو تواقيععع ال تمععز  ألا سععبب عخععر األشععخا  الععيي  وقإعععوا السععنس  جو الععيي  
ُوقإعععع باسعععم     عععيل  ال يحعععول سو  صعععحة التعععزا  معععوقعي سعععنس السعععحب اىخعععري ". وهعععيا الحكععع    عععي 

 الحليلة  ليس  الإ تطبيلاإ لمبسج استلالل التواقيع.

يا ك انععت اللاعععسة  ععي تحسيععس جهميععة االلتععزا  بسععنس السععحب ج  ير ععع  لعع  قععانو  السولععة التععي هععيا وا 
ينتمععي  لي ععا الممتععز  ب نسععيت    عع   المشععرب تطبيلععاإ لمبععسج حمايععة الموقععا ال ععاهر  وانطالقععاإ معع  و  ععة 
ن ععر وطنيععة تؤكععس عمعع  حمايععة مصععالا المععواطني  الععيي  يتعععاممو  مععع األ انععب  وهعع  ي  مععو  قععواني  

  .ت( بلن   252/2  قض   ي الماسة  1األهمية التي تحك  معامالت    ي بالسه 

"ير ععع  ععي تحسيععس جهميععة الشععخ  الممتععز  بملتضعع  سععنس السععحب  لعع  قععانو  بمععسل. ومععع يلعع   يا 
التز  شخ  بملتض  سنس سحب  وتوا رت  ي  جهمية االلتزا  ب  و لاإ للانو  البمس العيا صعسر  يع  هعيا 

  التزامعع  صععحيحاإ ولععو كانععت ال تتععوا ر  يعع  هععيل األهميععة و لععاإ للععانو  بمععسل". وبحكعع  مما ععل االلتععزا   كععا
/ م  اللعانو  المعسني قاةمعة  "الحالعة المسنيعة ل شعخا  وجهميعت   يسعرا عمي عا قعانو  22 اءت الماسة /

ية  وتترتإععب السولععة التععي ينتمععو   لي ععا ب نسععيت  . ومععع يلعع    ععي التصععر ات الماليععة التععي تعلععس  ععي سععور 
ع ارهععا  ي ععا   يا كععا  جحععس الطععر ي  ج نبيععاإ نععاق  األهميععة  وكععا  نلعع  األهميععة ير ععع  لعع  سععبب  يعع  

 خ اء ال يس ل عم  الطرا اىخر تبيإن       هيا السبب ال يؤ ر  ي جهميت ".

وهكعععيا لعععو ج  كويتيعععاإ بمعععي ال امنعععة عشعععرة مععع  العمعععر وقإعععع سعععنس سعععحب  عععي سعععورية   ععع   التزامععع  
ر ي يعتبعر صععحيحاإ بالنسعبة لسععورية وا   كعا  يعتبععر بعاطالإ جو قععابالإ ل بطعال و لععاإ لملعانو  الكععويتي الصع

 اليا يعتمس بمو  الحاسية والعشري  م  العمر كس  ل همية اللانونية.

 

 الرضـــا: -ثانياً 

                                                

1
؛ 64؛ س. محمعس حسعني عبعاس  األورا  الت اريعة  عي التشعريع الكعويتي   296    2792س. محس  ش ي    اللانو  الت ارا الكعويتي   

 .244    2791س. عزيز العكيمي المو ز ي شرح قانو  الت ارة الكويتي  الكويت 
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  يعرل    االلتعزا  الصعر ي بسعنس السعحب وبكعل سعنس ت عارا  والمترتعب عمع   نشعاة  جو قبولع  جو ت
يا كععا  االلتععزا  الصععر ي  جو ضععمان   يشععكإل عمععالإ قانونيععاإ يسععتمز  ج  تت عع   راسة صععاحب   لعع  قيامعع . وا 
يعتبععر التزامععاإ شععكمياإ   عع   هععيل الشععكمية ال يمكن ععا ج  تح ععب سور هععيل احراسة  ععي نشععوء هععيا االلتععزا . 

و التوقيعععع عميععع . لكععع  السعععاحب جو والتعبيعععر عععع   راسة الممتعععز  بالسعععنس الت عععارا يتخعععي م  عععراإ ماسيعععاإ هععع
الم  ععر جو اللابععل يمتععز  بسععنس السععحب  لععيس أل  توقيعععع  زيإعع  هععيا السععنس  بععل ألنعع  جراس "ارتضععع " ج  
يمتز  ب . ولكي يكو  رضا الممتز  بالسنس منت اإ أل رل م  الو  ة اللانونية  ي عب ج  يكعو  صعاسراإ عع  

 م  العيوب اللانونية كالغمط واحكرال والتسليس.    جا ي ب ج  يكو  خالياإ 2 راسة حرة مستنيرة

 المحـل والسـبب: -ثالثاً 
لتمييعز المحعل عع  السعبب.  المحعل هعو  وابع  عمع   Oudot مععة معيعار مسرسعي جخعي بع  ال ليع  

 السؤال  بمايا جنت مسي ؟ والسبب هو  واب  عم  السؤال  لمايا جنت مسي ؟
ر والشعععي   ينحصعععر ساةمعععاإ بعععلساء مبمعععي مععععي  مععع  المحععل  عععي سعععنس السعععحب  كمعععا  عععي السعععنس ألمععع

النلوس. ول يا  ع   هعيا المحعل لع  يكعو  مسعتحيالإ وال مخال عاإ لمن عا  الععا  جو اىساب العامعة  بعل ممكع  
ومشروب طالما جنع  ينصعب عمع  مبمعي نلعسا. وال جهميعة لمليمعة ال ابتعة بالسعنس   لعس تكعو  مبمغعاإ كبيعراإ جو 

 صغيراإ.
 ا   ي سنس السحب  يشترط ج  يكو  مو وساإ ومشروعاإ.جما سبب االلتز 

هععيا ويعععسإ  صععسار سععنس السععحب سلععيالإ عمعع  و ععوس سععبب لاللتععزا  بعع   وسلععيالإ عمعع  مشععروعية هععيا 
السبب. وعم  محرر السنس  يا تمس  ببطالن  النععسا  السعبب جو لععس  مشعروعيت  ج  ي بعت يلع   ويلعع 

 و وس السبب جو مشروعيت .عنسةٍي عم  عات  المست يس عبء   بات 
يالحععععع  جخيعععععراإ ج  العععععبطال  العععععيا يمحععععع  بعععععالتزا  السعععععاحب الصعععععر ي النععععععسا  السعععععبب  جو لععععععس  
مشعععروعيت  ينطبععع  عمععع  كعععل التعععزا  صعععر ي عخعععر؛ سعععواء كعععا  ناشعععةاإ عععع  ت  يعععر السعععنس جو قبولععع  جو 

 ضمان .
 صالحية التوقيع عمى سند السحب: -رابعاً 

السععحب ج  يكععو  جهععالإ قانونععاإ  بععل يتو ععب جيضععاإ ج  يكععو  يا  ال يك ععي ج  معع  يوقععع عمعع  سععنس
يا كا  األصل ج  يصسر السنس ع  الساحب ن س       اللعانو  ج عاز ج  يسعحب  صالحية بالتوقيع. وا 
السععنس لحسععاب  معع  قبععل شععخ  عخععر م ععول بععيل . ويععت  يلعع  ععع  طععريلي   السععحب بوسععاطة وكيععل  

 والسحب لحساب الغير.
                                                

2
 .59    2791اللتزا  ال زء األول مصاسر االلتزا   سمش س. محمس وحيس السي  سوار   الن رية العامة ل 
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قس ينيب السعاحب جحعس األشعخا  لسعحب سعنس سعحب لحسعاب . وهعيل وكيل:  السحب بوساطة -أ
احنابعععة قعععس تكعععو  ات اقيعععة كالوكالعععة التعععي يصعععسرها صعععاحب محعععل ت عععارا ألحعععس مو  يععع  بععع  راء بععععل 
التصعععر ات اللانونيعععة لحسعععاب   جو قانونيعععة تتم عععل بصعععالحية رةعععيس م معععس  سارة الشعععركة بعععالتوقيع عمععع  

 معامالت ا جو لير يل .

كا  قانو  الت ارة ل  يح ر سحب األسعناس الت اريعة ومن عا سعنس السعحب بوسعاطة وكيعل    عو    
لعع  يضععع جحكامععاإ خاصععة بالوكالععة  ععي هععيا الم عععال  ممععا يلتضععي بنععا الر ععوب  لعع  اللواعععس العامععة  عععي 
ر شخ  سنس سحب وبيإ  ج ناء توقيع  ص ت  كوكيل يعمعل باسع  يلع  الشعخ   الوكالة. وعمي   يا حرإ

يا معا تصعرا هعيا الوكيعل  عي الط بيعي جو االعتبارا ولحساب   كل  يسرج عبارة "بالوكالة ع   ال "  وا 
 حسوس تعميمات الموكل      ع ار هيا االلتزا  الصر ي تنصرا  ل  موكم  مباشرة. 

يلعع  هععو ج ععر التوقيععع عمعع  سععنس السععحب معع  قبععل شععخ  يا صععالحية بععالتوقيع عميعع . لكعع  قععس 
ع  بعيل   يوقإع شخ  عم  سن س سحب باعتبارل وكيالإ ع  شخ  عخر سو  ج  يكو  األخيعر قعس  وضإ

جو يكععو  م وضععاإ منعع  لكنعع  ت ععاوز حععسوس السععمطة التععي منحعع   ياهععا   مععا اى ععار التععي تترتإععب  ععي هععاتي  
مع  وقإعع سععنس سعحب نيابعة ععع  -2 .ت( بلول ععا  " 254ال رضعيتي ؟ عمع  هعيا التسععاؤل ت يبنعا المعاسة  

 عع يا جو ععع  بالتزامعع  علعععت  ليععع  -2تكعععو  لعع  صععع ة بععيل  يصعععبا بتوقيعععع  ممزمععاإ شخصعععياإ. عخععر سو  ج  
ويسعععرا هعععيا الحكععع  عمععع  مععع   عععاوز حعععسوس -4الحلعععو  التعععي كانعععت تعععؤول  لععع  مععع  زعععع  النيابعععة عنععع . 

 نيابت ".

  حالععة سععنس السععحب الععيا ُوقإععع معع  قبععل وكيععل مزعععو      اللععانو  فبالنســبة لمحالــة األولــى -
كل م  جا التزا  أل  رضال معسو . وهيا حل تممي  قواعس المنط   ي ال ي عوز  لعزا  شعخ  جع   المو 

  تمع  3سو   راست  جو سو    ازت . لك  مع يلع     ال لع  واللضعاء   عي بععل حعاالت الوكالعة ال عاهرة
 الحععاالت التععي يخمعع  الموكععل  ي ععا م  ععراإ خار يععاإ يوقععع الغيععر  ععي الععوه  عمعع  ج  شخصععاإ مععا يتصععرا
وكلن  وكيعل عنع   كعل  تنت عي الوكالعة بععزل الوكيعل سو  ج  يعمع  الموكعل عع  هعيا الععزل  عالنعاإ كا يعاإ 
ليحير الناس م  التعامل مع   قعس اسعتلرإ عمع   ععل ج عر التصعرا العيا علعسل الغيعر الحسع  النيعة معع 

 الوكيل ينصرا  ل  الموكل  ويل  توطيساإ الستلرار التعامل.

                                                

 ومابعسها. 404ان ر  ي يل    س. عبس الرزا  السن ورا الوسيط  ي شرح اللانو  المسني  عشرة ج زاء  ال زء السابع  لرة 3
 

16 



 لععس  عمعع  اللععانو  ممزمععاإ شخصععياإ وحععسل بليمععة سععنس السععحب    ععو الععيا زجإ  جمععا الوكيععل المزعععو 
 ب يا السنس  ي ميسا  التعامل وعمي  لر  يل . 

حالعععة سعععنس السعععحب العععيا وقإعععع  وكيعععل حليلعععي لكنععع  ت عععاوز حعععسوس  وبالنســـبة لمحالـــة الثانيـــة  -
عمععع  مععع   عععاوز حعععسوس سعععمطت    لعععس سعععاو  اللعععانو  حكمععع  بحكععع  الحالعععة األولععع  "ويسعععرا هعععيا الحكععع  

نيابتععع "  جا يعتبعععر الوكيعععل العععيا ت عععاوز حعععسوس الوكالعععة المعطعععاة لععع  ممتزمعععاإ صعععر ياإ بكامعععل قيمعععة سعععنس 
يا معا و إععال يحع  لع  الر ععوب بليمتع  عمع  كععل مع  كعا  يسععتطيع الموكعل الر عوب عميعع  لعو جنعع   السعحب  وا 

 عع  كمعا هععو  عي الحالععة السعابلة معع  جو ع  بن سع . بينمععا يعتبعر الموكععل   يا معا جخععينا بحر يعة العن   مع
جا التععزا  بالسععنس. ومععع يلعع   عع   لالبيععة ال لعع   وهععي عمعع  حعع   اسععتناساإ  لعع  اللواعععس العامععة لمتوكيععل  
تعععر  ج  مسعععؤولية الموكعععل تعععن ل  لععع   انعععب مسعععؤولية الوكيعععل  لكععع   عععي حعععسوس المبمعععي العععيا حصعععل 

لعع  بعع  مع  سععمطة يعتبععر  هععساراإ التوكيعل بشععلن ؛ أل  عععس   لععزا  الموكعل بتصععرا وكيمعع   ععي حع سوس مععا خوإ
حراسة الموكععل  وسععبباإ  ععي حرمععا  الغيععر معع  الضععمانة المترتبععة عمعع  التععزا  الموكععل  ععي هععيل الحعععسوس؛ 

 خاصة  يا كا  الوكيل  ي حالة  عسار مالي.

بلي ج  نشير جخيراإ  ل  ج  الموكل المزعو  جو الموكل اليا ت عاوز وكيمع  حعسوس سعمطات    يا معا 
ج ععاز تصععر ات الوكيععل بسععحب السععنس لحسععاب     نعع  يصععبا هععو الممتععز  الشخصععي بعع  سو  هععيا الوكيععل 

 باعتبار اح ازة الالحلة تعتبر كالوكالة السابلة.

 . ت( عمعع  جنعع  "ي ععوز سععحب سععنس السععحب  261نصععت المععاسة  الســحب لحســاب ال يــر:  -ب
ع عميععع  باسعععم  الخعععا  لحسعععاب شعععخ  عخعععر". وعمععع  هعععيا قعععس يسعععحب شعععخ  معععا سعععنس سعععحب ويوقععع

كلصيل سو  ج  يطمع الغير  عم  جن  يسحب السنس لحسعاب شعخ  عخعر  م مع   عي يلع  م عل الوكيعل 
بالعمولععة الععيا يتعاقعععس مععع الغيععر باسعععم  الخععا  لكعع  لحسعععاب موكمعع . وتحععسث هعععيل الحالععة عنعععسما ال 

س لحسععاب . يرلعب السعاحب الحليلعي    ععار اسعم   يسعتتر وراء شععخ  عخعر يت ع  معع  عمعع  سعحب سعن
ُيسم  الساحب اليا وقعع عمع  سعنس السعحب "السعاحب ال عاهر" ومع  ُج عرا السعحب لحسعاب  "السعاحب 

 ععي سععنس السععحب التععي تععرس  4الحليلععي".  ععي الواقععع ليسععت هععيل الحالععة  الإ صععورة معع  تطبيلععات الصععورية
 عم  شخ  الساحب.

 

 نية التالية هيا وينشل ع  السنس اليا ُيسحب لحساب الغير العالقات اللانو   
                                                

 .42س. محمس حسني عباس   األورا  الت ارية  ي التشريع الكويتي     4
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 ن عا عالقعة وكيعل بموكعل تخضعع ألحكعا   العالقة بـين السـاحب الهـاىر والسـاحب الح:ي:ـ :-1
الوكالة بالعمولة   ي يمتز  الوكيل "السعاحب ال عاهر" بتن يعي تعميمعات موكمع  "السعاحب الحليلعي" وخاصعة 

جو  همالعع   ععي معععرل   يمععا يتعمعع  ببيانععات السععنس كاسعع  المسععت يس ومبمغعع ... ل   كمععا ُيسععلل ععع  خطةعع 
تن ييل لموكالة. بالملابل يمتعز  الموكعل "السعاحب الحليلعي" بعس ع ج عرة لموكيعل تسعم  "عمولعة"  وبتععويل 

 ع   ميع ما جن ل   ي تن يي الوكالة التن يي المعتاس.

يعتبعر السعاحب ال عاهر  العالقة بين الساحب الهـاىر وحامـل السـند  والمهيـرين السـاب:ين:-2
الء ممتزمععاإ التزامععاإ شخصععياإ ومباشععراإ ت ععاه   وكلنعع  السععاحب الحليلععي لمسععنس طالمععا جنعع  وقإععع بالنسععبة ل ععؤ 
 عمي  باسم .

عععت المععاسة     .ت( بلول عععا  "عمععع  السعععاحب جو الشععخ  العععيا يسعععحب سعععنس 255وعمعع  هعععيا نصإ
ل السحب لحساب  ج  يو س لس  المسحوب عمي  ملابل و اة . ولك  يلع  ال يع عي السعاحب لحسعاب ليعر 

 م  مسؤوليت  شخصياإ قبل م  ر سنس السحب وحامم ".

بحيعث يعمع  المسعحوب عميع  باسع  السعاحب  العالقة بين السـاحب الهـاىر والمسـحوب عميـو:-3
يا ما س ع المسحوب عميع  قيمعة سعنس السعحب سو   الحليلي   ميس ل  جا ح  ت ال الساحب ال اهر. وا 

لر ععوب عمعع  السععاحب ال ععاهر  بععل    عالقتعع  ت ععل ج  يكععو  قععس اسععتم  ملابععل و اةعع    مععيس لعع  حعع  ا
ععب عميعع   يصععال ملابععل الو ععاء  ليعع   المععاسة المععيكورة ن سعع ا(  وعمعع  هععيا  بالسععاحب الحليلععي الععيا يتو إ
يحعع  لممسععحوب عميعع  ج  يععس ع مطالبععة السععاحب الحليلععي   يا مععا جصععبا حععامالإ لمسععنس نتي ععة ت  يععرل 

 و بانلضاة .لصالح   بعس  وصول ملابل الو اء  لي  ج
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 الشروط الشكمية
لعععيل   ععع   سعععنس السعععحب ال يمكععع  االعتعععساس  ؛االلتععزا  الصعععر ي هعععو التعععزا  شعععكمي بالسر عععة األولعع 

بصحت  قانوناإ ما لع  يلخعي الشعكل العيا رسعم  لع  اللعانو . ولكعي يتعوا ر لع  يلع  ال بعسإ مع  ج  ي عر   عي 
عمععع  تخمعععا بعضععع ا بطعععال  الصععع   محعععرر مكتعععوب يتضعععم  م موععععة مععع  البيانعععات احلزاميعععة يترتعععب

المحعععرر كسعععنس سعععحب.  الإ جنععع   لععع   انعععب البيانعععات احلزاميعععة قعععس يتضعععم  السعععنس بيانعععات جخعععر  يت ععع  
 الموقعو  عمي ا  تسم  "البيانات االختيارية".

 سنتناول سراسة الشروط الشكمية حنشاء سنس السحب عم  الو   التالي 

 شرط الكتابة. -

 سنس السحب.البيانات احلزامية  ي  -

 اى ار المترتبة عم  عيب شكمي  ي سنس السحب. -

 البيانات االختيارية  ي سنس السحب. -

 شرط الكتابة -

   شععرط الكتابععة لعع  يتلععرر صراحعععة  ععي النصععو  اللانونيععة. لكعع  جحععساإ ال يشعع  بععل  المشععرب قععس 
ععععسة بيانعععات   عععل مععع  هععيل الكتابعععة شعععرطاإ  لزاميععاإ لصعععحة سععنس السعععحب.  ضعععرورة احتععواء السعععنس عمعع 

قض  اللانو  بمزو  توا رها ب  تحت طاةمة البطال   وطريلة تساول هعيا السعنس وانتلالع   ومسعللة الت بعت 
معععع   راسة الممتععععزمي  صععععر ياإ  جمععععور كم ععععا تسععععتسعي الحا ععععة لو ععععوس جساة ماسيععععة تسععععتطيع تحليعععع  هععععيل 

هنععا ليسععت شععرطاإ لصععحة  األلععرال  وال شععيء خيععر معع  الصعع  المحععرر لمليععا  ب ععيل الم مععة. والكتابععة
  بمعنع   نع  ال ي عوز   بعات سعنس السعحب بالبيإنععة 5انعلعاس سعنس السعحب  لعط بعل  ن عا شعرط ح باتع  جيضعاإ 

 الشخصية  ش اسة الش وس( جو اليمي  جو اللراة .

يا كا  األصل ج  يحرر سنس السحب  ي ص  وبنسخة واحسة      اللعانو  ج عاز تحريعرل بععسة  وا 
 نس  جو صور.

                                                

المر ع   ؛ س. اسوارس عيس52    2745سمش    ت ة جو سنسالسحبس. رز  اهلل انطاكي  الس  5
 .220    الساب 
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 تحرير الصك: -أولً 

الغالعععب ج  يعععسرج سععععنس السعععحب  ععععي مخطوطعععة عاسيعععة  ولععععيس بالضعععرورة ج  يحععععرر بكاممععع  بيععععس 
السععععاحب.  لععععس يكتبعععع  المسععععت يس  جو المسععععحوب عميعععع   جو جا شععععخ  عخععععر شععععريطة ج  يععععييإل بتوقيععععع 
السععاحب ياتععع . وقعععس  عععر  التعامعععل الت عععارا عمععع  اسعععتخسا  جورا  مطبوععععة  زةيعععاإ تحتعععوا صعععيغة سعععنس 

لسععحب  يمعع  السععاحب جو ليععرل جمكنععة ال ععرا  المتروكععة  يعع  بالبيانععات الالزمععة كاسعع  المسععحوب عميعع  ا
والمست يس ومبمي السنس وتاري  استحلاق  ولير يلع   ويمتعز  السعاحب بمضعمون  بم عرس ج  يضعع توقيعع  

 بن س  عمي .

سو  قيعس جو شعرط ال ولكي يستطيع سنس السحب تحلي  و اة   كلساة و عاء واةتمعا  يسع ل تساولع  
بععسإ مععع  ج  يتضعععم  الصعع ؛ العععيا ي عععر  بعع   ميعععع البيانعععات الكا يععة بعععيات ا لتحسيعععس االلتععزا  ال ابعععت بععع   
بحيععث تك عععي الن ععرة العا معععة عمعع  هعععيل البيانععات لموقعععوا عمعع  المعععسي  بععااللتزا   وقيمعععة الععسي  وتعععاري  

 استحلاق  ولير يل . 

لسعععحب يسعععتتبع ضعععرورة وروس  ميعععع التصعععر ات التعععي واشعععتراط الك ايعععة الياتيعععة  عععي محعععرر سعععنس ا
تمحعع  بالسععنس معع  قبععول وت  يععر عمعع  يات هععيا المحععرر. جمععا بالنسععبة لمضععما    األصععل ج  ي بععت  ععي 

 .ت( تلعسيراإ ألوضعاب عمميعة خاصعة سن صعمإ ا  216يات السنس  جو  ي ورقة متصمة ب   لك  المعاسة  
  ي  مكا  صسورل. ي حين   قس ج ازت   بات  بسنس مستلل يبي  

 تعدد نسخ سند السحب وصوره: -ثانياً 

 تعدد النسخ: -أ

  .ت( عم  ما يمي  442نصإت الماسة  

 ي وز تحرير سنس السحب عم  نس  متعسسة متطابلة. -2

الإ اعتبعععرت كعععل نسعععخة من عععا سعععنساإ  -2 وي عععب ج  يوضعععع عمععع  معععت  كعععل نسعععخة من عععا رقم عععا  وا 
 مستلالإ.

 وحيس  ج  يطمب نسخاإ من  عم  ن لت .ولكل حامل سنس ل  ييكر  ي  جن   -4

وي عب عميعع  تحليلعاإ لععيل  ج  ير عع  لعع  الشعخ  الععيا   عرل لعع   وعمع  هععيا ج  يعاونع   ععي  -6
 الر وب عم  الم  ر الساب   ويتسمسل يل  حت  ينت ي  ل  الساحب.

 وعم  كل م  ر ج  يسوإ  ت  يرل عم  النس  ال سيسة. -5
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ي حالعة كعو  السعنس مععسإ ل رسعال  لع  الخعارج للبولع  تت مإ  جهمية سحب السنس عم  ععسة نسع   ع
جو و اةعع .  خشععية ضععياب النسععخة المرسععمة جو سععرقت ا   عع   الحامععل يحتععاط بالحصععول عمعع  نسععخة جو 

 نس  جخر ؛ بحيث  يا ما  لست نسخة من ا حمإت محمإ ا نسخة جخر . 

وقععت  نشععاة   لكعع  والغالععب ج  يحععرر السععاحب السععنس عمعع  عععسة نسعع  بنععاء عمعع  طمععب المسععت يس 
اللعانو  ج عاز لكعل حامعل انتلعل  ليعع  السعنس بععس ت  يعرل طمعب نسعع   سيعسة منع   وعمع  ن لتع  شععريطة جالإ 
يكععو  يكععر  يعع  جنعع  ُسععحب معع  نسععخة وحيععسة  جو جا تعبيععر عخععر ي يععس يلعع ؛ أل  م ععل هععيا البيععا  يععسل 

يعسة ج  تعرس  عي صع  السعنس عمعالإ عم  استبعاس هيا الح . لك  يشترط لالعتساس بم ل هيل التععابير المل
بمبععسج الك ايععة الياتيععة  ل ععيا  يا حصععل ات ععا  مسععتلل خععارج نطععا  السععنس بععي  السععاحب والمسععت يس عمعع  

 .6امتناب  عطاء نسخة  انية م  السنس      هيا ات ا  ال يسرا عم  الحامل

حب  ي جو ععب للععس رسعع  اللععانو  الطريعع  الععالز  اتباععع  لمحصععول عمعع  نسعع  متعععسسة معع  سععنس السعع
عمععع  الحامعععل ج  ير عععع  لععع  الشعععخ  العععيا   عععرل  ليععع   وعمععع  هعععيا ج  ير عععع  لععع  الم  عععر السعععاب   
ويتسمسل ل   ل  ج  يصل  ل  الساحب العيا يععوس  ليع  وحعسل تحريعر النسع  المتععسسة. وعنعس الحصعول 

  الحامععل. عمع  النسع  ال سيعسة يتو عب عمع  كعل م  إعر ج  يضعع ت  يعرل عمي عا  وتسعم   عي الن ايعة  لع
   المشععرب وضععع عمعع  عععات  الم  ععري  والسععاحب التزامععاإ بمعاونععة الحامععل لمحصععول عمعع  نسععخة  جو 

 نس   سيسة    يا ما امتنعوا ع  تلسي  هيا العو   از لمحامل مطالبت   بالتعويل. 
لكع  المشععرب ت اسيععاإ ل خطععار التععي تععن   ععع  تعععسس النسعع   كتعععرل المسععحوب عميعع  لو ععاء قيمععة 

نس الواحععععس عععععسة مععععرات  وتعععععرل حععععاممي النسعععع  المتعععععسسة لعععععس  اسععععتي اء حلععععوق    يمععععا لععععو جو عععع  السعععع
المسحوب عمي  الحامل األول اليا تلس  ب حس  النس   ليع    لعس جحعاط موضعوب سعنس السعحب مع  ععسة 

 نس  ببعل اح راءات؛ التي تك ل سرء هيل األخطار  وهي   
صعل  وتتضعم   ميعع المعمومعات والتواقيعع التعي ي ب ج  تكو  النس  متما معة ومطابلعة ل  -2

 يزخر ب ا هيا األصل.
ي ععب ج  تحمععل كععل نسععخة معع  النسعع  المحععررة بمععا  ي ععا األصععل الععرق  الخععا  ب ععا  كععل   -2

يلعععال  "اس ععععوا بمو عععب النسعععخة األولععع  هعععيل" جو  "اس ععععوا بمو عععب النسعععخة ال ال عععة" بحيعععث يععععرا مععع  
يا معا جل عل يكعر جرقعا  النسع  المتععسسة   لعس يعؤسا يلع   لع   .ةيتعامل ب يا السنس ج  ل  نسخاإ متعسس وا 

اعتلععاس المسععحوب عميعع  بلن ععا عععسة جسععناس يسععتلل كععل من ععا ععع  اىخععر. و ععي هععيل الحالععة  يا مععا جو عع  
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المععيكور قيمععة هععيل النسعع   ميع ععا  عع   يمتعع  تبععرج ت ععال السععاحب  يا كععا  ل خيععر بيمتعع  ملابععل و ععاء 
 كاا. 

 حععس  نسعع  سععنس السععحب للبول ععا ج  يبععي  عمعع  النسعع  األخععر  اسعع  ي ععب عمعع  معع  يرسععل  -4
 .ت( ويل  كي يتمك  الحامعل الشعرعي ألا نسعخة جخعر   444/2م  تكو  هيل النسخة بيسل  ماسة 

معع  االسععتحواي عمععع  النسععخة الملبولعععة معع  الشعععخ  المععيكور؛ ليحصعععل عمعع  الو عععاء بملتضععاها عنعععس 
سعخة منعع  الحامعل الشععرعي متع  ج بععت جنع  صععاحب الحع   يعع  االسعتحلا . ويعتبعر معع  بيعسل السععنس جو ن

  .ت(.  241/2بت  يرات لير منلطعة  ولو كا  عخرها ت  يراإ عم  بيال  ماسة 

   ت  يعععر الحامعععل لعععبعل نسععع  سعععنس السعععحب جو ل ميع عععا يعنعععي ترتعععب جك عععر مععع  "قيمعععة  -6
  إرهععععا. جمععععا بالنسععععبة واصعععمة"  ععععي يمتعععع ؛ ممعععا يععععؤسا بالتععععالي  لعععع   لزامععع  بليمععععة  ميععععع النسعععع  التعععي 

لمم  ري  الالحلي  ل    ال يكعو  كعل معن   ممتزمعاإ  ال بو عاء النسعخة التعي تحمعل توقيعع  ولع  يسعترسها 
 .ت(  تساول النس  عم  هيا الو   ين ل سليالإ عم  اعتبارها جسعناس سعحب مسعتلمة ترتعب  442/4 

لي   كعل معن   لع  ي  عر  ال نسعخة واحعسة بالتالي التزامات صر ية مستلمة. جما بالنسبة لمم  ري  الساب
م  م معوب النسع   جا  لع  يترتعب بيمتع  سعو  سيع  واحعس "قيمعة واصعمة واحعسة"  وبالتعالي  ع   و عاءه  

 الحامل عنس الر وب عمي   بمو ب  حس  النس  يعتبر مبرةاإ ليمت  .

زامعععاإ حيعععث     ميعععع النسععع  المحعععررة ال تم عععل  عععي الحليلعععة  ال سعععنس سعععحب واحعععس  جا  الت -5
صر ياإ واحساإ      و عاء هعيا السعنس بملتضع   حعس  نسعخ  يعتبعر مبرةعاإ ليمعة المسعحوب عميع   ولعو لع  
يكع  مشعروطاإ  يع     هعيا الو عاء يبطعل حكع  النسع  األخعر . لكع   يا كعا  المسعحوب عميع  قعس وضعع 

يا مععا س ععع توقيععع  بععاللبول عمعع   حععس  النسعع   معع  ج  يتمسعع  بتلععسي  هععيل النسععخة  ليعع  عنععس الو ععا ء. وا 
بملتض  نسخة جخر  لير التي قبم ا؛   ن  يمتز  بالو اء معرة جخعر  لمحامعل العيا يتلعس  بالنسعخة التعي 

  .ت(.  2و442/2تحوا توقيع  عمي ا  

 تعدد الصور:  -ب

   حامل سعنس السعحب  بعسالإ مع  ج  يععوس  لع  الم  عري  بالتسمسعل حتع  الوصعول  لع  السعاحب 
سة نس  م  السنس      اللعانو  ج عاز لع  ج  يحعرر منع  صعورة جو صعوراإ متععسسة ليحرر ل  نسخة  جو ع

 .ت(. معع  هنععا ي  ععر ال ععر  األول بععي  نسعع  سععنس السععحب وصععورل.  النسعع  ال  446عنععس الضععرورة  
تصسر  ال م  قبل الساحب  عنس  نشاء السنس جو بععس  نشعاة  بطمعب مع  الحامعل  بينمعا الصعور تصعسر 

ليس م  الساحب  ال  ي حعال معا  يا ج عر  سعحب السعنس ألمعرل  جو ُ  عر لصعالح  م  الحامل ن س   و 
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ج ناء  ترة تساول . جمعا ال عار  ال عاني بعي  نسع  السعنس وصعورل  يت مإع   عي ج  كعل نسعخة مع  نسع  السعنس 
تتضععم  تواقيععع الممتععزمي  ب ععا بععيات  ؛ لععيل  تعتبععر كععل واحععسة من ععا كاألصععل وي ععوز الو ععاء بملتضععاها  

ا  األصل يلتصر الو اء عم  النسخة الموشحة باللبول. جما صعور السعنس   عي    كانعت تحتعوا وا   ك
عم   ميع البيانات المعيكورة  عي السعنس وجسعماء الممتعزمي  بع     ن عا ت تلعس  لع  توقيععات هعؤالء بالعيات  

 ألصل. وهيا ما يلمل م  شعلن ا بحيث ال يمز  المسحوب عمي  بو اة ا  ال  يا كانت ملترنة با

 البيانات اإللزامية ف  سند السحب -
ال يك عععي ج  يعععرس سعععنس السعععحب  عععي صععع  مكتعععوب   لعععس جو عععب اللعععانو  ج  يتضعععم  هعععيا الصععع  
بيانععات معينععة يطمعع  عمي ععا اصععطالحاإ "البيانععات احلزاميععة" تمييععزاإ ل ععا ععع  بيانععات جخععر  قععس يتضععمن ا 

 264ختياريعععة". هعععيا وقعععس ععععسست المعععاسة  السعععنس سو  ج  ي رضععع ا اللعععانو   يطمععع  عمي عععا "البيانعععات اال
  .ت( البيانات احلزامية بلول ا  "يشتمل سنس السحب عم  البيانات التالية  

 كممة "سنس سحب" مكتوبة  ي مت  السنس  وبالمغة التي كتب ب ا. -2
 جمر لير معم  عم  شرط بلساء قسر معي  م  النلوس.  -2
 ".  اس  م  يمزم  األساء "المسحوب عمي  -4
 .تاري  االستحلا  -6
   .مكا  األساء -5
 اس  م  ي ب األساء ل  جو ألمرل.  -4
 تاري   نشاء سنس السحب ومكا   نشاة .  -9
   .توقيع م  جنشل سنس السحب "الساحب" -1

 نتناول تباعاإ بحث هيل البيانات بالت صيل كما يمي   

 كممة "سند سحب": -أ

الت اريعة  تمشعياإ معع معا  عرت عميع  التشعريعات ال رمانيعة      قانو   نيا الموحس حول األسعناس
قععس اشعععترط يكعععر عبععارة "سعععنس السعععحب"  ععي السعععنس ن سععع   واللععانو  الت عععارا السعععورا  ملت يععاإ ج عععر قعععانو  
 نيا الموحس  قس جو ب بسورل  سراج ل   "سنس سحب"  ي معت  الصع . والغعرل مع  يكعر كممعة "سعنس 

يتعامعل ب عيا السعنس  لع  طبيععة  وجهميعة االلتعزا  العيا يعن   عع   سحب"  ي صعمب السعنس هعو تنبيع  مع 
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بي  سنس السحب المسعحوب عمع  مصعرا  والعيا يسعتح  العس ع لعس  االطعالب   7توقيع   والتلاء الخمط
 والشي  اليا يتمتع بالخصاة  ن س ا.

   اللععانو  يشععترط يكععر عبععارة "سععنس سععحب جو سعع ت ة"  ععي مععت  الصعع  ياتعع   جا   ععي صعععمب   
 ُيكتععب مععع الإ  "اس عععوا بمو عععب سععنس السعععحب هععيا"  وال يك عععي ج  تعععرس هعععيل العبععارة  عععي جعمعع  الصععع  جو 
جس م   والغرل مع  تحسيعس عبعارة "سعنس سعحب"  عي صعمب السعنس لعيس  عي جا مكعا  عخعر هعو الحيمولعة 

جضععراراإ سو   ضععا ت ا بعععس  نشععاء هععيا السععنس  األمععر الععيا قععس يععؤسا  لعع  تغييععر ماهيتعع   ويمحعع  بالتععالي 
 بالموقعي  السابلي  اليي  ل  تنصرا  راست    ل  يل .

كمعععا يشعععترط اللعععانو  ج  تكتعععب عبعععارة "سعععنس سعععحب" بعععن س المغعععة التعععي اسعععتعممت لتحريعععر السعععنس 
ر  ي سورية لك  ُكتب بالمغة ال رنسعية    نعا يتععيإ  يكعر الم ع  الملابعل  الت ارا.  مو ج  سنس سحب ُحرإ

" هععيا ويسععم  سععنس السععحب  ععي مع عع  Lettre de changeل رنسععية جا "لم عع  "سععنس سععحب" بالمغععة ا
 التشريعات العربية بع "الكمبيالة".

 أمر مطمق بأداء مبمغ معين من الن:ـود: -ب
ي ععععب ج  يشععععتمل السععععنس عمعععع  عبععععارة تتضععععم  جمععععراإ صععععريحاإ بالععععس ع مو  ععععاإ معععع  السععععاحب  لعععع  

ا ل ععال ..." جو بلسععموب جك ععر م اممععة  ُيلععال المسععحوب عميعع    ُيلععال  "اس عععوا بمو ععب سععنس السععحب هععي
"ت ضموا اس عوا" جو "   جرست  اس عوا" وال ي وز ج  يعمع  السعاحب و عاء السعنس عمع  جا شعرط م معا كعا  
نوع ؛ أل  يل  يعي  تساول   ويحسإ م   مكانية خصم  وتحويم  بالتالي  لع  نلعوس.  عال يصعا ج  يعيكر 

مت  البضععاعة..". والشعععرط الععيا ورس  عععي هععيل الحالعععة ال يعتبععر بعععاطالإ معع الإ "اس عععوا هعععيا السععنس  يا اسعععتم
 بم رسل  بل يبطل مع  السنس يات .

وي ب ج  تعرس صعيغة األمعر عمع  جساء مبمعي مععي  مع  النلعوس. وعمع  هعيا قعررت محكمعة التمييعز 
 ال يلبل الت  ير. العراقية بلن   يا كا  محل السنس كمية معينة م  الشعير   ن  اليعسإ سنساإ ت ارياإ  و 

ويلتضعععي ج  يتضعععم  السعععنس تحسيعععس المبمعععي الوا عععب س عععع  تحسيعععساإ سقيلعععاإ  بشعععكل ال يتعععر  م عععاالإ 
لمخالا  ي المستلبل وال ي وز ج  يرتبط تعيي  هيا المبمي بوقاةع خار ية   ال يحع  لمسعاحب مع الإ ج  

ي  المبمعي الوا عب س عع   عي السعنس ييكر  ي السنس "اس عوا المبمي حسب الكشا المر  ". والواقع ج  تعيع
تعيينعععاإ نا يعععاإ لم  العععة جمعععر يت ععع  ومبعععسج الك ايعععة الياتيعععة لمسعععنس العععيا يلضعععي بمعر عععة جشخاصععع  وطبيعتععع  

                                                

س. محس   .90    2715ال زاةر   ان ر مؤل نا   السنسات الت ارية  ي اللانو  الت ارا ال زاةرا 7
 .299    الساب  المر ع  ش ي 

24 



والمبمي المعيإ  بع  بم عرس االطعالب عميع . كمعا يت ع  هعيا الشعرط معع جهع  خصعاة  سعنس السعحب  وهعو 
يتععلتإ  لعع   سرا  هععيل الغايععة  الإ  يا انت عع  كععل شعع   كونعع  جساة و ععاء واةتمععا  يتععساول بسعع ولة وسععرعة  وال

 .8حول تحسيس المبمي ال ابت ب 
وي ب ج  يكو  المبمي  ي السنس واحعساإ  وهعيا معا يعبإعر عنع  بمبعسج وحعسة العسي   عي سعنس السعحب. 
الإ  لس صع ت  كسعنس ت عارا صعحيا. ول عيا   ال ي وز ج  يتضم  السنس جمراإ بس ع جك ر م  مبمي واحس وا 

 يعتبععر سععنس سععحب السععنس الععيا يتضععم  تلسععيط مبمععي الععسي  عمعع  عععسة جقسععاط ي ععرا الو ععاء ب ععا  ععي ال
مواعيعس متعاقبعة؛ أل   مععة احتمعاالإ بو ععاء بععل هععيل األقسعاط سو  بعضعع ا اىخعر  األمععر العيا يزعععزب 

 ال لة ب يا السنس  ويعي  تساول .
سة  عععرت عمععع  ج  يعععيكر هعععيا المبمعععي لععع  يشعععترط اللعععانو  طريلعععة معينعععة لكتابعععة المبمعععي  لكععع  الععععا

يا معا اختمعا المبمعي المكتعوب باألرقعا   مرتي   مرة باألرقا   ي جعم  السنس  ومرة بالحروا  عي متنع . وا 
 .ت(. جمعععا  يا كتعععب  252/2عععع  المبمعععي المكتعععوب بعععالحروا؛  عععالعبرة بعععالمبمي المكتعععوب بعععالحروا  

 .ت( تطبيلععاإ  252/2س االخععتالا ألقمإ ععا مبمغععاإ  المبمععي عععسة مععرات بععاألحرا جو باألرقععا    ععالعبرة عنعع
 للاعسة  "الش  ي سإر لصالا المسي ".

ولكععي يكععو  مبمععي سععنس السععحب معينععاإ ي ععب احشععارة  لعع  نععوب النلععوس و نسعع ا حتعع  ينبغععي الو ععاء 
يا حصععل ج  النلععوس المشععترط و اؤهععا مت لععة باالسعع  مععع النلععوس المتساولععة  ععي بمععسا السععحب  بواسععطت ا. وا 

الو اء  لك  قيمة كل من ا تختما ع  األخر   كل  يسحب سعنس سعحب  عي لبنعا  ليسعتح  العس ع  عي و 
 .ت( يهععب  لعع  اعتمعععاس 276/5( ليععرة   عع   اللععانو   المععاسة50000سععورية  ويكععر مبمععي هععيا السععنس  

 .عممة البمس اليا سيو    ي  السنس  جا ج  مبمي السنس  ي م النا هيا هو خمسو  جلا ليرة سورية

ولمععا كععا  سععنس السععحب معععسإاإ لمتعععساول لععيس  ععي ساخععل سععورية بعععل  ععي خار  ععا جيضععاإ    نعع  مععع  
ر السعنس المسعحوب  عي سعورية جو المسعتح  الو عاء  ي عا بنلعس ج نبعي كالعسوالر األمريكعي  الممك  ج  يحعرإ

  المعسي  مع  جو اليورو. و ي هيل الحالة  يا كا  السنس مستح  الو اء  ي سورية   اللانو   تيسعيراإ عمع
ناحية  وتسعيماإ لم لة  ي العممة الوطنيعة مع  ناحيعة جخعر   جو عب الو عاء بليمتع  بعالميرات السعورية عمع  
جسععاس سعععر الصععرا  ععي يععو  االسععتحلا . لكعع   يا تععلخر المععسي  ععع  الععس ع  وخو ععاإ معع  هبععوط سعععر 

معاإ بعالميرات صرا العممة األ نبية      اللانو  قعس جعطع  الخيعار لمحامعل بعل  يطالعب بم بمعي السعنس ملوإ

                                                

8
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السعورية حسععب سععرها  ععي يعو  االسععتحلا  جو يعو  الو ععاء. ومعع يلعع   يا كعا  السععاحب قعس اشععترط ج نععاء 
تحرير سعنس السعحب السععر العيا يحسعب عمع  جساسع  المبمعي الوا عب و عاؤل   ع   هعيا السععر هعو العيا 

قعس اشعترط صعراحة جساء مبمعي السعنس  ي ب اعتماسل  ي الو اء سو  جا سعر عخر. جمعا  يا كعا  السعاحب
بالعممعععة األ نبيعععة ن سععع ا المحعععررة بععع    ععع   هعععيا الشعععرط يرتإعععب ع عععارل كاممعععة  يا سعععما التشعععريع المتعمععع  

  .ت(.  276بلن مة اللطع بيل   الماسة 

 :  من يمزمو األداء )المسحوب عميو( اسم -ج

 ع قيمتعع   ويسععم  هععيا ي ععب ج  يععيكر  ععي سععنس السععحب اسعع  الشععخ  الععيا يترتععب عميعع  ج  يععس
الشخ  "المسحوب عمي " ومع  الضعرورا ج  يعيكر اسع  المسعحوب عميع  بوضعوح  ويععي  تعيينعاإ نا يعاإ 
لم  الة.ل  يشترط اللانو  سو  يكر مع  ي عب عميع  األساء  المسعحوب عميع (  لكع  الععاسة  عرت عمع  

حعال    المسعحوب عميع  ال   ضا ة ص ت  وعنوان  ليتمك  الحامل م  الر وب عمي  بس ولة. وعمع  كعل
نمعا يصعبا كعيل   يصبا ممتزماإ بو اء مبمعي السعنس بم عرس صعسورل حعامالإ اسعم  بصع ت  مسعحوباإ عميع   وا 

  يا وقإع عمي  باللبول. 

األصعل ج  يكعو  المسعحوب عميع  شخصعاإ عخعر ليعر السعاحب  بحيعث يترتعب عمع  قبولع   ضععا ة 
كععع  العمععل  عععر  جنعع   يا كعععا  لتععا ر معععا محعععل مععسي   سيعععس  ععي سعععنس السععحب  لععع   انععب السعععاحب. ول

رةيسععي  ععي مكععا  و ععرب  ععي مكععا  عخععر   ب مكانعع  ج  يسععحب سععنساإ معع  المحععل الرةيسععي عمعع  ال ععرب جو 
العكس. وقس جقرإ قانو   نيا الموحس حك  هيا التعامل العتبارات واقعية تلعو  عمع  ضعرورة االعتعراا 

انو  الت عارة بعسورل ج  يسعحب السعاحب سعنس السعحب عمع  بنوب م  االستلاللية ل يل ال عروب.  ع  ج عاز قع
 .ت( جا ج  يكععو  سععاحباإ ومسععحوباإ عميعع   ععي الوقععت ن سعع . ومعع  التطبيلععات العمميععة  261/2ن سعع   

األخعر  لعيل ؛ ج  يسعحب المركعز الرةيسعي لممصعرا جو لمشعركة الت اريعة سع ت ة عمع  جحعس ال ععروب  جو 
 يسي.ج  يسحب ال رب س ت ة عم  المركز الرة

هيا وقس ج از اللانو  لساحب السنس جو م  رل جو ضامن  ج  يعيإ  شخصعاإ عخعر ليعر المسعحوب 
 .ت(  يسعععععمي هعععععيا الشعععععخ  "المسعععععحوب عميععععع   422/2عميععععع  ليلبمععععع   جو يس عععععع  عنعععععس االقتضعععععاء  

االحتياطي جو الم وإل". ولالباإ ما يم ل  ل  تعيي  مسعحوب عميع  احتيعاطي  عي حالعة ععس  التو ع  مع  
 .9ول المسحوب عمي  لمسنس  جو و اة قب
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 تاريـخ الستح:اق: -د

يتطمععععب اللععععانو  ج  يععععيكر  ععععي سععععنس السععععحب تععععاري  اسععععتحلاق   وهععععو الوقععععت الععععيا ي ععععب عمعععع  
المسحوب عمي  الو اء بليمت   ل  الحامل. وليكر تاري  االسعتحلا  جهميعة متععسسة ال وانعب    عو يحعسس 

ة المسعحوب عميع  القتضعاء قيمعة السعنس  كمعا يحعسإس بعسء سعريا  لمحامل األ ل اليا يسعتطيع  يع  مطالبع
م مة تن ي  االحت اج لعس  الو اء ومواعيس الر وب عم  المعوقعي  تبععاإ لعيل   ويحعسإس جيضعاإ بعسء سعريا  
مععسة تلععاس  سعععاو  الحلععو  الصععر ية الناشععةة ععع  سععنس السععحب  ويعععيإ  جخيععراإ تععاري  توقععا المسععحوب 

 ستتبع ش ر   الس     كا  تا راإ.عمي  ع  الس ع اليا ي

ي عب ج  يكععو  تععاري  االسععتحلا  معينعاإ تعيينععاإ سقيلععاإ وواضععحاإ حتع  ال ي يععر المععبس  وج  ال يكععو  
معمإلعاإ عمع  شعرط   عال يصعا سعنس السعحب العيا ُيطمعب  يع  مع  المسعحوب عميع  الو عاء بليمتع   عي يعو  

 و اة الساحب م الإ  جو جا شخ  عخر.

/ .ت( طعععر  تعيعععي  تعععاري  االسعععتحلا   وحصعععرت ا  عععي صعععور جربعععع 214سة  للعععس جوضعععحت المعععا
 هي 

 لس  االطالب   يلال م الإ  "اس عوا بمو ب هيا السنس المستح  الس ع لس  االطالب". -2

بعععس مضععي مععسة معينععة معع  احطععالب  كععل  يععيكر  "اس عععوا بمو ععب هععيا السععنس وبعععس مضععي  ال ععة  -2
 جش ر م  االطالب  عمي ...".

بعس مضي مسة معينة عم  تاري   نشاء السنس   يلال  "اس عوا بمو ب هيا السعنس وبععس سعتة جشع ر  -4
 م  تاريخ ...".

"  وهعيل هععي 2001 عي يعو  مععيإ    يعيكر  "اس عععوا بمو عب هعيا السعنس و ععي األول مع  شع ر عيار  -6
 الحالة جو الطريلة المللو ة لتحسيس تاري  استحلا  سنس السحب.

يل الصعععور األربعععع لتحسيعععس تعععاري  اسعععتحلا  سعععنس السعععحب عمععع  سعععبيل الحصعععر وال للعععس  عععاءت هععع
ععت ال لعععرة  م ععال  تحععت طاةمععة بطعععال  السععنس بطالنععاإ مطملعععاإ  حضععا ة موعععس عخععر السعععتحلاق .  لععس نصإ

( عمع  ج  سععنس السعحب المشععتمل عمع  ميعععاس اسعتحلا  عخععر  جو عمع  مواعيععس 214ال انيعة مع  المععاسة  
 . متعاقبة يكو  باطالإ 
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لكععع   يا كعععا  يعتبعععر  كمعععا تلعععس   يكعععر تعععاري  اسعععتحلا  سعععنس السعععحب بيانعععاإ جساسعععياإ مععع  بياناتععع  
احلزاميععة   عع    ل العع  مععع يلعع  ال يععؤسا  لعع  بطالنعع   بععل يعتبععر السععنس صععحيحاإ ومسععتح  الععس ع لععس  

  .ت(. 269/2االطالب عمي   

 مكــان األداء: -ىـ

سععنس السععحب السععتي اء قيمتعع . وهععو جيضععاإ المكععا  الععيا  مكععا  الو ععاء هععو المكععا  الععيا يلععس   يعع 
يلعسإ   يع  السعنس لملبعول ععاسة. وحيععث    السعنس مععسإ لينتلعل بالتعساول معع  يعس  لع  يعس  وال ي تعرل بحاممعع  
األخيعر ج  يعععرا مععوط  المسععحوب عميعع  لععيل  ي ععب ج  يععي  محععل و اةععع  تعيينععاإ كا يعععاإ بصععورة تمكعع  

اء م  التو    ل  هيا المحل مباشرة سو  عنعاء جو مشعلة. ولالبعاإ معا يكعو  الحامل عنس حمول ج ل الو 
 هيا المكا  موط  المسحوب عمي   المكا  اليا يلي   ي  عاسة(  جو مركز جعمال  الت ارية. 

ليععر ج  سعععنس السععحب قعععس ال يتضعععم  مكانععاإ خاصعععاإ لو اةععع   ومععع يلععع  ال يعتبعععر بععاطالإ  عععي هعععيل 
 .ت(. لكع   269/2و اء  عي المكعا  المعيكور ب انعب اسع  المسعحوب عميع   الحالة؛  ي يكو  وا ب ال

 يا خال السنس كمياإ م  بيا  مكا  و اة  وم  يكعر محعل ب انعب اسع  المسعحوب عميع ؛   نع  ي لعس قيمتع  
 اللانونية كسنس ت ارا حل ال بيا  م  بيانات  احلزامية  وينلمب  ل  سنس عاسا.

شععتراط و ععاء سععنس السععحب  ععي مععوط  شععخ  عخععر ليععر المسععحوب نشععير جخيععراإ  لعع  جنعع  ي ععوز ا
عميعع   سععواء كععا  هععيا المععوط   ععي ال  ععة التععي يلععع  ي ععا مععوط  المسععحوب عميعع  جو  ععي منطلععة جخععر  

  .ت(. 267 الماسة 

 اسـم المستفيد: -و

جو ععب اللععانو  ج  يععسرج  ععي سععنس السععحب اسعع  الشععخ  الععيا ي ععب األساء لعع  جو ألمععرل. ويطمعع  
ر عمعع  هععيا  الشععخ  اسعع  "المسععت يس" جو "الحامععل" بعععس جول ت  يععر لمسععنس.  المسععت يس هععو  ياإ معع  يحععرإ

السنس لصالح   وهعو العساة  األول  يع . وينبغعي ج  تتحعسس هويعة المسعت يس بصعورة ال تعسب م عاالإ لمشع   
ز ج   ال يكت   م الإ بيكر األحرا األول  مع  اسعم   كعل  يكتعب  "اس ععوا ألمعر س.ب". معع يلع  ي عو 

يحسس المست يس     كا  شخصاإ اعتبارياإ كشركة  بيكر االسع  المختصعر العيا يطمع  عميع   كعل  يلعال  
"اس عععوا بمو ععب هععيا السععنس ألمععر سععاب " وهععو اختصععار السعع  الشععركة السعععوسية لمصععناعات األساسععية 

ي تعع  ال باسععم   بالمغععة األ نبيععة. كمععا جنعع  لععيس  مععة مععا يمنععع معع  ج  يشععار  لعع  المسععت يس بصعع ت  جو و 
كل  يلال  "اس ععوا بمو عب هعيا السعنس ألمعر معسير شعركة الن ضعة لصعناعة األلبعا " جو باسعم  الت عارا  

 كل  ييكر  "اس عوا بمو ب سنس السحب هيا ألمر مؤسسة السعاسة لمطباعة والنشر".
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وا ي عوز ج  يسععحب السععنس لمصععمحة جك عر معع  مسععت يس واحععس عمعع  سعبيل ال مععع  كععل  يلععال  "اس ععع
كل  ييكر  "اس ععوا لمصعط   جو عبعساهلل".   عي الحالعة األولع  ال  10لزيس وعمرو" جو عم  سبيل التخيير

ي ععوز ألا معع  زيععس جو عمععرو مطالبععة المسععحوب عميعع  عمعع  ان ععراس سععواء بملععسار حصععة معع  السععنس جو 
لو ععععاء جو بمبمغعععع  كمعععع   بععععل ي ععععب عمي مععععا م تمعععععي  الليععععا  ب ميععععع اح ععععراءات المتعملععععة بععععاللبول جو ا

الت  ير. جما  ي الحالة ال انيعة  يحع  لكعل مع  مصعط   وعبعساهلل الليعا  بعاح راءات السعابلة  وا   و عاء 
 المسحوب عمي  قيمة السنس ألا من ما يعتبر مبرةاإ ليمت .

وبتو إب يكر اس  المست يس  ي سنس السحب يكعو  قعانو  الت عارة قعس اسعتبعس سعحب السعنس لحاممع  
س. تبعاإ للانو   ن  يا الموحإ

ر السعععنس  األصعععل ج  يكعععو  المسعععت يس شخصعععاإ  ال عععاإ  عععي سعععنس السعععحب. وا   السعععاحب عنعععسما حعععرإ
لصالا هيا المست يس   يل  بلصس  ط اء سين  ت ال األخير. لك  اللانو  ج عاز ج  ُيسعحب سعنس السعحب 

ر اسعتعمال  .ت(  يكعو  هعو السعاحب وهعو المسعت يس بالوقعت ن سع . يعتبع 261/2ألمر الساحب ن س   
هعععيا النعععوب مععع  السعععحب قميعععل الوقعععوب  عععي الحيعععاة العمميعععة بالنسعععبة لسعععنس السعععحب  بعكعععس الشعععي  العععيا 
ُيستخس  لالباإ ب يل الطريلعة لتمكعي  جصعحاب الوساةعع النلسيعة مع  سعحب وساةع ع  مع  خعزاة  المصعارا 

ر ن سععع    عععي التعععي يتععععاممو  مع عععا. جمعععا األسعععباب التعععي تعععسعو السعععاحب  لععع  تحريعععر سعععنس السعععحب ألمععع
متعسسة   لس يكو  الساحب ال يعرا م  البساية اس  المست يس المنت ر  ويرلعب معع يلع   عي الحصعول 
عمع  قبععول المسعحوب عميعع  لسعنس السععحب خشعية تعععير يلعع   يمعا بعععس. وقعس يكععو  السعاحب بحا ععة  لعع  

قيمتعع  بعععس النلعوس  يحععرر سععنس سععحب عمع  مععسي  لعع   وي عععل مع  ن سعع  مسععت يساإ منعع    ع  يحصععل عمعع  
خصععم  لععس  جحععس المصععارا  وبالتععالي يصععبا المصعععرا حععامالإ ل ععيا السععنس. كمععا يم ععل السععاحب  لععع  
سحب السنس لصالح  ليطمة  عم  حصول قبول  مع  المسعحوب عميع  قبعل طرحع   عي التعساول.  السعنس 

 الملبول يس ل تساول   ويستطيع الساحب ج  يتعامل ب  سو  صعوبة. 

 لسحب ومكانو:تاريخ إنشاء سند ا -ز

يسععتو ب اللععانو  يكععر التععاري  الععيا سععحب بعع  سععنس السععحب. ولععيكر تععاري  تحريععر السععنس جهميععة 
 تت مإ   ي النلاط التالية 
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يسما تاري   نشاء السنس المسو   ي متن  بالتحل  مما  يا كا  الساحب عنس تحريعر السعنس متمتععاإ  -2
 مععو كععا  نععاق  األهميععة  ععي هععيا التععاري   ععاز لعع   باألهميععة اللانونيععة الالزمععة ل ععيا التصععرا ج  ال.

ج  يحعتج بععبطال  تصعر   حتعع   ععي موا  عة الحامععل حسع  النيععة  لكعع  سو  ج  يخعلإ يلعع  بصععحة 
 التزا  الموقعي  اىخري  عم  السنس عمالإ بمبسج استلالل التواقيع.

ر السعنس قبعل شع ر   -2  السع   يعتبعر عنسةعٍي ي يس يكعر التعاري   عي معر عة معا  يا كعا  السعاحب قعس حعرإ
ر   بعس ش ر   الس   ال يعتبر نا ياإ ت ال ساةني . لصحيحاإ  جما  يا حرإ

يساعس يكر تاري  تحرير السعنس عمع  تعيعي  تعاري  اسعتحلاق   يا كعا  ُسعحب ليعس ع بععس معسة معينعة  -4
 م   نشاة .

عمع  الحامعل خالل عا وتبسو جيضاإ جهمية يكر تعاري  تحريعر السعنس  عي حسعاب المواعيعس التعي ي عب  -6
تلسي  سنس السحب لملبول جو لمو اء؛  يمعا  يا كعا  السعنس يسعتح  لعس  االطعالب  عميع  جو بععس معسة 
مع  االطعالب عميع .  السعنس المسعتح  العس ع لععس  االطعالب  عميع  يتو عب عمع  حاممع  تلسيمع   لعع  

العععس ع بععععس   .ت(. جمعععا السعععنس المسعععتح  219المسعععحوب عميععع  لمو عععاء خعععالل سعععنة مععع  تحريعععرل  
مضععي مععسة معع  االطععالب عميعع    عع   عمعع  حاممعع  تلسيمعع  لممسععحوب عميعع  للبولعع  خععالل سععنة معع  

  .ت(. 294تحريرل جيضاإ  
ي يس يكر تاري   نشاء السنس  ي حس  النعزاب اليا قس ي عور عنعس تعزاح  ععسة حعاممي  ألسعناس سعحب  -5

يمتع  لو اة عا كم عا   تكعو  ج ضعمية مسحوبة عم  ملابل و اء واحس لس  المسعحوب عميع  ال تك عي ق
 الو اء  ي هيل الحالة لحامل السنس األسب   ي تاري  السحب.

يحعععععسس تعععععاري   نشعععععاء سعععععنس السعععععحب ععععععاسة بعععععاليو  والشععععع ر والسعععععنة  يكتعععععب مععععع الإ  سمشععععع   عععععي 
  ويكتععب هععيا التععاري  بععالحروا واألرقععا  جو ب مععا معععاإ. وال  ععر   ععي ج  تكععو  هععيل الكتابععة 2/4/2001

عم  السعنس جو  عي جسع م  شعريطة ج  تعرس قبعل توقيعع السعاحب  عي الحالعة األخيعرة. وي عب ج  يكعو   ي ج
تاري  احنشاء واحساإ حت  ولو تعسس الساحبو ؛ ألنع   يا تععسست التعواري  انت عت صع ة التحسيعس التعي مع  

 .11ج م ا اشترط اللانو  هيا البيا 
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كا ة  ولمع  يعسإعي ععس  مطابلعة هعيا التعاري  يعتبر التاري  الميكور  ي سنس السحب ح ة عم  ال
لمحليلععة ج  ي بععت يلعع  بكععل طععر  اح بععات. ت ععسر احشععارة  لعع  ج  اللععانو  اعتبععر تلععسي  تععاري  الت  يععر 

 .ت(    ععل ينطبعع  هععيا الحكعع  عمعع  تلععسي  تععاري   نشععاء سععنس السععحب؟    ال لعع  م مععع  294تزويععراإ  
حريعا تعاري   نشعاء السعنس  باعتبعار ج  النصعو  يات عم  عس   واز تطبيع  حكع  هعيل المعاسة عمع  ت

 الص ة ال زاةية ي ب ت سيرها ت سيراإ ضيلاإ.

األصععل ج  عععس  يكععر تععاري  التصععرا اللععانوني ال يععؤ ر  ععي صععحت   لكعع  المشععرب الت ععارا ن ععراإ 
 ل هميععة التععي يحلل ععا يكععر تععاري  سععنس السععحب   لععس اعتبععر السععنس الخععالي معع  يكععر هععيا التععاري  بععاطالإ 

  .ت(.  269/2كسنس ت ارا  

ويشترط اللانو  ج  ييكر  ي سنس السحب مكا   نشاة   وعاسة يشعار  لع  هعيا المكعا  قبعل تعاري  
. وليكر مكا  احنشعاء  اةعسة تبعسو  عي جسعناس السعحب التعي 1/9/2001تحرير السنس كل  يكتب  سمش  

للععانو  الوا عب التطبيعع  بشعل  صععحة ُتسعحب لتُعس ع خععارج حعسوس السولععة ن سع ا  ويلعع  مع  ج ععل تحسيعس ا
ر  ي ععا. كمعععا     شععكل سععنس السععحب.  ععالملرر ج  شعععكل سععنس السععحب يخضععع للععانو  السولعععة الععيا ُحععرإ
ليكر مكا   نشاء السنس جهمية جخر  ت  ر عنعس تحسيعس جهميعة الممتعزمي  بع  مع    عة  وتعيعي  صعاحب 

 الح  بملابل و اة  م    ة جخر .

سعععنس السعععحب ال يعععؤسا  لععع  بطالنععع    يعتبعععر عنسةعععي قعععس جنشعععن  عععي    تخمعععا بيعععا  مكعععا   نشعععاء 
 .ت(. جمعا  يا لع  يععيكر جا مكعا  ب انعب اسع  السععاحب؛  269/4المكعا  المععي  ب انعب اسعع  سعاحب   

     سنس السحب يكو  باطالإ كسنس ت ارا  وال ي وز تساول  بطري  الت  ير.

 توقيع السـاحب: -ح

يضععمن  جمععرل الصععاسر  لعع  المسععحوب عميعع  لو ععاء مبمغعع  السععاحب هععو معع  ينشععن سععنس السععحب  و 
لممست يس. لك  لعيس ل عيا األمعر جيعة قيمعة  يا لع  يكع  موقععاإ ممإع  جصعسرل. وهكعيا يعتبعر توقيعع السعاحب 
م  البيانات ال وهرية  عي سعنس السعحب   ي ي صعا عع   راسة األخيعر بعااللتزا  بو عاء قيمتع . وبم عرس ج  

اللانونيععععة لسععععنس السععععحب بتعيععععي  جول مععععسي  لاللتععععزا  بو ععععاء مبمغعععع . ويبلعععع  يوقععععع السععععاحب تبععععسج الحيععععاة 
الساحب المسي  األصمي  ي السنس حت  يلبم  المسحوب عمي .   يا قبم  المسحوب عمي  يصعبا عنسةعي 
هو المسي  األصعمي  عي السعنس  جمعا السعاحب  يعتبعر كغيعرل مع  المعوقعي  ضعامناإ و عاء السعنس  يا تخمإعا 

 ع  هيا الو اء. المسحوب عمي 
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ويت  التوقيع بوضع الساحب  مضعاءل بخعط يعسل عمع  سعنس السعحب  وي عب ج  يكعو  هعيا التوقيعع 
يا كانععععت تصعععععب قراءتعععع   معععع   ساالًّ عمعععع  شخصععععية السععععاحب بوضععععوح سو  جا لععععبس جو لمععععول. وا 

يععع الضععرورا ج  يضععع السععاحب اسععم   لعع   انععب توقيععع . جمععا  يا كععا  السععاحب جميإععاإ  ي ععوز لعع  التوق
بوضع خاتمع  جو بصعمة  صعبع   لكع  المشعرب جو عب  عي هعيل الحالعة ج  يشع س شعاهسا  عمع  صعاحب 

 .ت(. وب عيا تكعو  جحكعا  اللععانو   466/2الخعت  جو البصعمة بلنع  وقعع جمام مععا عالمعاإ بمعا وقإعع عميعع   
تعيييل السعنس  الت ارا قس اختم ت ع  جحكا  قانو  البيإنات  وبخاصة الماسة التاسععة منع   التعي اعتبعرت
 العاسا بخات  جو بصمة  صبع م  صسر عن  بم ابة توقيع  سو   ضا ة جا شرط عخر.

ل  يحسس اللانو  جا مكا  لمتوقيع  لك  العاسة  رت عمع  ج  يعرس التوقيعع  عي جسع ل سعنس السعحب 
  قعس اعترا اإ بموا لة الساحب عم   ميع محتويات   ومع يل    ن  ال ينعتل  مع  صعحة التوقيعع    كعا

 .12وضع  ي جا مكا  عخر؛ طالما يبرز بوضوح انصراا  راسة الساحب لاللتزا  بالس ت ة

يا كا  عم  الساحب ج  يوقع بن س     ن  ي وز ل   ج  يوكل  لع  ليعرل سعحب السعنس لحسعاب .  وا 
و ععي هععيل الحالععة يلععو  الوكيععل بتوقيععع السععنس  ويمتععز  بععل  يبععيإ  صعع ت  كوكيععل ععع  السععاحب كععل  يكتععب  

الإ التز  شخصياإ بمضمو  السنس."  بالنيابة ع   ال "  جو "ع  شركة الن ضة لت ارة األسوية" وا 

ل  يطمب اللانو  م  الساحب سو  وضع توقيعع  عمع  سعنس السعحب   الإ ج  التعامعل  عر  عمع  
ضععرورة يكععر عنوانعع   ويلعع  لكععي يسعع ل عمعع  الحامععل الر ععوب عميعع   ععي حععال عععس  اسععتي اء قيمععة السععنس 

 لمسحوب عمي .م  ا

 اآلثار المترتبة عمى عيب شكم  ف  سند السحب -

 ُيعتبر سنس السحب معيباإ شكالإ  ي الحاالت ال الث التالية 
  يا خال م  بيا  جو جك ر م  بيانات  احلزامية  وهيا ما يعرا بع "احل ال جو التر ". (2
  يا يكر  ي  بيا  جو جك ر عم  خالا الحليلة  وهيا ما يطم  عمي  بع "الصورية". (2
  يا  ر  تغيير بيا  جو جك ر م  بيانات  بعس  نشاة   وهيا هو "التحريا". (4
 

                                                

12
؛ س. عمعععي  معععال العععسي  16    انو  الت عععارا ال زاةعععراان عععر مؤل نعععا   السعععنسات الت اريعععة  عععي اللععع 
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 احل ال جو التعر   -جوالإ 

 .ت( اعتبعععر صعععحيحاإ  وخضعععع  264 يا اسعععتو   سعععنس السعععحب البيانعععات التعععي ععععسست ا المعععاسة  
التالي ألحكا  قانو  الصعرا. جمعا  يا ُجل عل يكعر بععل هعيل البيانعات   نع  يكعو  معيبعاإ  ويختمعا ج عر ب

هعيا العيععب بحسععب طبيعععة وجهميععة البيانععات المتععو رة.  معع  البيانععات مععا يععؤسا  ل العع   لعع  بطععال  السععنس 
حمكععا  االستعاضععة بطالنعاإ مطملععاإ  ج( ومعع  البيانعات مععا ال يععؤ ر  ل العع  عمع  صععحة السععنس متع  كععا  با

عنعع  ببيععا  عخععر يحععل محمعع   ب(. كععيل      ل ععال بعععل البيانععات ال يععؤسا  لعع  ت ريععس السععنس معع  جا 
ل التصعععرا  ج عععر قعععانوني  بعععل قعععس يبلعععي لععع  صععع ة السعععنس الععععاسا   عععع(  وهعععيا هعععو معععا يطمععع  عميععع  "تحعععوإ

لمتروكعة  عي بععل األحيعا   اللانوني". وجخيراإ    ال لع  واللضعاء يمعيال   لع   عواز اسعتكمال البيانعات ا
وهيا ما يوصا بتصحيا السنس. سنتناول  ي ال لرات األربع اىتية بحعث الحعاالت السعابلة  ومعا يترتعب 

 عم  كل من ا.

 بطالن السند التجاري بطالنًا مطم:ًا: -أ

 .ت( البيانععات التععي ي ععب ج  يشععتمل عمي ععا سععنس السععحب. جمععا المععاسة  264للععس يكععرت المععاسة  
عععت عمععع  ج   "السعععنس  .ت 269  (  لععس بيإنعععت اى عععار التعععي تترتعععب عمععع  ععععس  يكعععر هعععيل البيانعععات   نصإ

الخععالي معع  جحععس البيانععات المععيكورة  ععي المععاسة السععابلة اليعتبععر سععنس سععحب..." وقععس تناولععت هععيل المععاسة 
بععععس يلععع  ععععسة بيانعععات اسعععت نت  ل ال عععا مععع  هعععيا العععبطال  سعععنلتي عمععع  يكرهعععا  يمعععا بععععس. وعمععع  هعععيا 

صععل ج  سععنس السععحب الععيا خععال معع  جحععس بياناتعع  احلزاميععة يعتبععر بععاطالإ كسععنس ت ععارا  وال يخضععع  األ
بالتالي ألحكا  االلتزامات الصر ية. وهيا البطال   كون  ملراإ لحماية الحامعل  وضعما  االةتمعا  الععا   

اء ن سعع . كمععا ج  هععو بطععال  مطمعع   ويتعمعع  بالتععالي بالن ععا  العا . اللاضععي يسععتطيع ج  ي يععرل معع  تملعع
لكععل ممتععز  بالسععنس ج  يتمسعع  ب ععيا الععبطال   ععي موا  ععة كععل حامععل ولععو كععا  حسعع  النيععة  أل  حسعع  
النية  ي عيوب سنس السحب هعيا ال يتصعور   مع    عة جولع  ال يععير جحعس ب  مع  لملعانو   جا ب  مع  

    لععسا  البيععا  احلزامععي  ( معع  اللععانو   ومعع    ععة  انيععة264لمبيانععات احلزاميععة التععي جقرت ععا المععاسة  
  حتععع  ج  ال لععع  13 عععاهر لمعيعععا   عععي الصععع   وكعععا  يمكععع  اكتشعععا   بم عععرس قعععراءة هعععيا الصععع  ب مععععا 

يععيهب  لعع  ح ععب الحعع  ععع  الحامععل بمطالبععة السععاحب بالعطععل والضععرر الععيا جصععاب ؛ نتي ععة  لععسا  

                                                

؛ الكور 692 لرة   2744باريس   ال زء الرابع  ليو  كا  ورينو  موسوعة اللانو  الت ارا 13
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النععاإ مطملعاإ   عع   الععس ع بعع  ال السعنس جحععس بياناتعع  احلزاميعة. ويالحعع  جيضععاإ ج  هععيا العبطال  ولععو كععا  بط
 ي وز   ارت  جول مرة جما  محكمة النلل.

هععيا ويععؤسا تخمععا بعععل البيانععات ال وهريععة  ععي سععنس السععحب  لععيس  لعع  بطالنعع  كسععنس ت ععارا 
 لط  بل  ل  ت ريسل م  جا ج ر قانوني   ال يصا كسعنس سعحب  واليصعا كسعنس ععاسا.  مع  البعسي ي 

السععاحب الععيا يعبععر ععع   راستعع  لاللتععزا  بلحكامعع   ومعع  مبمغعع  الععيا هععو  جنعع   يا خععال السععنس معع  توقيععع
 .  14محل هيا االلتزا     ن  يبطل وتنعس  قيمت  تماماإ.  ي ال التزا  بسو   راسة  وال التزا  سو  محل

 انع:اد سند السحب صحيحًا: -ب

ُجل عل يكعر جحعس  ( تلضعي بعبطال  سعنس السعحب متع 269 يا كانت اللاعسة التي جتت ب ا المعاسة  
بياناتعع  احلزاميععة   عع   المععاسة ن سعع ا قععس جورست  ال ععة اسععت ناءات عمعع  هععيل اللاعععسة  بحيععث يبلعع  السععنس 
صعععحيحاإ عمععع  العععرل  مععع  نلععع  بععععل البيانعععات. وجسعععاس هعععيل االسعععت ناءات يلعععو  عمععع  ج  البيانعععات 

الستعاضعععة عععع  هعععيل المتروكعععة ليعععر  سيعععة  وال تعععؤ ر عمععع   عععوهر سعععنس السعععحب. كمعععا  نععع  باحمكعععا  ا
البيانععات المتروكععة ببيانععات جخععر  مععيكورة  ععي السععنس ياتعع   وي تععرل ات ععال قصععس المععوقعي   لعع  األخععي 

 ب ا. واالست ناءات الميكورة هي 

وهعيل السند الخال  من بيان تاريخ الستح:اق يكون مستحق الوفاء لدى الطالع  عميـو:  -1
 ي عوز االعتعساس بعسليل يخال  عا. ولعو جراس المشعرب ج  تكعو  هعيل اللرينة اللانونية هي قرينة قاطععة   ي ال

( حععععي  قععععال  "قبععععول 242اللرينععععة بسععععيطة لكععععا  قععععس جشععععار  لعععع  يلعععع  صععععراحة؛ كمععععا  عععععل  ععععي المععععاسة  
 المسحوب عمي  سنس السحب قرينة عم  و وس الملابل لسي  مال  ي بت الساحب العكس".

السعحب خاليععاإ مطملعاإ معع  يكععر ميععاس االسععتحلا . جمععا  وهعيا االسععت ناء ال ينطبع   الإ  يا كععا  سععنس
 يا يكر هيا الميععاس بطريلعة جخعر  ليعر قانونيعة؛ كعل  يكتعب  عي السعنس مواعيعس متععسسة لالسعتحلا   جو 
ج  يشار  ل  موعس بتاري  ساب  عم  تاري  احنشاء جو لير يل     ي م ل هعيل الحعاالت يكعو  السعنس 

ةمععة  "   االسععت ناء ال يتوسععع  عععي ت سععيرل  وا   مععا  ععاء عمعع  خععالا الليعععاس بععاطالإ عمععالإ باللاعععسة اللا
  غيرل ال ُيلاس عمي ".

                                                

؛ س. سعيس يحي   الو يز  ي الن ا  99    2790اللاهرة     األورا  الت ارية س. جك   الخولي 14
؛ س. جحمس 276    المر ع الساب   ؛ س. عزيز العكيمي244    2794  الت ارا السعوسا
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ــان مكــان األداء:  -2 يعتبععر المكععا  المبععيإ  ب انععب اسعع  المسععحوب عميعع  الســند الخــال  مــن بي
مكانعاإ لو عاء سعنس السععحب  وموطنعاإ لممسعحوب عميع   ععي الوقعت ياتع . لكع   يا جل ععل السعاحب عع  يكععر 
مكا  الو عاء   ممحامعل مطالبعة المسعحوب عميع   عي موطنع  المبعي   عي السعنس. ومعع يلع   يا خعال السعنس 
م  يكر مكا  و اة   وم  بيعا  معوط  المسعحوب عميع   كعا  لمحامعل ج  يطالعب المسعحوب عميع   عي 

 انععب المكعا  المعيكور ب انعب اسععم . وهنعا ي عب جالإ نلخعي بحر يععة العن    لعس يعلتي يكععر هعيا المكعا  ب
 اس  المسحوب عمي  بل  وق  جو تحت   وهو معتبر  ي الحالتي .

لكع  اللرينععة اللانونيعة المععيكورة ال يمكع  اتباع ععا  الإ  ععي حعال خمععوإ سعنس السععحب جصعالإ معع  مكععا  
و اة   جو م  موط  المسحوب عمي   جما  يا ل  يعي   ي السنس مكا  و اة   ولع  يتضعم  بيعا  معوط  

وخععال مع  يكععر عنعوا  ب انععب اسع  المععيكور   يعتبعر بععاطالإ كسعنس ت ععارا  عمععاالإ  المسعحوب عميعع   يع .
 لمبسج الشكمية  وينلمب  ل  م رس سنس عاسا.

السند الخـال  مـن ركـر مكـان إنشـادو يعـَد م نش ـًأ فـ  المكـان المبـين بجانـب اسـم السـاحب: -3
وللععععس جراس المشععععرب  ععععر  التعامععععل عمعععع  ج  يضععععع السععععاحب عنوانعععع   ععععي سععععنس السععععحب ب ععععوار اسععععم . 

االسعت اسة معع  هععيا الوضععع   عا ترل ج  السععنس قععس ُجنشععن  عي هععيا المكععا     لعع  يحعسس  يعع  مكععا  عخععر. 
جمعا  يا تعععسإس سععاحبو السععنس  ولعع  يحععسإس  يعع  مكععا   نشعاة   بععل ُيكععر مكععا  ب انععب اسعع  كععل سععاحب   ععال 

سعنس صع ت  الت اريعة. وكعيل  األمعر  يا يعتبر جا مكا  م  هيل األمكنة مكاناإ حنشعاة   وي لعس بالتعالي ال
لعع  يعععيإ   ععي السععنس محععل  نشععاة   ولعع  يععرس يكععر لمحععل ب انععب اسعع  السععاحب  عع   السععنس يتعيإععب  وي لععس 

 ص ت  كسنس ت ارا.

 تحَول سند السحب إلى سند عادي: -جـ

ا     ل ععال جحعععس البيانعععات احلزاميعععة  عععي سعععنس السعععحب  عمعع  النحعععو العععيا معععرإ معنعععا سعععابلاإ  والعععي
يعععؤسا  لععع  بطالنععع  كسعععنس ت ععععارا يخضعععع ألحكعععا  قعععانو  الصعععرا  ال ي ععععرإسل مععع  كعععل ج عععر قععععانوني. 

 .ت( بلول عععا  "السعععنس الخعععالي مععع  جحعععس  269 عععالبطال  العععيا جشعععارت  ليععع  ال لعععرة األولععع  مععع  المعععاسة  
سو  البيانات الميكورة  ي الماسة السابلة ال يعتبر سنس سحب.." هو ع ة تعس  الص  كسعنس سعحب  لعط 

ج  تؤ ر  ي بلاة  كسنس ت ارا عخر تنطبع  عميع  جحكعا  قعانو  الصعرا  جو كسعنس ععاسا تنطبع  عميع  
جحكعععا  اللواععععس العامعععة المسنيعععة  يا اسعععتو   الشعععروط الالزمعععة لاللتعععزا  الععععاسا  بتعبيعععر جس إ     الصععع  

  تطبيلععاإ لن ريععة الععيا لعع  يسععت مع ملومععات السععنس الت ععارا قععس ي بععت التزامععاإ عاسيععاإ ليععر صععر ي  ويلعع
"تحعول التصعر ات اللانونيعة". و عي هعيل الحالعة  ال تسعرا عمع  االلتعزا  المعيكور جحكعا  قعانو  الصععرا  
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بععل جحكعععا  اللواععععس العامععة. بمعنععع   نععع  ي عععوز لمممتععز  بالصععع  "المعععسي " الحصععول عمععع  م معععة قضعععاةية 
 ععال يعععسإ ممزمعععاإ بتن ععي  احت عععاج  لمو ععاء  لكعع  يمتنعععع عميعع  الو عععاء ال زةععي. جمععا بالنسعععبة لمععساة  بالصععع 

يا مععا جراس نلععل حلعع  ال ابععت بالصعع    عميعع  اتبععاب   ععراءات حوالععة  ح بععات عععس  و ععاء المععسي  بالععسي   وا 
الح  المسنية  سو  استعمال طريلة الت  ير. وكعيل  لممسعحوب عميع   ج  يحعتج قبعل الحامعل ولعو كعا  

لععع  عخعععر معععا هنالععع  مععع  تطبيععع  ألحكعععا  اللواععععس حسععع  النيعععة  بانععععسا  سعععبب التزامععع   زاء السعععاحب؛  
 اللانونية العامة.

نبععي   يمععا يمععي بعععل الحععاالت التععي يتحععول  ي ععا الصعع  معع  سععنس سععحب باطععل  لعع  تصععرا قععانوني 
 عخر 

الص  الخالي م  يكعر كممعة "سعنس سعحب"  عي متنع  ومكتوبعة بالمغعة التعي كتعب ب عا  يكعو  بعاطالإ  -
 بت التزا  الساحب ت ال المست يس.كسنس ت ارا وصحيحاإ كسنس عاسا ي 

الص  الخالي م  تعيي  المبمي الوا ب س ع   ي سنس السحب تعييناإ سقيلاإ  كعل  يعيكر  عي الصع   -
"اس عوا ل ال  ما ل  بيمتي" يعتبر  قراراإ جكيعساإ بمسيونيعة السعاحب قبعل المسعت يس مع  شعلن  قطعع معسة 

 التلاس .

ر سعنس سعحب  بعل يتحعول  لع  سعنس ععاسا؛ أل  اللواعععس الصع  الخعالي مع  تعاري  احنشعاء ال يعتبع -
 العامة ال تستمز  لصحة م ل هيا السنس يكر تاري  احنشاء.

 تصحيح سند السحب الناقص: -د

قععس ينشععن السععاحب سععنس سععحب خاليععاإ معع  جحععس البيانععات احلزاميععة جو بعضعع ا  جو قععس يلععو  بتسععمي  
  جا بيعععا  مععع  البيانعععات الالزمعععة لصعععحة سعععنس المسعععت يس ورقعععة موقععععة عمععع  بيعععال  جا ال تحتعععوا عمععع

السععحب    ععي  ميععع هععيل الحععاالت يعتبععر السععنس بععاطالإ عمعع  الت صععيل؛ الععيا سععب  يكععرل و لععاإ ألحكععا  
 / م  اللانو .269الماسة /

وهنعا ي ععور السععؤال  هعل ي ععوز تصععحيا العيععب العيا شععاب نشععلة سعنس السععحب ب ضععا ة البيععا   جو 
ت  يععرل  جو قبولعع   جو بكتابععة صععيغة سععنس السععحب بكاممعع   ععي حععال توقيععع  البيانععات الناقصععة سععواء عنععس

السعععاحب عمععع  بيعععال  بعععل  يلعععو  المسعععت يس بععع مالء البيعععا   جو البيانعععات الناقصعععة و لعععاإ لمشعععروط المت ععع  
 عمي ا بين  وبي  الساحب.

روط  ي الواقع    اح ابعة عمع  هعيا السعؤال باحي عاب ليسعت خاليعة مع  كعل نلعس.  األصعل ج  شع
صعحة جا تصععرا قعانوني تتحععسس  عي تععاري  انعلعاسل. كمععا ج   صعسار جا سععنس مععسإ لطرحعع   عي التععساول 
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يلضي ج  يكو  هعيا السعنس كعامالإ وكا يعاإ بياتع  منعي تعاري   صعسارل.  ع   نع  مع  الخطعورة بمكعا  ج  يعزجإ 
يسعععتتبع زعزععععة  عععي التعامعععل سعععنس ت عععارا ال يشعععتمل عمععع  البيانعععات المحعععسسة قانونعععاإ لصعععحت   ممعععا قعععس 

 .15ضمانات حلو  المتعاممي  ب 

ومععع يلععع     معععؤتمر  نيععا حعععول األسعععناس الت اريععة قعععس ج عععاز تصععحيا جسعععناس السعععحب الناقصعععة 
ععت المععاسة / ععس 20ب ضععا ة البيانععات الالزمععة و لععاإ الت ععا  يوا الشععل .  لععس نصإ / معع  قععانو   نيععا الموحإ

وُجكمععل بعععس يلعع  خال ععاإ لالت ععا  الحاصععل   عع   عمعع  جنعع   " يا كععا  سععنس السععحب ناقصععاإ عنععس  صععسارل  
الخعروج عمع  هععيا االت عا  ال يمكعع  التمسع  بعع  عمع  الحامعل  الإ  يا كععا  األخيعر سععين النيعة جو ارتكععب 
خطل  سيماإ عنس حصول  عم  السنس". لك  اعترال مم معي بععل العسول الم تمععي   عي  نيعا عمع  

السعحب الموقعع عمع  بيعال  قعس ج ضع   لع   ععل نع  هيا الن   ن راإ حمكا   سعاءة اسعتخسا  سعنس 
هيل الماسة لير ممز  لمسول الموقعة بحيث تعر  ل عا الخيعار األخعي بع   جو  همالع . وعنعسما وضعع قعانو  

 ع   المشعرب لع  يتعب خ  سخعال حكع  المعاسة العاشعرة  عي  2009  والمعسل ععا  2767الت ارة السورا عا  
ل البمعععسا  العربيعععة األخعععر  كعععال زاةر ولبنعععا  والسععععوسية  لععع  صعععمب جحكامععع . وكعععيل      رنسعععا  وبعععع

تععسخل جيضععاإ الععن  المععيكور ضععم  تشععريعات ا الساخميععة. لكعع   يا كانععت مسععللة تصععحيا سععنس السععحب 
النعاق  لعع  تتبنععال قععواني  البمععسا  المععيكورة   عع   ال لعع  واللضععاء  ي ععا مسععتلرا  عمعع    ععازة تصععحيا سععنس 

  جو البيانععات الناقصعععة  ليعع    عععالعبرة بالنسععبة ل معععا  بشععل  اسعععتي اء سعععنس السععحب المعيعععب ب ضععا ة البيعععا
 السحب لمبيانات احلزامية لصحت  هي لتاري  المطالبة بو اة  وليس لتاري   صسارل. 

 الصوريـة: -ثانياً 

الصععورية  ععي سععنس السععحب هععي تزييععا بيععا  جو جك ععر معع  بياناتعع .  السععنس يبععسو ب ععاهرل صععحيحاإ 
 ميععع البيانععات احلزاميععة التععي سرسععناها  لكعع  جحععس تمعع  البيانععات جو بعضعع ا  ععاء يكععرل  الشععتمال  عمعع 

 بصورة مخال ة لمحليلة. وهنا ي ور السؤال حول قيمة هيا السنس واى ار اللانونية التي تترتب عمي .

األصععل ج  صععورية جحععس  جو بعععل بيانععات السععنس ال يععؤ ر عمعع  صععحت  كسععنس ت ععارا مععاسا  قععس 
كم  اللععانوني  وال يو ععس  ععي  ععاهرل مععا يمكعع  ج  يخععلإ بال لععة بعع   جو يعيعع  تساولعع   لكعع   يا اسععتو   شعع

كانععت الصععورية ال ت ععرإس السععنس معع  وصعع   كسععنس ت ععارا    ععي عيععب يعتععور صععحة االلتععزا  الصععر ي 
الناشععن عنعع .  عع يا مععا قصععس بصععورية جحععس بيانععات السععنس  خ ععاء جهميععة الممتععز   جو عععس  مشععروعية سععبب 
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. والصورية يمك  ج  تتعم  بلا بيا  م  بيانعات سعنس السعحب؛ 16لتزا       هيا االلتزا  يكو  باطالإ اال
 لكن ا جك ر ما تلع  ي اس  الموقع  جو ص ت   جو سبب التزام   جو  ي تاري   نشاء السنس.

  تتخي صورية االس  جشكاالإ متعسسة   لعس يوقعع السعاحب السعنس باسع  شعخ صوريـة الســم:  -آ
وهعو ليعر مو ععوس بلصعس الت ععرب مع  مسعؤولية االلتععزا  الصعر ي  جو قععس يوقعع السعنس مععزوراإ اسع  شععخ  

.  السععاحب  ععي الحععالتي  لععيس ممتزمععاإ صععر ياإ بو ععاء السععنس؛ ألنعع  لعع  17مو ععوس بغيععة اح ععاسة معع  اةتمانعع 
  مالحلتع  عمع  يوقع  ال بص ت  جصيالإ ع  ن س  وال وكيالإ ع  ليرل. ومع يل      هعيا ال يحعول سو 

. جمعا مع  زوخر توقيعع    عو ال يمتعز  جيضعاإ بو عاء السعنس 18 عم  الضعارإ و لعاإ للواععس المسعؤولية التلصعيرية
 ي ال التزا  سو   راسة  وباستطاعت  ج  يتمس  ب يا العس ع ت عال كعل حامعل لمسعنس ولعو كعا  حسع  النيعة. 

ب  كل قيمعة قانونيعة لع ؟ اح ابعة عمع  هعيا وماسا  األمر كيل   هل ي لس سنس السحب لصورية اس  ساح
 .ت( بلول عا  " يا حمعل سعنس السعحب تواقيعع جشعخا  ال تتعوا ر  252السؤال تضعمنت ا جحكعا  المعاسة  

 عي   جهميععة االلتععزا  بع   جو تواقيععع مععزورة جو تواقيعع جشععخا  وهميععي  جو تواقيعع ال تمععز  ألا سععبب عخععر 
يي  ُوقعع باسععم     ععيل  ال يحعول سو  صععحة التععزا  مععوقعي األشعخا  الععيي  وقإعععوا سعنس السععحب جو العع

 سنس السحب  اىخري ".

ومعع  جشععكال صععورية االسعع  ج  يسععحب السععاحب سععنس السععحب عمعع  شعععخ  وهمععي ال و ععوس لعع   
وهعو معا يطمع  عميع  "السعحب  عي ال عواء" ويلعع  بلصعس الحصعول عمع  مبمغع  مع  المسعت يس.   عيا السععنس 

شخصعي  همعا السعاحب والمسعت يس األمعر؛ العيا ي يعز تحولع   لع  سعنس ألمعر معيب لكون  ال يحتوا  الإ 
ال انلمععب  لعع  سععنس عععاسا. و ععي كععل األحععوال قععس يالحعع  هععيا   يا مععا تععو رت  يعع  شععروط هععيا السععنس  وا 

 الساحب ب ريمة االحتيال والنصب    توا رت جركان ا.

 ة ليسعت لع   كعل  قعس يوقعع السعاحب سعنس السعحب  ويضع ي عمع  ن سع  صعصورية الصفة:  -ب
يععيكر جنعع  صععير ي جو معع  ر ععال األعمععال ويلعع  معع  ج ععل  ي ععا  اىخععري   وحمم عع  عمعع  ال لععة بالسععنس 
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والتعامعل بع .  السعنس  عي هعيل الحالعة صعحيا  والسعاحب ممعز  بتوقيعع  ت عال الحامعل حسع  النيعة  ضععا ة 
  ل  مالحلت  بالتعويل عم  المتضرر م  انتحال  هيل الص ة الكايبة.

قععس يععيكر السععاحب  ععي سععنس السععحب سععبباإ لتحريععرل مغععايراإ لمسععبب الحليلععي. صــورية الســبب:  -ج
 ع   كعا  السعبب الحليلعي مشعروعاإ  السعنس يبلع  صعحيحاإ   عال  عر     كعا  السعبب بسعحب  هعو وصععول 
قيمتععع  نلعععساإ  لععع  السعععاحب كمعععا هعععو معععيكور  يععع   جو كعععا  تسعععسيساإ لععع م  بضعععاعة باع عععا المسعععت يس  لععع  

كمعا هعو حليلعة. جمعا  يا يكععر السعاحب سعبباإ  عاهراإ حخ عاء سععبب ليعر مشعروب كعل  يشعير  لعع  السعاحب 
ج  الليمة وصمت نلعساإ  بينمعا السعبب الحليلعي لسعحب سعنس السعحب هعو سيع  قمعار ترتعب لممسعت يس بيمعة 
الساحب    ي هيل الحالة يسعتطيع السعاحب ج  يعس ع مطالبعة المسعت يس  وكعل حامعل سعين النيعة بعبطال  

 التزام   لك  هيا البطال  ال يمتس  ل  التزامات اىخري  عم  السنس عمالإ بمبسج استلالل التواقيع.

ـــخ:  -د قععس يتضععم  سععنس السععحب تاريخععاإ  ععاهراإ حنشععاة  مخال ععاإ لمتععاري  الحليلععي  صــورية التاريـ
جنععع  مسعععتوٍا  السعععنس  عععي هعععيل الحالعععة صعععحيا  وال يتعععل ر بالصعععورية التعععي تتعمععع  بتعععاري  سعععحب  طالمعععا 

 لشكم .

لكعع  صععورية التععاري  لالبععاإ مععا يسععتعمم ا السععاحب حخ ععاء نلعع  جهميتعع    يععيكر  ععي السععنس تاريخععاإ 
الحلعاإ لبمولع  سع  الرشعس. و ععي هعيل الحالعة يعتبعر التزامع  بععاطالإ  ويسعتطيع التمسع  ب عيا العبطال  ت ععال 

مطالبعة نعاق  األهميعة المعيكور كل حامل ولو كا  حسع  النيعة. لكع  يلع  ال يحعول سو  حع  األخيعر ب
 بالتعويل  يا ج بت جن  قس ل ل  ل  طر  احتيالية حخ اء نل  جهميت .

األصعععل ج  يعتبعععر السعععنس ح عععة  عععي بياناتععع   وعمععع  مععع  يعععسعي صعععورية هعععيل البيانعععات   بعععات معععا 
يسعيععع . وحيعععث    االلتعععزا  الصعععر ي يو صععع ة ت اريعععة مععع    عععة  وا   الصعععورية ك يعععراإ معععا تخ عععي لشعععاإ 
وتحعايالإ عمع  اللعانو  مع    عة جخعر    ع   هعيل الصعورية يمكع    بات عا ب ميعع طعر  اح بعات بمعا  ي ععا 

 البيإنة واللراة .

 التحريــف: -ثالثاً 

التحريعععا  عععي سعععنس السعععحب هعععو كعععل تغييعععر يعععت   عععي بياناتععع  بععععس  نشعععاة  بالحعععيا جو الزيعععاسة جو 
مبمعي السعنس  جو حعيا اسع  جحعس الممتعزمي  بع  الشطب جو الح  جو لير يل   كل  يلعو  الحامعل بتغييعر 

حالل اس  عخر محم   جو تغيير تاري  اسعتحلا  السعنس... ل .   عيا التحريعا يعتبعر مع  قبيعل التزويعر  وا 
 يا تععوا رت جركانعع   ويعاقععب مرتكبعع  بععالحبس معع  سععنة  لعع   ععالث سععنوات وبغرامععة جقم ععا مةععة ليععرة  مععاسة 

 علوبات(. 640
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ا التحريعععا عمععع  جحكعععا  االلتزامعععات الصعععر ية المتعملعععة بسعععنس السعععحب  لعععس جمعععا بالنسعععبة ى عععار هعععي
 .ت( بلول ا  " يا وقع تحريعا  عي معت  سعنس السعحب التعز  العيي  وقععول  يمعا بععس  444بح ت ا الماسة  

 بملتض  متن  المحرإا  جما الموقعو  السابلو   ممزمو  بملتض  متن  األصمي".

لععععيي  التزمععععوا بالسععععنس قبععععل تحري عععع  وهععععؤالء ال يمتزمععععو  ت ععععال وهعععيا الععععن  ي ععععرإ  بععععي  المععععوقعي  ا
الحامعععل  ولعععو كعععا  حسععع  النيعععة  الإ بمضعععمو  العععن  األصعععمي  ي هععع  لععع  يوقععععوا  الإ عمععع  جساسععع . جمعععا 
الموقعو  بعس التحريا  ع ن   يمتزمعو  بحسعب العن  المحعرخا  جا بحسعب مضعمون  ال سيعس بععس وقعوب 

 التحريا. 

ح  لمموقعي  عم  سنس السحب التمس  بعلا تحريعا يلعع  عي جحعس بياناتع  والسؤال اى  هو هل ي
لمتحمل م  التزامات  ؟    التحريا اليا يمك  لمموقعع ج  يحعتج بع  هعو يلع  التحريعا؛ العيا يعؤ ر  عي 
التزامععع  الصعععر ي.  معععو ج  السعععاحب بععععس ج  حصعععل عمععع  قبعععول المسعععحوب عميععع  لسعععنس السعععحب  قععععا  

السععنس سععابلاإ   ي ليإعرل معع  مكععا   قامتع ؛ ليضععع بععسالإ عنع  عنععوا  مت ععرل  بتحريعا عنوانعع  المععسو  عمع  
  ميس لممسحوب عمي  ج  يتمس  ب يا التحريا  ويبل  ممزماإ بو اء السنس  ي موعس استحلاق .

 البيانات الختيارية ف  سند السحب -

ج  يضعمنول معا  ضا ة  ل  البيانات احلزاميعة التعي سعب  شعرح ا  ي عوز لممتععاممي  بسعنس السعحب 
يشاؤو  م  بيانات توخياإ لتحلي  مصمحة واحس جو جك ر من    شريطة جالخ تخعالا هعيل البيانعات الن عا  
الععععا  جو اىساب العامعععة  وجال تخعععرج بسعععنس السعععحب عععع  خصاةصععع  األساسعععية جو ت سعععس شعععرط الك ايعععة 

البيانععععات المععععيكورة الياتيعععة  يعععع  بععععل  تععععربط مضععععمون  بعناصععععر خار ععععة عععع  الصعععع  الععععيا ج ععععر   يعععع . و 
اختياريعععة؛ أل  اللعععانو  لععع  يشعععترط ا؛ لعععيل  ال تختعععل صعععحة سعععنس السعععحب لععععس  يكرهعععا. وهعععي متععععسسة 
جيضععاإ   من ععا مععا ج ععازل اال ت ععاس  وجخععي التعامععل الت ععارا بعع   ومن ععا مععا تصععس  اللععانو  لععيكرل وبح عع  

 بشيء م  الت صيل. 

 شرط ليس ألمر:  -أوًل 

سيمععة تشععترط ج  يسععب  اسع  المسععت يس عبععارة "ألمععر" حتعع  يعتبععر السععنس كانعت بعععل التشععريعات الل
(  "سعنس السعحب قابعل 244/2صحيحاإ ويلبل الت  ير. جما بالنسبة للانو  الت ارة   لس يكعر  عي المعاسة  

وهععيا يعنععي ج  السععنس هععو ساةمععاإ ألمععر .لمتععساول بطريعع  الت  يععر ولععو لعع  يععيكر  يعع  صععراحة كممععة "ألمععر"
لعع  يلعععر  اسعععم  ب ععيل العبعععارة   ععع يا قيععل  "اس ععععوا لزيععس" جو "اس ععععوا ألمعععر زيععس"  السعععنس  عععي  المسععت يس ولعععو

 الحالتي  هو ألمر زيس ويلبل الت  ير. 
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جما  يا جراس السعاحب ج  يمنعع تعساول سعنس السعحب بطريع  الت  يعر  باسعتطاعت  ج  يضعمن  شعرط 
و ععي  .   لعط" جو "اس عععوا ل عال  سو  ليعرل""لعيس ألمعر" جو جا عبعارة جخععر  مما معة كعبعارة  "اس عععوا ل عال

جم ال هيل الحالة ال يستطيع المست يس ت  يعر السعنس  بعل يتو عب عميع  انت عار موععس اسعتحلاق  لمطالبعة 
المسععحوب عميعع  بلساةعع   جو نلععل الحعع  ال ابععت  يعع  ععع  طريعع  حوالععة الحعع . وعمعع  يلعع  نصععت المععاسة 

  عبععارة "لععيس ألمععر" جو جا عبععارة جخععر  مما مععة يخضععع بلول عا  "والسععنس الععيا يععسو   يعع  سععاحب 244/2
 تساول  ألحكا  حوالة الح  الملررة  ي اللانو  المسني سو  ليرها".

ي وز ج  ييكر هيا الشرط  ي جا مكا  م  السنس عنس سعحب  عمع  ج  يعرس قبعل توقيعع السعاحب  
يا ما ورس بعس هيا التوقيع  يتو ب ج  يكو  بخط يسل جو موقعاإ تحت    م  قبم . وا 

 :19شرط الوفاء ف  محل مختار -ثانياً 

 .ت( عمععع  جنعع  "ي عععوز ج  يشعععترط جساء سعععنس السععحب  عععي معععوط  شعععخ   267نصععت المعععاسة  
عخر سواء جكا  يل   ي الموط  اليا يلي   ي  المسحوب عمي  جو  ي موط  عخر".  شعرط الو عاء  عي 

س ع  ععي معوط  شععخ  عخععر قععس محعل مختععار ي تععرل ج  يكعو  سععنس السععحب مسععحوباإ عمع  شععخ  ليعع
 يكو   ي   ة تختما ع    ة موط  المسحوب عمي   وهيا ما يسم  بع "توطي  سنس السحب".

ي ععععوز ج  يختععععار جا شععععخ  يتمتععععع باألهميععععة الالزمععععة لمو ععععاء  سععععواء جكععععا  شخصععععاإ طبيعيععععاإ جو 
مختعععاراإ لو عععاء  اعتباريعععاإ  وسعععواء جكعععا  ج نبيعععاإ عععع  سعععنس السعععحب ج  جحعععس موقعيععع ؛ ليكعععو  موطنععع  محعععالإ 

السنس. والغالب ج  يكو  هعيا الشعخ  هعو المصعرا العيا يتعامعل معع  المسعحوب عميع   جو قعس يكعو  
شخصاإ صسيلاإ ل خير يكم   بالو اء عوضاإ عنع . و عي الك يعر مع  األحيعا  يلعس  المسعحوب عميع  عمع  

بعل مع  الت عار  عي العسول   عال  ساةني  بالمكعا  العيا تعو   بع  جسعناس السعحب التعي يسعحبون ا عميع   ال
المتلسمعععة معععا يشعععير  عععي جورا  مراسعععالت  الت اريعععة  لععع  المصعععرا العععيا اختعععارل لتعععوطي  جسعععناس السعععحب 

 المسحوبة عمي . 

يا كا  الساحب هو اليا يلو  ب سراج محعل العس ع المختعار  عي سعنس السعحب حعي   نشعاة     نع   وا 
سععبلاإ مععع المسععحوب عميعع  لتحليعع  يلعع   ول ععيا  يا ينععسر  ععي الواقععع ج  يععت  هععيا اح ععراء سو  االت ععا  م

عععي  السععاحب محععل الععس ع المختععار سو  عمعع  المسععحوب عميعع ؛  عع   ل خيععر الحعع  بععل  يععر ل قبععول 
 السنس.

                                                

رق    2794  السبوب اللانوني ال رنسي م مة  ان ر ملال ري يل  علس توطيس األسناس الت ارية 19
22212. 
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قععس يعععي  السععاحب محععل الو ععاء المختععار سو  ج  يحععسس هويععة الشععخ  الععيا ي ععب الو ععاء عنععسل  
ا عي  الساحب  ي سعنس السعحب مكانعاإ لمو عاء ليعر  .ت( بلن   " ي210  ي هيل الحالة تلضي الماسة  

مععوط  المسععحوب عميعع  سو  ج  يعععيإ  اسعع  الشععخ  اىخععر الععيا ي ععب الو ععاء لسيعع    ععاز لممسععحوب 
عمي  تعيي  هيا الشخ  عنس اللبول      ل  يعين  ُعسإ ممزماإ بالس ع  ي مكا  الو اء". يتضعا مع  هعيا 

 ي  مكانعاإ لمعس ع  عي ليعر معوط  المسعحوب عميع   سو   الن  جن   ي سنس السحب اليا حسس الساحب
ج  يشععار  لعع  هويععة الشعععخ  الععيا سععيت  الو ععاء عنعععسل   عع   لممسععحوب عميعع  عنعععسما يلععس  السععنس  ليععع  
للبول   ي موطن  ج  ييكر اس  هيا الشخ .  مو ج  الساحب يكر  ي السنس المسعحوب عمع  شعخ  

..."   حعي  تلعسي  .السعيس  عال  وبمسينعة حمع    المبمعيملي   ي سمش  "اس عوا بمو ب هعيا السعنس  لع  
 ععي سمشعع  للبولعع   يسععتطيع ج  يععيكر "ملبععول والععس ع لععس  المصععرا الت ععارا   السععنس  لعع  هععيا الشععخ

/ بمسينعععة حمععع "  ععع  يوقإعععع  جمعععا  يا وقإعععع المسعععحوب عميععع  بعععاللبول  وجل عععل عععع  يكعععر 2السعععورا  عععرب /
شععر  ليعع  السععاحب جيضععاإ    ععي هععيل الحالععة عميعع  ج  يععو ي الشععخ  الععيا يععت  الو ععاء عنععسل  والععيا لعع  ي

 مبمي السنس بن س   ي مسينة حم . 
 عع  قععس يحععسإس  ععي سععنس السععحب مععوط  المسععحوب عميعع  مكانععاإ لو اةعع   وهنععا يحعع  لممسععحوب عميعع  
عنسما يعرل السنس عمي  للبولع  ج  يععي  مكانعاإ عخعر لو اةع   شعريطة ج  يكعو  هعيا المكعا   عي منطلعة 

  .ت(. 210/2   موطن
 هيا وتترتإب عم  توطي  سنس السحب ع ار متعسسة جهم ا  

   توطي  السنس يو ب عم  الحامل تلسي  السنس لمو اء  ي محل الس ع المختعار. ويعتبعر حعامالإ  -2
م مالإ  يما لعو قسمع  لمو عاء لعس  المسعحوب عميع  ن سع . كمعا يعتبعر هعيا المحعل هعو العيا ي عب 

 لعس  الو اء  يما لو تخما م  ُوط  السنس لسي  ع  و اء قيمت . ج  يو    لي  االحت اج
   توطي  السنس ال يعني كما ير  بعض   ج  ييهب المسحوب عمي   ل  محعل الو عاء المختعار  -2

لكي يؤسا قيمة السنس عنس حمعول ميععاس اسعتحلاق   بعل المطمعوب ج  يلعو  مع  ُوطع  السعنس لسيع  
 بالو اء نيابة ع  المسحوب عمي .

  الشخ  اليا ُوطِّ  السنس لسي   وهو عمع  األلمعب المصعرا العيا يتعامعل معع  المسعحوب   -4
عمي   ولو ج  اسم  يكر  ي السعنس    عو ال يصعبا مسعحوباإ عميع   ولعيل  ال يلعس  سعنس السعحب 
 لي  للبول   وال يعسإ ممتزماإ صر ياإ ب  ألن  لع  يوقعع     عو م عرس وكيعل عع  المسعحوب عميع   عي 

ولكععي يععتمك  المصععرا معع  تن يععي هععيل الوكالععة  عمعع  المسععحوب عميعع  موكمعع   ج  يو ععس الو ععاء. 
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لسنس  جو ج  يكو  المصعرا ن سع  قعس معنا المسعحوب عميع  ابي  يسي  المبمي الكا ي لو اء قيمة 
 قرضاإ  اعتماساإ( جباح ل  استخسام   ي و اء األسناس التي يوطن ا األخير لسي . 

نس السعحب لسيع  باعتبعارل وكعيالإ  وككعل وكيعل  عميع  تن يعي الوكالعة و ع     الشعخ  المعوط  سع       
التعميمععات المعطععاة لعع  معع  قبعععل موكمعع   لععيل  يعتبععر مخطةعععاإ وتععن ل بالتععالي مسععؤوليت   يمعععا  يا 

 جو   سنساإ كا  قس تمل  جمراإ م  المسحوب عمي  بعس  و اء قيمت . 

 لنسبة لممتعاممين بو: ولشرط توطين سند السحب فوادد عممية متعددة با
  و م يس لممسحوب عمي    ي ت  ر مصمحت  م  هيا الشرط  يما لعو كعا  متغيبعاإ عع  موطنع   -

بتععاري  االسععتحلا    بتكمي عع  مصععر   ليلععو  بالو ععاء عوضععاإ عنعع  يت ععاس  خطععر تن ععي  االحت ععاج ضععسل  
سععاءة لسععمعت . وكععيل   يا كععا  السععنس مسععت ح  الععس ع لععس  االطععالب ومععا يتسععبب  يلعع  معع  مصععرو ات وا 

 عمي ؛     توطين  ي نإب المسحوب عمي  ت ميس قيمت  لسي ؛ ألن  ال يعم  مت  سيلس   لي  الو اء.
وهععو م يعععس لمحامعععل  ي ي نإبعع  مشعععلة السععع ر مسععا ات طويمعععة لمطالبعععة المسععحوب عميععع   يا كعععا   -

 موط  األخير بعيساإ.
سعععنس السععحب الععيا يسعععتح  و ععاؤل  ععي مكعععا  كمععا    هععيا الشععرط يعتبعععر م يععساإ لمسععاحب؛ أل   -

 قريب ُيتساول بس ولة  سو  ج  ي س ساحب  جا عاة  ليل .
وت  عععر  اةععععسة الشعععخ  المععععوط  لسيععع  السععععنس  والعععيا هععععو مصعععرا عمعععع  الغالعععب  بععععل  هععععيا  -

التععوطي  يتععيا لممصعععرا المععيكور االرتبعععاط مععع المسعععحوب عميعع  بعمميععات مربحعععة معع    عععة  كمععا جنععع  
 لخسمة لممسحوب عمي  يكسب  كزبو  ل  م    ة جخر . وبلساة  هيل ا

 :شرط ال:بول أو الوفاء الحتياط  -ثالثًا 
 .ت( بلنع   "لسعاحب سعنس السعحب وم  عرل وضعامن  ج  يععي  مع  يلبمع  جو  422قضعت المعاسة  

 يس ع  عنس االقتضاء  ويسم  هيا الشخ  الم ول".

س  جو م  ععرل  جو ضععامن   وخشععية هععؤالء قععس ال يحععوز المسععحوب عميعع  األصععمي  لععة سععاحب السععن
مع  ج  يتخمعا المعيكور عع  قبعول السعنس  جو ج  يععر ل و عاءل  يا كعا  قعس قبمع    ير عع الحامعل عمععي   
سعاءة لسعمعت   الت اريعة   ع   المشعرب  بالتالي  وت اسياإ لما يتضمن  هيا الر وب مع  وقعت ومصعرو ات وا 

حوب عميعع  األصعمي  للبولعع   جو و اةع  عوضععاإ عنعع . ج عاز لكععل معن   ج  يعععيإ  شخصعاإ عخععر ليععر المسع
يطم  عم  هيا الشخ  "المسحوب عمي  االحتياطي" جو "الم ول" وكما هو واضعا مع  التسعمية     
م مععة الشععخ  المععيكور م مععة احتياطيععة  ي ال يلععس  الحامععل سععنس السععحب  ليعع   ال عنععس االقتضععاء  جا 

 السنس  جو و اة . عنسما يمتنع المسحوب عمي  األصمي ع  قبول 
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   الشعرط المعيكور  ال ي يعس السعاحب والم  عر والضععام  ب بععاس خطعر الر عوب عمعي   ومعا يترتععب 
عم  يل  م  ع ار  بل هو م يس جيضاإ لمحامل  ي يلس   لي  ضما  ممتز  صعر ي عخعر  عي سعنس السعحب 

 .20بحيث يستطيع الر وب عمي ؛ الستي اء قيمة السنس عنس الحا ة

المسحوب عمي  االحتياطي ج نعاء  نشعاء السعنس جو حعي  تساولع .  اللعانو  جعطع  لكعل  ي وز تعيي 
م  الساحب والم  ر والضام  الح  بتعيي  مسعحوب عميع  احتيعاطي  لكع  ال ي عوز لممسعحوب عميع  

حعي  يلبعل السعنس ج  يععي  مسعحوباإ عميع  احتياطيعاإ يلعو  بو عاء السعنس بعسالإ عنع   يا تخمإعا هعو؛  األصمي
  .ت(. 297/4م ل هيا التعيي  ي عل اللبول مشروطاإ  ي سسل  ماسة أل  

ويلععع تعيععي  المسععحوب االحتيععاطي  ععي مععت  سععنس السععحب كععل  يععيكر "المسععحوب عميعع  األصععمي 
/ بسمشعع " لكعع  لالبععاإ مععا يععرس اسعع  المسععحوب 2 ععال  وعنععس االقتضععاء المصععرا الت ععارا السععورا  ععرب /

 –ل  "ُيلعععسإ  السعععنس عنعععس االقتضعععاء  لععع  السعععيس نشعععلة الخعععوارزمي عميععع  االحتيعععاطي  عععي جسععع ل السعععنس  يلعععا
الحريلعة". وعمعالإ بمبعسج الك ايعة الياتيعة  ال ي عوز ج  يلعع التعيعي   عي ورقعة من صعمة عع  السععنس  -سمشع 

 .21 ي ال تسبي ص ة االلتزا  الصر ي  الإ عم  البيانات الوارسة  ي ص  سنس السحب باليات

ر التي تترتب عمع  تعيعي  المسعحوب عميع  االحتيعاطي؟    المسعحوب يبل  ج  نحسس ما هي اى ا
عميعع  االحتيععاطي يبلعع  شخصععاإ لريبععاإ ععع  السععنس طالمععا لعع  يوقععع عميعع   وبتوقيععع   لععط يصععبا ممتزمعععاإ 
صععر ياإ بعع . مععع يلعع  ال ي ععوز لمحامععل مطالبععة المسععحوب عميعع  االحتيععاطي  الإ بعععس مطالبععة المسععحوب 

اب األخيععر ععع  قبععول السععنس جو و اةعع . كععيل  لععيس لمحامععل ج  ير ععع عمعع  معع  عميعع  األصععمي جوالإ وامتنعع
عيإ  الم ول وال عم  الموقعي  الالحلي   الإ  يا قس  السنس  لع  هعيا الم عول بلبولع  جو و اةع   وامتنعع 

 .ت(. ومتعي قبعل  424/2األخير بسورل ع  جساء هيل الم مة  وج بت الحامعل هعيا االمتنعاب باحت عاج  
السعععنس جو و إعععال  ععع   هعععيا اللبعععول جو الو عععاء تسعععرا عميععع  جحكعععا  التعععسخل  عععي اللبعععول جو الو عععاء  الم عععول
  .ت وما بعسها(.  424 المعاسة 
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 شرط عدم الضمان أو "الجزاف": -رابعاً 

األصل ج   ميع الموقعي  عمع  السعنس ضعامنو  قبعول جو و عاء قيمتع   يا تخمإعا المسعحوب عميع  
  اللععانو  جعطعع  السععاحب والم  ععري  حعع  اشععتراط احع ععاء معع  بعععل هععيا ععع  جساء هععيل الم مععة  لكعع

 الضما  جو كم .

 .ت( ج  يشعترط ععس  ضعما  قبعول سعنس السععحب؛  256/2 بالنسعبة لمسعاحب ج عازت لع  المعاسة  
يا معععا ضعععمإ   لكن عععا لععع  تسعععما لععع  بعععل  يشعععترط  ع عععاءل مععع  ضعععما  جساء مبمغععع  عنعععس حمعععول األ عععل  وا 

. وسعععبب ععععس   عععواز  السعععاحب السعععنس م عععل هعععيا الشعععرط   يبلععع  السعععنس صعععحيحاإ  ويعتبعععر الشعععرط الليعععاإ إ
 ع اء الساحب مع  ضعما  و عاء السعنس هعو كونع  منشعن هعيا السعنس والممتعز  األول بعس ع قيمتع   ويترتعب 

 عم   ع اة  م  هيا الضما  عرقمة تساول السنس وتش يع  صسار جسناس الم اممة. 

اط عس  ضمان  قبول سنس السحب جمراإ منطليعاإ معع الحع  العيا هيا ويعتبر السماح لمساحب باشتر 
 .ت( معا لع  يكع  السعنس  295/2منحع   يعال اللعانو  بعل  يضعمإ  السعنس شعرط ععس  تلسيمع  لملبعول  معاسة 

  جو لععس  الغيععر جو  ععي منطلععة ليععر منطلععة المسععحوب عميعع .  وا عب الععس ع بعععس مععسة معع  االطععالب عميعع
  الشععرطي     ععي الحالععة األولعع  "شععرط عععس  الضععما " ال يمنععع عمعع  ومععع يلعع     مععة  ععار  جساسععي بععي

الحامععل تلععسي  السععنس لممسععحوب عميعع  للبولعع   لكعع   يا مععا قسإمعع   وامتنععع المسععحوب عميعع  ععع  اللبععول  
 مععيس ل ععيا الحامععل حعع  الر ععوب عمعع  السععاحب الشععتراط  عععس  ضععما  اللبععول  جمععا  ععي الحالععة ال انيععة 

 "  الحامل مح ور عمي  تلسي  السنس لملبول  طالقاإ. "شرط عس  التلسي  لملبول

والشرط اليا يضعع  السعاحب عمع  سعنس السعحب بععس  ضعما  قبولع  ال يلتصعر ج عرل عميع  وحعسل  
بععل تنصععرا ع ععارل عمعع   ميععع المععوقعي . يلعع  ج  الحعع  الععيا ينشععل ب صععسار السععنس ينتلععل  لعع   ميععع 

 .22صسارحممت  عنس ت  يرل ب ميع جوصا   وشروط  عنس اح

 .ت( الحعع  ب ع اةعع  لععيس معع  ضععما  اللبععول  لععط  بععل  249جمععا الم  ععر  لععس جعطتعع  المععاسة  
ع عاء الم  عر مع  ضعما  الو عاء يبعررل جنع  ال تترتعب عميع  اى عار الخطيعرة  وم  ضما  الو اء جيضعاإ. وا 

بعس ع ن س ا؛ التي تترتعب عمع  ععس  ضعما  السعاحب لمو عاء.  معيس الحامعل هعو مع  تسعبإب  عي األصعل 
 سنس ت ارا  ل  التساول  كما ج  سورل  ي ت  ير السنس يلتصر عم  بيع ما اشترال.
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   الشعععرط العععيا يضعععع  الم  عععر بععععس  ضعععما  قبعععول سعععنس السعععحب جو و اةععع  محعععسس األ عععر  ي ال 
 يست يس من   الإ هو سو  الساحب والم  ري  الالحلي  جو السابلي  ل  عمالإ بمبسج استلالل التواقيع.

  جخيعراإ بلنع  ي عب  سراج شعرط ععس  الضععما  الصعاسر عع  السعاحب  جو الم  عر  عي صعع  ُيالحع
سععنس السععحب ياتعع   جو  ععي الورقععة المتصععمة بعع . جمععا  يا كععا  قععس سوإ   ععي ورقععة من صععمة  ينحصععر ج ععرل 
بالمتعاقسي   لط  وال يحتج ب  ت ال الحممة الالحلعي  لمم  عر  ليع  لععس  عمم ع  بو عوس الشعرط. لكع   يا 

 انوا يعممو  ب يا الشرط؛     ج رل يسرا عمي    ويمك  بالتالي االحت اج ب   زاءه .ك

 شرط الرجوع دون مصاريف أو دون احتجاج: -خامساً 

يتو ب عم  الحامل  ح  اإ لحل  بالر وب عم  الممتزمي  بسنس السعحب  ج  يعن إ  احت ا عاإ لععس  
ممسعععحوب عميععع    مععع  يلبمععع  جو لععع  ي ععع  . واللصعععس مععع  اللبعععول  جو لععععس  الو عععاء  يا كعععا  قعععس قعععسإ  السعععنس ل

تضمي  سنس السحب شرط الر عوب سو  مصعاريا جو سو  احت عاج  هعو  ع عاء الحامعل مع   ععساس هعيا 
االحت ععاج حععي  ممارسععة حلعع  المععيكور. بمعنعع  ج  ر وععع  يععت  بنععاء عمعع  ال لععة بكالمعع  ج  المسععحوب 

 عمي  ل  يلبل  جو ل  يا  السنس.

  .ت( بلول ا   409هيا الشرط الماسة  للس نصإت عم  

ي ععوز لمسععاحب وألا م  ععر  جو ضععام  ج  يع ععي حامععل سععنس السععحب عنععس المطالبععة عمعع   -2"
و ععع  الر عععوب مععع  تلعععسي  احت عععاج لععععس  اللبعععول جو لععععس  الو عععاء متععع  ُكتعععب عمععع  السعععنس "المطالبعععة بعععال 

 قيع م  اشترط يل .مصاريا" جو "سو  احت اج" جو جا عبارة جخر  مما مة مييإمة بتو 

وال يع ي هيا الشرط الحامل م  تلسي  السنس  ي المواعيعس الملعررة  وال مع   رسعال احشععارات  -2
 الالزمة.

 وعم  م  يتمس  قبل الحامل بعس  مراعاة هيل المواعيس   بات يل . -4

يا كتب الساحب هيا الشرط سر  عم  كل الموقعي . -6  وا 

    جو جحس الضامني   ال يسرا  الإ عمي  وحسل.جما  يا كتب  جحس الم  ري -5

يا قسإ  حامل سنس السحب االحت اج عم  الرل  م  الشرط تحمإعل وحعسل مصعاري    يا كعا   -4 وا 
 الساحب هو اليا وضع الشرط.
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جمععععا  يا كععععا  الشععععرط صععععاسراإ معععع  م  ععععر  جو ضععععام   ععععاز الر ععععوب عمعععع   ميععععع المععععوقعي   -9
 بمصاريا االحت اج    ُعمل".

رط الر عععوب سو  مصعععاريا جو سو  احت عععاج  واةعععس متععععسسة   مععع    عععة جولععع  يحلععع  مصعععمحة لشععع
المسعععحوب عميععع   ي يبععععس عنععع  خطعععر تن عععي  االحت عععاج عنعععس ع عععزل عععع  الو عععاء ومعععا يترتعععب عمععع  هعععيا 
االحت ععاج معع  عواقععب تسععيء  لعع  سععمعت  واةتمانعع   وقععس تععؤسا جحيانععاإ  لعع  شعع ر   السعع . ومعع    ععة 

شرط عم  ت نب الممتعزمي  بسعنس السعحب تحمعل ن لعات تحريعر االحت عاج؛ لعيا تغمعب  انية  يعمل هيا ال
كتابععة هععيا الشععرط  ععي سععنسات السععحب يات الليمععة الضععةيمة. وجخيععراإ    الشععرط المععيكور يع ععي الحامععل 

حلعع  بععالر وب  23معع  تن ععي  االحت ععاج لعععس  اللبععول؛ جو لعععس  الو ععاء؛ وبععيل  يصععون  معع  خطععر سععلوط
بالسععنس  يمععا لععو جهمععل مراعععاة تن ععي  االحت ععاج  ععي مواعيععسل اللانونيععة  ول ععيا ن ععس ج  عمعع  الممتععزمي  

جسعناس السعحب التععي تشعتمل عمع  هععيا الشعرط هعي عععاسة األسعناس المسعحوبة لصععالا المصعارا  جو التععي 
تلععس  لمخصعع  لععسي ا   ك ععرة األسععناس التععي تحمم ععا المصععارا لمتحصععيل ت عععل معع  العسععير عمي ععا مراعععاة 

 يس اللانونية لتن ي  االحت ا ات لعس  و اة ا.المواع

جمعا الععيي  يحعع  ل عع  تضععمي  سععنس السععحب شععرط الر ععوب بععسو  مصععاريا    عع   كمععا جشععارت  لعع  
/ السععابلة  السععاحب عنععس  نشعععاء السععنس وجا م  ععر  جو جا ضععام  عنععس ت  يعععرل  جو 409يلعع  المععاسة /

 ضمان  خالل  ترة تساول .

السعنس ياتع ؛ لعيل  لعو كتعب عمع  ورقعة مسعتلمة    نع  ال تكعو  لع  ي ب ج  يكتب هيا الشرط عم  
جا قيمعة صعر ية عمعالإ بمبعسج الك ايعة الياتيعة لسعنس السعحب  ومعع يلع  يبلع  معتبعراإ كات عا  صعحيا و لعاإ 

  بمعنع  ج  الم  عر 24لملواعس العامة لك  تنحصر ع ارل بي  واضعي   لعط سو  ج  يتععساه   لع  ليعره 
بععس ع مبمععي السععنس  لعع  الم  ععر  ليعع   ولععو جهمععل األخيععر  ععي تن ععي  االحت ععاج لعععس   معع الإ يبلعع  ممتزمععاإ 

 الو اء عنس ر ل المسحوب عمي  جساء قيمة السنس.
ل  يتطمب اللانو  صيغة معينة لكي ي ر   ي ا هيا الشرط؛ ليا يمك  ج  يعسرج بسعنس السعحب بليعة 

صععاريا" جو "الر ععوب سو  احت ععاج". كععل مععا عبععارة تععسلإ عمعع  معنععال.  ي ععوز ج  يععيكر "المطالبععة سو  م
يشععترط  اللععانو  هععو ج  تععييإل العبععارة المععيكورة بتوقيععع واضععع ا. والتوقيععع تبععررل ضععرورة معر ععة واضععع 

 الشرط؛ أل  ع ار هيا الشرط تختما باختالا واضع  كما سنر  الحلاإ. 
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يا كععا  الشععرط مطبوعععاإ عمعع  السععنس  عع  شععطب بعععس يلعع    ععالرجا    هععيا ا لشععرط يحععت   بليمتعع  وا 
 مال  ي بت ج  شطب  قس  ر  بات ا  األطراا.

قس يلتصر شعرط الر عوب سو  مصعاريا عمع   ع عاء الحامعل مع  تن عي  احت عاج ععس  اللبعول  جو 
مع  تن عي  احت عاج ععس  الو عاء. و عي حالععة وروس الشعرط مطملعاإ سو  جا تحسيعس  ع   يلع  ينصعرا  لعع  

 اللبول  واحت اج عس  الو اء معاإ.  ع اء الحامل م  تن ي  احت اج عس 
هععيا وال يترتععب عمعع  شععرط الر ععوب بععسو  مصععاريا  ع ععاء الحامععل معع  وا ععب تلععسي  سععنس السععحب 
لملبعععول  جو لمو عععاء  عععي المواعيعععس الملعععررة قانونعععاإ. كمعععا  نععع  ال يع يععع  مععع  وا عععب  خطعععار الممتعععزمي   مععع  

يععس المحعسسة لععيل   كعل يلعع  كعي ال يبلعع  سعاحب وم  ععري  وضعامني  بعععس  اللبعول جو الو ععاء  عي المواع
. وحيعث    25مركز هؤالء قملاإ ل ترة طويمة  ويتبيإنوا حليلة األمر  يبعاسر كعل معن    لع  حمايعة مصعمحت 

الحامععل مع ععي معع  تن ععي  االحت ععاج   ب مكانعع  ج  ي بععت امتنععاب المسععحوب عميعع  ععع  اللبععول جو الو ععاء 
ن ا عم  سنس السحب ياتع  ي يعس  ب عا "السعنس قُعسإ  لملبعول  جو لمو عاء بالمواعيعس الن اميعة  وامتنعع بعبارة يسوإ

المسععحوب عميعع  ععع  قبولعع  جو و اةعع ".  عع  يععييإل هععيل العبععارة بتوقيععع . وللععس جقععا  اللععانو  قرينععة قانونيععة 
لصععالح  ت تععرل ج  سععنس السععحب قععس قععسإ   ععي المواعيععس الن اميععة  وعمعع  الممتععز  الععيا يععسعي العكععس 

  .ت(. 409/4  بات يل   

ويختمعا ج ععر شعرط الر ععوب بععسو  مصعاريا بععاختالا معع  اشعترط .  عع يا كععا  السعاحب هععو الععيا 
ج بععت هععيا الشععرط حععي  تحريععر السععنس؛  عع   ع ععارل تسععرا عمعع   ميععع المععوقعي  عمعع  السععنس معع  سععاحب 
وم  ععري  وضعععامني ؛ بحيععث يحععع  لمحامععل الر عععوب عمععي   سو  الحا عععة لتحريععر االحت عععاج  أل   يعععراس 

رط مع  قبعل السعاحب ي ععل الشعرط المعيكور عنصعراإ مع  عناصعر السعنس وساخعالإ  عي كيانع . ويعتبععر الشع
هيا الشرط ممزماإ لمحامل   مو خال    وقا  بتن ي  االحت اج الالز ؛   ن  يتحمعل وحعسل ن لاتع   وال يحع  

  مع  شععل  لع  الر عوب ب عا عمع  المععوقعي . كعيل  قعس يتععرإل لممطالبعة بععالتعويل مع  قبعل السعاحب أل
كمععا يتعععرل لمطالبععة المسععحوب   26تن ععي  االحت ععاج  سععاءة العالقععات بععي  السععاحب والمسععحوب عميعع 

 عمي  بالتعويل؛ لما قس يترتب عم   قامة االحت اج م  مساس بسمعت  واةتمان  الت ارا.
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جما  يا صسر الشرط ع  جحس الم  ري   جو جحس الضامني ؛  ع   ج عر الشعرط ينصعرا  ليع  وحعسل 
و  سععاةر المععوقعي  اىخععري  عمععالإ بمبععسج اسععتلالل التواقيععع. بمعنعع  ج  الحامععل يسععتطيع الر ععوب عمعع  س

واضععع الشععرط سو  تن ععي  االحت ععاج الععالز   جمععا  يا جراس الر ععوب عمعع  المععوقعي  السععابلي  جو الالحلععي  
  ج  يلععي  لعع   بمععا  ععي   ضععام  واضععع الشععرط   عميعع   كععيال يعتبععر م مععالإ ويتعععرل لخطععر سععلوط حلعع 

االحت ععاج  ععي موعععسل اللععانوني. و ععي حععال قيععا  الحامععل بتن ععي  االحت ععاج عمعع  الععرل  معع  و ععوس هععيا 
الشعععرط  عععاز لععع  الر عععوب بمصعععرو ات االحت عععاج عمععع   ميعععع الممتعععزمي  بالسعععنس بمعععا  عععي   الم  عععر جو 

هعو بالعيات مع   الضام  اليا جورس الشرط. وسبب التزا  المشترط بتحمعل الن لعات يععوس  لع  جنع  يسعت يس
 هيا االحت اج؛ كي ير ع عم  الممتزمي  ت اه    م  العسل بالتالي ج  يتحمل هيل الن لات.

 

 شرط اإلخطار أو عدم اإلخطار: -سادساً 

يلصععس بشععرط احخطععار  لععزا  المسععحوب عميعع  بعععس  قبععول سععنس السععحب  جو الو ععاء بعع  مععا لعع  يتمعع خ 
المعمومعات الرةيسعية عع  السعنس المطمعوب قبولع  جو الو عاء بع     خطاراإ مستلالإ م  الساحب يبعيإ  لع   يع 

كتععاري  تحريعععر السععنس ومبمغععع  وتععاري  اسعععتحلاق ... ل . ولشععرط احخطعععار المسععب   وا   كعععا  ال يتوا ععع  
اشععتمال سععنس السععحب عمعع  جمععر مو عع   لعع  المسععحوب عميعع  ليععر معمعع  عمعع   لموهمععة األولعع  مععع لععزو 

ل   واةس متعسسة    و م    ة جول  يشعكإل ضعمانة تحمعي جطعراا سعنس شرط بس ع قيمة السنس    ن  يح
السحب مع  التزويعر والوقعوب  عي الخطعل  وتتحلع  هعيل الضعمانة عع  طريع  ملارنعة البيانعات العوارسة  عي 
احخطعار بتمعع  التعي يشععتمل عمي ععا السعنس. واحخطععار  معع    عة  انيععة  يعطععي ال رصعة لممسععحوب عميعع  

ساحب ومعر ة ما  يا كا  مسيناإ ل خيعر بمبمعي مععاسل لليمعة السععنس عمع  األقعل. لمرا عة حسابات  مع ال
كمععا ي يععن جيضععاإ لممسععحوب عميعع  الوقععت الكععا ي لتععسبير النلعععوس الالزمععة لمو ععاء. والععرجا مسعععتلر عمعع  ج  
المسععحوب عميعع   يا خععالا الشعععرط المععيكور وقبععل  جو جو ععع  سععنس السععحب قبعععل ج  يصععم   خطععار مععع  

 .27ن  يكو  مسؤوالإ  زاء األخير  وقس ي لس حل  بالر وب عمي ساحب     

جمعععا شعععرط ععععس  احخطعععار   ي يعععز لممسععععحوب عميععع  قبعععول سعععنس السعععحب جو و عععاءل لمحامععععل سو  
انت ار جا  خطار م  الساحب ب عيا الشعل   ولالبعاإ معا يعرس هعيا الشعرط  عي جسعناس السعحب يات المبعالي 

 الزهيسة.
                                                

س. رز   ؛44 لرة   ع الساب المر   لا السا وستو مي  ؛269 لرة   المر ع الساب   ليسكو وروبمو 27
 .99    المر ع الساب   اهلل انطاكي
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 شرط الفادــدة:  -سابعاً 
  .ت(  ل  هيا الشرط بلول ا 250عرإضت الماسة  ت
ي ععوز لسععاحب السععنس المسععتح  األساء لععس  االطعععالب عميعع   جو بعععس مععسة معع  االطعععالب ج   -2" 

 يشترط  اةسة ع  المبمي الميكور  ي .
 ويعتبر هيا الشرط باطالإ  ي السنسات األخر .  -2  
   اعتُبر الشرط كم  كل  ل  يك . وي ب بيا  سعر ال اةسة  ي سنس السحب     خال من -4  

 وتسرا ال اةسة م  تاري  سنس السحب  يا ل  يعيإ   ي  تاري  عخر". -6

للعععس  عععرإ  العععن  المعععيكور بعععي  نعععوعي  مععع  جسعععناس السعععحب    عععي األسعععناس المسعععتحلة الو عععاء لعععس  
اإ تعععاري  االطعععالب جو بععععس معععسة مععع  االطعععالب ُج يعععز اشعععتراط ال اةعععسة بسعععبب ج  السععععاحب ال يععععرا ملعععسم

الو اء ب يل األسناس  مما يستحيل مع  حساب ال واةس مني البسايعة وضعم ا  لع  مبمعي سعنس السعحب. والبعسإ 
الإ اُعتبعر الشعرط الليعاإ. جمعا ميععاس سعريا   م  اشتراط ال اةسة  ي هيل األسعناس مع  تحسيعس سععر ال اةعسة وا 

 يخاإ عخر لسريان ا.ال اةسة   و م  تاري   نشعاء السنس ما ل  يعيإ  الساحب تار 

جمعا جسععناس السعحب األخععر  جا التععي تسعتح   ععي يعو  معععيإ   جو بعععس معسة معع  تعاري   نشععاة ا   ععال 
 ي وز اشتراط ال اةسة  ي ا  وا   ُو س هيا الشرط     السنس يبل  صحيحاإ وُيمغ  الشرط. 
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 تمارين:
 أشر إلى الجواب الصحيح مما يم :

 سحب:من البيانات اللزامية ف  سند ال

 تاري  االستحلا  (2

 شرط ليس ألمر (2

 شرط اللبول جو الو اء االحتياطي (4

 شرط عس  الضما  (6

 مكا  األساء (5

 (   a  -   eاال ابتا     (4

 4ال واب الصحيا رق  

 

 أشر إلى الجواب الخطأ مما يم :

 الشروط الموضوعية لنشاء سند السحب ى :

 األهمية (2

 شرط الو اء  ي محل مختار  (2

 الرضا (4

 المحل (6

 السبب (5

 

 2ال واب الصحيا رق  
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 تداول سند السحب -2

Circulation de la traite 
 الكممات المفتاحية:

 التظيير التأميني   –التظيير التوكيمي  –التظيير الناقؿ لمحؽ  –التظيير  -تجميد المستفيد لمسند
 

 الممخص:

 قد يجمد المستفيد السند لديو حتى يحيف موعد استحقاقو، فيقدمو لممسحوب عميو لممطالبة بالوفاء بو،
 وتنتيي بذلؾ حياتو إذا ما تـّ ىذا الوفاء. لكف سند السحب، في الواقع، يتصؼ بأنو معّد بطبيعتو لمتداوؿ. 
وسند السحب، كونو يمّثؿ حقًا بمبمغ مف النقود، ينتقؿ ككؿ حؽ مالي بالوصية أو اإلرث. كما ينتقؿ 

كافية، لمدائف الجديد بالسند. كما بطريقة حوالة الحؽ لكف المجوء إلى حوالة الحؽ ال يرّتب الضمانات ال
أف إجراءات الحوالة بطيئة ومعقدة، ليذه األسباب ابتدع التعامؿ التجاري طريقة أخرى أيسر وأفضؿ ىي 
التظيير. والتظيير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقو عمى ثالثة أنواع: التظيير الناقؿ 

 لمحؽ.التظيير التوكيمي والتظيير التأميني.
 

 ف التعميمية:األىدا

 تعريؼ الطالب بطرؽ تداوؿ سند السحب -
تحديد التظيير وأنواعو  -
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 طرق تداول سند السحب: -أولا 

قد يجمد المستفيد السند لديو حتى يحيف موعد استحقاقو، فيقدمو لممسحوب عميو لممطالبة بالوفاء بو، 
 وتنتيي بذلؾ حياتو إذا ما تـّ ىذا الوفاء.

، يتصؼ بأنو معّد بطبيعتو لمتداوؿ، وتعتبر خاصية تداولو أحد أىـ لكف سند السحب، في الواقع
العناصر األساسية المكونة لنظامو القانوني. وىو يبقى صالحًا لالنتقاؿ منذ بداية إصداره وحتى انقضاء الديف 

 الذي يمثمو بالوفاء.

ب بتسميمو إلى المستفيد كما إف قواعد قانوف الصرؼ ال تجد مجااًل لتطبيقيا ما لـ يتـ تداوؿ سند السح
منو، حيث يبرز وجود الطرؼ الثالث بو. فالعالقتاف القائمتاف بيف الساحب والمستفيد )القيمة الواصمة( وبيف 
الساحب والمسحوب عميو )مقابؿ الوفاء( تظالف خاضعتيف ألحكاـ االلتزامات العامة دوف أف يؤثر عمى 

بتاف فيو. أما االلتزامات الصرفية الناشئة عف السند، والتي طبيعتيا سكوف أو حركة السند التجاري الذي يث
تخضع ألحكاـ قانوف الصرؼ، فيي ال تظير لموجود إاّل منذ انتقاؿ السند مف الساحب إلى المستفيد، حيث 
ينشأ مف ىذه الحركة أوؿ حؽ صرفي مباشر لممستفيد إزاء المسحوب عميو القابؿ. وتتعّدد بعد ذلؾ االلتزامات 

 ة كمما تعددت مرات انتقاؿ السند مف حامؿ إلى آخر.الصرفي
وسند السحب، كونو يمّثؿ حقًا بمبمغ مف النقود، ينتقؿ ككؿ حؽ مالي بالوصية أو اإلرث. كما ينتقؿ 
ذا كاف لحامؿ السند مف حيث المبدأ الخيار في نقؿ الحؽ الثابت بالسند عف طريؽ  بطريقة حوالة الحؽ. وا 

اتباع ىذا الطريؽ في حاالت خاصة أشار إلييا القانوف صراحة. فقد نصت المادة حوالة الحؽ، فيو ممـز ب
ليس ألمر... أو أي عبارة أخرى مماثمة »ؽ.ت( عمى أف "السند الذي يدوف فيو ساحبو عبارة  263/2)

ؽ.ت(  272/2كما ذكرت المادة )«.يخضع تداولو ألحكاـ حوالة الحؽ المقررة في القانوف المدني دوف غيرىا
بأف التظيير الالحؽ لتقديـ االحتجاج بسبب عدـ الوفاء أو الحاصؿ بعد انقضاء األجؿ المحدد لتقديـ ىذا 

 االحتجاج، ال ينتج سوى آثار األحكاـ المتعمقة بحوالة الحؽ المقررة بالقانوف المدني".
يقّمؿ مف الثقة الالزمة لكف المجوء إلى حوالة الحؽ ال يرّتب الضمانات الكافية، لمدائف الجديد بالسند مما 

لمتعامؿ بو. كما أف إجراءات الحوالة بطيئة ومعقدة، ال تنسجـ مع ما تتطمبو الحياة التجارية التي تقوـ عمى 
 السيولة والسرعة.
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 ليذه األسباب ابتدع التعامؿ التجاري طريقة أخرى أيسر وأفضؿ ىي التظيير. 

 التعريف بالتظيير وأنواعو: -ثانياا 

ىو الطريقة العادية لنقؿ سند السحب وباقي األسناد التجارية مف حامؿ : L'endossementالتظيير
إلى آخر. ويمكف تعريفو عمى أنو تصرؼ قانوني ينتقؿ بموجبو سند السحب، وما يمثمو مف حقوؽ مف شخص 
 اسمو "المظيِّر" إلى شخص آخر اسمو "المظيَّر لو". ويثبت ىذا التصرؼ ببياف يدّوف عادة عمى ظير

 الصؾ، ومف ىنا أتت تسمية التصرؼ المذكور بػ "التظيير".

ؽ.ت( بقوليا: "سند السحب قابؿ لمتداوؿ بطريؽ التظيير، ولو  263وقد أشارت إلى التظيير المادة )
لـ يذكر فيو صراحة كممة "ألمر". وبموجب ىذا النص، فإف السند قابؿ لمتداوؿ بالتظيير بقوة القانوف دوف 

يو شرط "ألمر"، ألف مجرد اشتماؿ السند عمى عبارة "سند سحب" يجّر معو ضمنًا شرط حاجة، ألف يرد ف
 األمر. 

لمتظيير فوائد متعددة يتجّمى أىميا بالسماح لحامؿ سند السحب مف استخدامو كأداة لوفاء الديوف التي 
د استحقاقو عف طريؽ تترّتب عميو بأف يتنازؿ عنو لدائنو بتظييره لصالحو، أو بالحصوؿ عمى قيمتو قبؿ موع

خصمو لدى أحد المصارؼ. والمظير لو الذي انتقؿ إليو السند يستطيع بدوره تظيير السند مف جديد؛ فيصبح 
 مظيرًا ومف يتمقى منو السند مظّيرًا لو.

وىكذا يطوؼ السند التجاري مف يد مظير إلى يد آخر حتى يستقر لدى الحامؿ األخير الذي يتقدـ 
د استحقاقو لممطالبة بقيمتو. وكمما زادت مرات التظيير، وتوشح سند السحب بتواقيع لممسحوب عميو بموع

جديدة كمما ازدادت ضمانات الوفاء بو؛ ألف كؿ مظير ضامف قانونًا الوفاء بو إف تخمؼ المسحوب عميو عف 
ى سبيؿ الرىف، أداء قيمتو. كما يترّتب عمى تظيير سند السحب، في حالتي التظيير الناقؿ لمحؽ والتظيير عم

تطييره مف العيوب التي تشوبو. وبذلؾ تنتقؿ الحقوؽ الثابتة بالسند إلى الحامؿ الجديد سميمة مف أي دفع، 
 .1األمر الذي يشجع الناس عمى التعامؿ بو فيتيسر تداولو، ويتمكف مف خدمة االئتماف

 والتظيير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقو عمى ثالثة أنواع:

                                       

 .154ص   ،المرجع السابؽ ،د. عمي جماؿ الديف عوض - 1
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 الناقؿ لمحؽ.التظيير  -

 التظيير التوكيمي، وبموجبو تعطى وكالة لممظير لو مف أجؿ تحصيؿ قيمة السند لصالح المظير. -

التظيير التأميني الذي يقضي بتسميـ السند إلى المظير لو تأمينًا لديف مترتب لو بذمة المظّير، أو  -
 عمى شخص ثالث يريد المظيراف يضمنو تجاه المظّير لو.

 ف ىذه األنواع فرعًا مستقاًل لدراستو.سنخصص لكؿ نوع م
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 التظيير الناقل لمحــق

، كما يسميو البعض "التظيير الناقؿ لمممكية"، ىو 2التظيير الناقؿ لمحؽ، ويطمؽ عميو "التظيير التاـ"
التظيير الذي ييدؼ إلى نقؿ الحؽ الثابت بسند السحب مف المظير إلى المظير لو. وىو أكثر أنواع 

 ظيير شيوعًا، كما يعتبر األداة الرئيسية لعمميات الخصـ.الت

ولكي يكوف ىذا التظيير صحيحًا يجب أف يتوافر فيو  شروط موضوعية وشروط شكمية. كما يشترط 
أف يتـ قبؿ تنظيـ احتجاج عدـ الوفاء، أو قبؿ انتياء المدة المحددة لعمؿ ىذا االحتجاج. سوؼ نعالج ىذه 

 ؿ. ثـ نفرد مبحثًا ثانيًا لمتكمـ عف آثار ىذا التظيير.الشروط في المبحث األو 

 شروط صحة التظيير الناقل لمحق

 الشروط الموضوعية: ولا أ

يمكف تشبيو تظيير سند السحب بعممية سحبو، وكأف المظير يعيد سحب السند عمى المسحوب عميو 
لمظير إليو يمعب دور المستفيد. نفسو. فالمظير المذكور، وىو المستفيد أو الحامؿ، يمعب دور الساحب، وا

ولما كاف التظيير تصرفًا قانونيًا يرّتب التزامًا صرفيًا في ذمة المظير إذ يضمف لممظير لو، ولمحممة 
الالحقيف قبوؿ سند السحب والوفاء بو مف المسحوب عميو، فإنو ال بّد مف أف تتوافر في التزامو ىذا الشروط 

العامة لنشوء كؿ التزاـ، أي: يجب أف يكوف المظير أىاًل لاللتزاـ الصرفي، الموضوعية التي تتطمبيا القواعد 
أف يكوف رضاه سميمًا خاليًا مف العيوب، وأف يستند التظيير إلى سبب حقيقي ومشروع. وىذه الشروط ىي 

ؾ. الشروط الموضوعية الالزمة نفسيا إلنشاء سند السحب، فنكتفي إذًا باإلحالة إلى ما قمناه بصددىا ىنا
 وباإلضافة إلى الشروط المذكورة يجب أف تتوافر في التظيير الشروط التالية:

يجب أف يحصؿ التظيير مف قبؿ الحامؿ الشرعي لسند السحب: يشترط لكي ينعقد التظيير  -1
صحيحًا أف يحصؿ مف شخص حامؿ لمسند بصورة مشروعة. ويعتبر حاماًل شرعيًا لمسند كؿ حائز لو متى 

الحؽ فيو بسمسمة غير منقطعة مف التظييرات، ولو كاف آخرىا تظييرًا عمى بياض  أثبت أنو صاحب
                                       

؛ د. سميحة 74ص  ،سابؽ مرجع ،؛ د. محمد حسني عباس118ص  ،مرجع سابؽ ،د. أكثـ الخولي 2
 .562ص  ،مرجع سابؽ ،القميوني
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ؽ.ت(. وتكوف التظييرات متسمسمة قانونًا عندما يتـ كؿ تظيير مف قبؿ مف ظير إليو السند  268/1)
 سابقًا. فمو أف سند سحب كاف قد ُحّرر لصالح "زيد"، ووجد عمى ظيره التظييرات التالي:

 بمغ إلى أحمدوعّني دفع الم
 توقيع زيد

 وعني دفع المبمغ إلى عمرو
 توقيع أحمد

 وعني دفع المبمغ إلى حسف
 توقيع عمرو

ففي ىذه الحالة إف السيد "حسف" ىو الحامؿ الشرعي لسند السحب؛ ألنو وصؿ إليو بتظييرات متسمسمة 
، وعمرو ظيره إلى حسف. نظامية: فزيد المستفيد مف سند السحب قد ظيره إلى أحمد، وأحمد ظيره إلى عمرو

ذا كنا نشاىد أف تظييرًا كاف موجودًا بيف التظيير األوؿ والتظيير الثاني ثـ شطب، فإف تسمسؿ التظييرات  وا 
ؽ.ت(. والسيد حسف، الحامؿ األخير، إذا  268/2يعتبر متواترًا، وال يعتّد بالتظيير المشطوب قانونًا )مادة 

اسـ المظير لو صراحة، كأف يكتب: "يدفع إلى مصطفى" وفي ىذه  أراد أف يظير السند فيو إما أف يذكر
ما أف يظّيره لمحامؿ أو عمى بياض، وىنا يعتبر  الحالة كسابقتيا يكوف "مصطفى" الحامؿ الشرعي لمسند، وا 
مف بيده السند عند استحقاقو ىو صاحب الحؽ فيو. أما إذا رغب مف ُظير إليو السند عمى بياض تظييره مف 

توقيعو عمى التظيير األخير يعتبر ىو الذي آؿ إليو الحؽ في السند بالتظيير السابؽ عمى بياض جديد، فب
 ؽ.ت(. 268/3)

وكما يقع التظيير مف حامؿ السند الشرعي، فإنو يقع أيضًا مف وكيمو أو نائبو القانوني. لكف يشترط في 
كما يشترط أف يبّيف الصفة التي يوقع بيا كأف  ىذه الحالة أاّل يتجاوز الوكيؿ، أو النائب الحدود المرسومة لو.

 يكتب "بالوكالة عف فالف" أو "مدير شركة النيضة لصناعة السجاد".
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يحؽ كذلؾ لمصفي الشركة تظيير األسناد التجارية التي تحمميا طالما أنو يترّتب عميو تحصيؿ الحقوؽ 
 . 3العائدة ليا

ى أنو يحؽ لوكيؿ التفميسة تظيير األسناد الموجودة في أما بالنسبة لمتاجر الذي شير إفالسو، فإننا نر 
حوزتو بغرض خصميا، واستيفاء مبمغيا، وضّمو لباقي األمواؿ المتحصمة لو بغية توزيعيا عمى الدائنيف كؿ 

 عمى قدر حصتو.
 264/2قضت المادة )يجب أن يقع التظيير عمى كامل مبمغ سند السحب ل عمى جزء منو:  -2

ظيير الجزئي. وسبب ىذا البطالف يعود إلى أف المسحوب عميو ال يؤدي قيمة السند إلى ؽ.ت( ببطالف الت
المظير لو إاّل إذا تسممو منو. وقد يصعب عمى المظير تسميـ السند إلى المظير لو طالما أنو لـ يتنازؿ عف 

ات اعتبر قانوف جنيؼ مبمغو بأكممو، فيو اليزاؿ دائنًا لممسحوب عميو بالجزء الباقي. فدفعًا ليذه التعقيد
 ( ومف بعده قانوف التجارة السوري التظيير الجزئي باطاًل.12الموحد )المادة 

إف مف طبيعة االلتزاـ الصرفي أف يكوف منجزًا  يجب أن يكون التظيير باتاا غير معمق عمى شرط: -3
ير محقؽ الوقوع يجعؿ ومحددًا وعمى وجو اليقيف. فتعميؽ نقؿ الحؽ الثابت بسند السحب عمى أمر خارجي غ

الحامؿ عندئٍذ ال يطمئف إلى استيفاء ىذا الحؽ، ويتعذر عميو بالتالي أف يتصرؼ إلى غيره في ىذا السند 
ماداـ حقو ىو عميو غير مؤكد، األمر الذي يعرقؿ تداولو، ويحوؿ دوف تأدية وظائفو كأداة لموفاء واالئتماف. 

ر خاليًا مف كؿ شرط، وكؿ شرط ُعمِّؽ عميو التظيير يعتبر كأف وليذا قضى قانوف التجارة، بأف يكوف التظيي
(. مف ىنا يظير الفرؽ بيف التظيير الجزئي والتظيير المعمؽ عمى شرط، فاألوؿ يعتبر 264/1لـ يكف )

نما يبطؿ الشرط وحده ويبقى التظيير صحيحًا.   باطاًل كمو، أما الثاني فإنو ال يقع باطاًل، وا 

إف األداة العادية لنقؿ الحقوؽ الثابتة في سند قد تضّمن شرطاا يحّظر تظييره: يجب أّل يكون ال -4
ف لـ يرد فيو عبارة "ألمر".  سند السحب ىي التظيير. وسبؽ أف ذكرنا أف سند السحب يقبؿ التظيير حكمًا وا 

ت لكف الساحب يستطيع أف يمنع تظيير سند السحب عف طريؽ إيراد شرط "ليس ألمر" وىو مف البيانا
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االختيارية كما رأينا. وبإيراد ىذا الشرط مف قبؿ الساحب يصبح السند غير قابؿ لمتظيير مطمقًا. فحاممو إما 
ما أف يمجأ إلى نقمو عف طريؽ حوالة الحؽ المدنية.  أف ينتظر موعد استحقاقو ليطالب بالوفاء بو، وا 

" أو أي عبارة مماثمة، ولو أف كذلؾ يجوز لممظير أف يمنع تظيير سند السحب بإيراد شرط "ليس ألمر
السند لـ يتضمف ىذا الشرط مف قبؿ. لكف في ىذه الحالة يبقى السند قاباًل لمتداوؿ بطريؽ التظيير، غير أف 

 ؽ.ت(.267/2المظير الذي حّظر تظييره  ال يكوف  ممزمًا بوفائو إزاء مف يؤوؿ إلييـ بتظييرات الحقة )

عف سند السحب، أي: غير حصل لمصمحة شخص أجنبي ل يشترط في التظيير أن يكون قد  -5
ف كاف الغالب كذلؾ. فالقانوف أجاز التظيير لممسحوب عميو، سواء أكاف قاباًل لمسند أـ غير قابؿ  ممتـز بو، وا 

 ؽ.ت(.263/3لو، كما أجاز التظيير لمساحب وألي ممتـز آخر، وأجاز ليؤالء تظيير السند مف جديد )

ديمًا عّما إذا كاف انتقاؿ السند إلى أحد الممتزميف بو عف طريؽ التظيير يؤدي وىنا كاف يثور السؤاؿ ق
نظرًا الجتماع صفتي الدائف   confunsion de l'obligationإلى انقضاء االلتزاـ الصرفي باتحاد الذمة 

ب والمديف في شخص واحد، وبالنسبة إلى ديف واحد. بتعبير آخر، ىؿ إف تظيير سند السحب إلى المسحو 
عميو القابؿ مثاًل يؤدي إلى إسقاط الديف باتحاد الذمة باعتباره المديف األساسي بالسند، وقد أصبح اآلف ىو 
الدائف بمبمغو؟ الجواب يقتضي منا التمييز بيف ما إذا كاف التظيير قد حدث قبؿ ميعاد استحقاؽ السند، أو 

 في حينو.

استحقاقو إلى أي ممتـز بو، وفي مثالنا المسحوب  إذا ظّير سند السحب قبؿ موعدالحالة األولى: ففي 
عميو، فإف اتحاد الذمة ال يحدث، ويحؽ لممسحوب عميو وفقًا ألحكاـ القانوف، أف يعيد تظيير السند، ويبعث 
الحياة فيو مف جديد. وفائدة ىذا الحكـ مزدوجة: فيو يمكف المسحوب عميو مف الحصوؿ عمى ائتماف بموجب 

. كما أنو 4يكوف ممتزمًا بالوفاء بمبمغ السند إاّل في تاريخ االستحقاؽ الذي لـ يحف بعد ىذا التظيير دوف أف
 .5يعمؿ عمى تسوية الديوف بيف التجار باستعماؿ سند سحب موجود مف قبؿ بداًل مف إصدار سند جديد
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حاد الذمة ، وعندما يظير سند السحب إلى المسحوب عميو في تاريخ استحقاقو فاتالحالة الثانيةأما في 
يتحقؽ، وال يعّد التظيير الحاصؿ عندئذ سوى مخالصة. وىنا يمتنع عمى المسحوب إعادة تظيير السند 

 .6النطفاء االلتزامات التي ترّتبت عميو

ىذا ويجوز أف يكوف المظير لو شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا. كما يجوز أف يجري التظيير 
 . Alternativementأو عمى سبيؿ التخيير   collectivementألشخاص متعدديف عمى سبيؿ الجمع 
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 الشروط الشكمية ثانياا:

 تتضمف دراستنا لمشروط الشكمية لمتظيير بحث النقاط التالية:

 أشكاؿ التظيير.-2 كتابة التظيير والتوقيع. -1

 البيانات االختيارية في التظيير.-4  تاريخ التظيير. -3

 والتوقيع: كتابة التظيير -ا1

ؽ.ت( بأف "يكتب التظيير عمى سند السحب ذاتو أو عمى ورقة أخرى متصمة بو، 265قضت المادة )
 ويجب أف يوقع عميو المظير".

وعمى ىذا يشترط في التظيير، ككؿ التزاـ صرفي، أف يتـ كتابة، فالتظيير الشفوي ال يعتّد بو. ويجب 
يصح أف يرد التظيير عمى ورقة مستقمة؛ ألنو يجعؿ السند  أف تقع ىذه الكتابة عمى سند السحب ذاتو. فال

يعتمد عمى أوراؽ خارجة عف نطاقو في سبيؿ تحديد التصرفات التي تطرأ عميو، وىذا ما يخالؼ مبدأ الكفاية 
ف كاف يصح  الذاتية الذي يسود األسناد التجارية. ولذلؾ إذا ورد التظيير عمى ورقة مستقمة يعتبر باطاًل، وا 

 تصرؼ بوصفو حوالة حؽ تخضع ألحكاـ القواعد العامة متى استوفى شروطيا.ىذا ال

لكف إذا ما تـّ تداوؿ سند السحب مرات عديدة، بحيث تكوف فراغات صؾ سند السحب قد امتألت 
ببياناتو وبتوقيعات المظيريف، فالقانوف قد أجاز أف يقع التظيير عمى ورقة متصمة بسند السحب تسمى وصمة 

Allongeكف يتعيف في ىذه الحالة أف تُمصؽ الوصمة بصؾ السند بشكؿ جيد يحوؿ دوف فصميا إاّل . ل
 بالتمزيؽ، أو بما يكشؼ عف انفصاليا.

ولقد جرت العادة أف يذكر ممخص لسند السحب عمى الوصمة تحّرزًا مف نزع الوصمة، والتصاقيا بسند 
 .7سحب آخر

مظير إرادتو بتحويؿ حقو الثابت بسند السحب إلى أما صيغة التظيير فيجب أف تتضمف عادة إعالف ال
 المظير لو.
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وقد تتـ ىذه الصياغة باستخداـ إحدى العبارات التالية أو ما ىو بمعناىا: "وعني دفع المبمغ ألمر فالف" 
أو "ُيدفع ألمر فالف" أو "ُظير لفالف". ويمكف وضع العبارة المستعممة لمتظيير في أي مكاف مف السند سواء 

، لكف جرت العادة أف يقع التظيير عمى ظير السند، مف ىنا أتت versoأو عمى ظيره recto صدره عمى 
 تسمية "التظيير" تفاديًا لموقع في االلتباس مع التصرفات؛ التي ترد عمى صدر السند مف ضماف أو قبوؿ.

يكتفى بذكر اسمو  ال يكفي لصحة التظيير أف يقع كتابة، بؿ ال بدَّ أف يذّيؿ بتوقيع المظير دوف أف
ذا ماتعّدد المستفيدوف بالسند أو حممتو فينبغي  فقط. والتوقيع يكوف باإلمضاء أو الختـ أو بصمة اإلصبع. وا 
أف يضع الجميع تواقيعيـ بعد عبارة التظيير؛ ألف التظيير الذي يقع مف أحدىـ أو بعضيـ ال يرّتب إاّل 

، مالـ يكف ىؤالء المستفيدوف متضامنيف بنص ما، إذ يجوز تظييرًا جزئيًا، والتظيير الجزئي يعتبر باطالً 
 عندئذ ألحدىـ أف يظير السند باسـ الجميع.

 أشكال التظيير: -2

لـ يشترط القانوف لصحة التظيير سوى ذكر بياف واحد ىو توقيع المظير. فإذا تقدـ ىذا التوقيع بياف 
ظير عمى وضع توقيعو دوف أي بياف آخر فُيقاؿ: اسـ المظير لو قيؿ بأف التظيير اسمي. أما إذا اقتصر الم

إف التظيير عمى بياض. وقد أجاز القانوف أيضًا إجراء التظيير لمحامؿ. ىذه ىي أنواع التظيير الثالثة مف 
حيث الشكؿ، والتي ينتقؿ سند السحب بموجب إتباع أحدىا مف الحامؿ السابؽ إلى الحامؿ الالحؽ. وعمى 

العادي مف حاممو المذكور اسمو في السند إلى أي شخص آخر دوف اتباع أحد  ىذا فإف تسميـ سند السحب
 األشكاؿ الثالثة المذكورة ال يعتبر تظييرًا صحيحًا ينتج آثاره القانونية.

ىو التظيير الذي يعّيف فيو المظير اسـ المظير لو، وىو يصاغ بإحدى الصور التظيير السـمي:  –أ 
 التالية:
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 غ ألمر السيد أحمد سميماف الميدي""وعني يدفع المبم

 أحمد وائؿ الحسني   4/4/2008دمشؽ 

 توقيع     

 أو "ادفعوا إلى السيد عباس اإلبراىيمي"

 سالمة المطيري   5/4/2008دمشؽ 

 توقيع     

لـ يحدد القانوف المكاف الذي يجب أف ُتدرج فيو ىذه العبارات، ولذلؾ يمكف أف ترد عمى صدر سند 
 مى ظيره، أو عمى الورقة المتصمة بو.السحب، أو ع

ؽ.ت( عمى أنو "يجوز أف ال يعيف في التظيير 265/3نصت المادة )التظيير عمى بياض:  – 2
الشخص المظير لو، وأف يقتصر عمى توقيع المظير )عمى بياض(، وفي الحالة األخيرة ال يكوف التظيير 

ذا كاف التظيير عمى بياض جاز صحيحًا إاّل إذا ُكتب عمى ظير سند السحب أو عمى الور  قة المتصمة بو". وا 
 ؽ.ت(:266/2لحامؿ السند، وفقًا ألحكاـ المادة )

 أف يمأل البياض بكتابة اسمو، أو اسـ شخص آخر. -أ

 أف يظير السند مف جديد عمى بياض أو إلى شخص آخر. -ب

 أف يسممو كما ىو ألي شخص دوف أف يمأل البياض، ودوف أف يظيره. -ج
ذا يعّد التظيير تظييرًا عمى بياض إذا لـ يذكر في عبارة التظيير اسـ المظير لو، أو إذا وعمى ى

اقتصر المظير عمى وضع توقيعو دوف إضافة أي عبارة. ففي الحالة األولى يمكف أف يرد التظيير عمى سند 
ريف كالقابؿ السحب، أو عمى ظيره النتفاء حدوث الخمط بيف توقيع المظير وتوقيعات الممتزميف اآلخ

والضامف. أما في الحالة الثانية فيتعيف أف يرد التظيير عمى ظير السند أو عمى الورقة المتصمة بو؛ ذلؾ أف 
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مجرد التوقيع عمى صدر السند ال يفيد معنى التظيير حكمًا، بؿ قد يحمؿ عمى االعتقاد أف صاحبو أراد قبوؿ 
 سند السحب.

ر لو أف يمأل ىذا البياض وفؽ الخيارات التالية التي عددتيا ومتى وقع التظيير عمى بياض كاف لممظي
 ( وىي:266/2المادة )

أف يمأل البياض بوضع اسمو أو اسـ شخص آخر )وفي الحالة األخيرة اليترتب عمى المظير لو أي  (أ 
التزاـ صرفي لعدـ ظيور أي توقيع لو عمى السند( فيتحوؿ التظيير عمى بياض إلى تظيير اسمي. 

 اؿ إف لمشخص الذي وضع اسمو في صيغة التظيير السابؽ حؽ تظيير السند مف جديد.وعمى كؿ ح

أف يظير السند مف جديد عمى بياض بوضع توقيعو عميو دوف أي عبارة، أو أف يظيره مع بياف اسـ  (ب 
 المظير لو. وفي الحالتيف يكوف ضامنًا وفاء السند لوجود توقيعو عميو.

ف يكتب عميو صيغة التظيير أو يوقع عميو. وحينئذ يتـ تداوؿ أف يسمـ السند إلى شخص آخر دوف أ (ج 
 السند بمجرد التسميـ كما لو كاف لمحامؿ. 

عمى أف لممستفيد مف التظيير عمى بياض أاّل يختار أّيًا مف الحموؿ السابقة، بؿ يحتفظ بالسند حتى     
 يحيف تاريخ استحقاقو؛ فيطالب المسحوب عميو بدفع قيمتو.

لقد أجاز القانوف التظيير لمحامؿ واعتبر ىذا التظيير بمثابة تظيير عمى بياض لمحامل: التظيير  -3
ؽ.ت(. يقع التظيير لمحامؿ بالشكؿ التالي: "تفضموا ادفعوا لحاممو" أو "وعني دفع المبمغ لمحامؿ". 264/3)

 بو.ويصح أف يرد التظيير لمحامؿ عمى صدر السند، أو عمى ظيره، أو عمى الورقة المتصمة 

لقد حّظر القانوف سحب السفاتج لمحامؿ؛ لكنو عاد وأقرَّ تظيير السفتجة لمحامؿ. وىذا عيب وتناقض 
عمى نصوص القانوف ومخالفتيا بأف يحرر الساحب السفتجة ألمر  8في التشريع. إذ مف السيولة التحايؿ

بعد ذلؾ بطريؽ التسميـ  ( ثـ يظّيرىا لمحامؿ، فتتداوؿ248/1نفسو، وىذا جائز بمقتضى أحكاـ المادة )
 والمناولة.
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 ريـخ التظيير:ات -ا3

لـ يعتبر القانوف ذكر تاريخ التظيير مف البيانات اإللزامية التي تتوقؼ عمييا صحة التظيير. ومع ذلؾ 
جرت العادة عمى بياف التاريخ في التظيير نظرًا لفوائده المتعددة. فعمى أساسو تتحدد أىمية المظّير أو 

يف حدوث التظيير. ومف ذكر التاريخ يمكف التحقؽ عّما إذا كاف التظيير قد تـّ قبؿ إعالف إفالس نقصانيا ح
المظير، أو في خالؿ فترة الريبة التي تسبؽ اإلفالس فيصبح التظيير باطاًل. ويفيد تاريخ التظيير أيضًا 

 لمتأكد مف تسمسؿ التظييرات وتالحقيا لمعرفة الحامؿ الشرعي لمسند.

، لو أف تاريخ التظيير ليس أمرًا إلزاميًا في القانوف، لكنو بمجرد وضعو يجب أف يكوف ومع ذلؾ
اّل نكوف أماـ  صحيحًا غير محّرؼ. بمعنى أنو يجب أف يوضع التاريخ الحقيقي لميوـ الذي وقع فيو التظيير وا 

وز تقديـ تواريخ ؽ.ت( قائمة: "ال يج273جريمة تزوير معاقب عمييا جزائيًا. وعمى ىذا نّصت المادة )
ف حصؿ يعّد تزويرًا". ويمجأ المظير عادة إلى تقديـ تاريخ التظيير  بيدؼ عدـ الطعف ببطالف  التظيير وا 
التظيير الواقع بعد شير اإلفالس، أو لإلفالت مف بطالف التصرؼ فيما إذا كاف محجورًا عميو لسفو أو غفمة، 

يث إف القياس غير جائز في المسائؿ الجزائية، فيكوف فيؤرخ التظيير بتاريخ سابؽ عمى تاريخ الحجر. وح
 النص قد قّصر جريمة التزوير عمى تقديـ تاريخ التظيير دوف تأخيره.

ىذا ويفترض دائمًا صحة تاريخ التظيير الوارد في سند السحب، وعمى مف يدعي العكس إثبات ذلؾ 
 ؽ.ت(.105بطرؽ اإلثبات كافة بما فييا البّينة والقرائف )

 لبيانات الختيارية في التظيير:ا -4
يجوز لممظير أف يضّمف سند السحب، وىو يظيره بعض الشروط كشرط عدـ الضماف وشرط الرجوع 
دوف مصاريؼ، وشرط القبوؿ أو الوفاء االحتياطي. وىذه الشروط ىي الشروط نفسيا التي يجوز لمساحب 

 بقًا، لذا نكتفي باإلحالة إلييا.وضعيا في سند السحب حيف إنشائو، والتي كنا قد بحثناىا سا
كما أجاز القانوف لممظير أف يشترط عدـ تظيير السند مف جديد، كأف يكتب: "وعني دفع المبمغ ألمر 
زيد، وال يجوز تظيير السند بعد اآلف". وقد يمجأ المظير إلى ىذا الشرط عندما يكوف مطمئنًا إلى المظير 

ضائيًا، األمر الذي قد ال يتوافر في مظير جديد عمى غير معرفة بو إليو، وال يخشى مطالبتو بالرجوع عميو ق
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قد يتشدد في المطالبة بحقو. لكف ىذا الشرط ال يمنع المظير لو مف تداوؿ سند السحب بالتظيير مف جديد، 
 إنما تتحّدد آثار ىذا التظيير بأف المظير ال يكوف ممتزمًا بالضماف تجاه الشخص الذي ظير إليو السند.

 التظيير الالحق لميعاد الستحقاق شرط الزمنلثاا: ثا

يبقى سند السحب قاباًل لمتداوؿ بالتظيير منذ نشأتو وحتى تاريخ استحقاقو. لكف يحدث أف الحامؿ 
األخير بداًل مف أف يطالب المسحوب عميو بقيمة السند في تاريخ االستحقاؽ، يقوـ بتظييره إلى شخص آخر 

ور التساؤؿ عف مدى صحة ىذا التظيير والحكـ الذي ينطبؽ عميو. عمى ىذا بعد ىذا التاريخ. وىنا يث
 ؽ.ت( بقوليا:273التساؤؿ تجيب المادة )

 لمتظيير الالحؽ لزماف االستحقاؽ أحكاـ التظيير السابؽ لو. -1"

أما التظيير الالحؽ لتقديـ االحتجاج بسبب عدـ الوفاء أو الحاصؿ بعد انقضاء األجؿ المحدد  -2
 ـ ىذا االحتجاج، فال ينتج سوى آثار األحكاـ المتعمقة بحوالة الحؽ المقررة بالقانوف المدني.لتقدي

ويعّد التظيير الخالي مف التاريخ أنو قد تـّ قبؿ انقضاء الميعاد المحّدد لتقديـ االحتجاج إاّل إذا ثبت  -1
 العكس".

 التظيير السابؽ لو بشرط  نستخمص مف ىذا النص أف التظيير الالحؽ لزماف االستحقاؽ يأخذ حكـ

أف يتـ التظيير قبؿ تقديـ االحتجاج بسبب عدـ الوفاء أو قبؿ انقضاء األجؿ المحدد لتقديـ ىذا االحتجاج .  
 أما التظيير الحاصؿ بعد ذلؾ فال ينتج سوى آثار األحكاـ المتعمقة بحوالة الحؽ المحددة في القانوف المدني .
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 ر الناقل لمحقآثار التظييرابعاا: 

 اآلثار التي تترّتب عمى التظيير الناقل لمحق ثالثــة:

 نقؿ الحقوؽ الثابتة في سند السحب. -1

 التزاـ المظير بضماف القبوؿ والوفاء. -2

 انطباؽ مبدأ تطيير الدفوع. -3

 نقل الحقوق الثابتة في سند السحب: -أولا 

مظير إلى المظير لو، وحيث إف الحؽ الثابت بيذا يترّتب عمى تظيير سند السحب انتقاؿ ممكيتو مف ال
ر بو؛ لذلؾ فإف انتقاؿ ىذا الصؾ يؤدي في الوقت نفسو إلى انتقاؿ يالسند يندمج، و  تجّسد في الصؾ الذي ُحرِّ

ؽ.ت( بقوليا: "ينقؿ التظيير جميع الحقوؽ الناشئة عف 266/1الحؽ الثابت بو. وعمى ىذا نصت المادة )
 ا تكوف لممظير لو الحقوؽ التالية:سند السحب". وعمى ىذ

ر لو الحؽ في إعادة تظيير السند تظييرًا ممظيَّ لجميع الحقوق الصرفية المتعمقة بسند السحب:  -1
ناقاًل لمحؽ، أو تظييرًا توكيميًا، أو تأمينيًا، أو خصمو لدى أحد المصارؼ. كما أف لو الحؽ في تقديمو 

و بعد، وفي حاؿ قبولو يحؽ لو أف يطالبو بالوفاء في ميعاد لممسحوب عميو لمقبوؿ إف لـ يكف قد قبم
 االستحقاؽ.

يالحظ أف انتقاؿ الحؽ المذكور لممظير لو يتـ حتمًا دوف حاجة لقبوؿ المسحوب عميو أو الساحب، 
ودوف حاجة إلبالغيما ىذا االنتقاؿ كما ىو عميو الحاؿ بانتقاؿ الحؽ في حوالة الحؽ. وفي ىذا تيسير كبير 

ية التظيير تمتاز بيا عف حوالة الحؽ وتجعميا أقدر منيا عمى االستجابة لمتطمبات التجارة في السيولة لعمم
 .9والسرعة
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ذا كاف الحؽ الثابت في سند السحب مضمونًا بتأميف شخصي، أو عيني كرىف حيازي، أو رىف  وا 
ف كانت عقاري، أو امتياز، فإف ىذه الحقوؽ الفرعية تنتقؿ جميعيا مع الحؽ الذي تض منو إلى المظير لو، وا 

منشأة في عقود مستقمة عماًل بالقاعدة القائمة "الفرع يتبع األصؿ"، وألف ىذه التأمينات لـ تتقرر لممستفيد منيا 
 . 10بصفة شخصية، بؿ قصد منيا ضماف تداوؿ السند والحقوؽ الثابتة بو

ؽ بمقابؿ الوفاء مف المظير إلى يترّتب عمى التظيير انتقاؿ الح حق المطالبة بمقابل الوفاء: -2
/ؽ.ت( بقوليا: "ينتقؿ الحؽ في مقابؿ الوفاء بحكـ القانوف إلى 257المظير لو، وقد نصت عمى ذلؾ المادة )

حممة سند السحب المتعاقبيف". والفائدة اليامة التي يجنييا الحامؿ مف انتقاؿ الحؽ بمقابؿ الوفاء إليو تبدو 
بوؿ مف المسحوب عميو. ففي ىذه الحالة إذا لـ يكف لو حؽ إقامة الدعوى عندما يكوف سند السحب غير مق

الصرفية لممطالبة بقيمة السند، فإف بوسعو سموؾ طريؽ رفع الدعوى العادية المتعمقة بمقابؿ الوفاء عمى 
ية المسحوب عميو. كما وتنتقؿ إلى الحامؿ أيضًا الحقوؽ الفرعية التي تضمف مقابؿ الوفاء مف تأمينات شخص

 أو عينية. 

 التزام المظير بضمان القبول والوفاء:  -ثانياا 

إذا كاف الشخص الذي انتقؿ إليو سند السحب قانونًا يدخؿ دائرة االلتزامات الصرفية المتعمقة بو؛ بحيث 
يصبح ذا حؽ صرفي مباشر تجاه جميع الموقعيف عميو، فإف تنازلو عف ىذا الحؽ لمغير بتظييره السند 

يخرجو كمية مف نطاؽ الدائرة المذكورة، بؿ بالعكس يرتب بذمتو التزامًا صرفيًا جديدًا يضاؼ إلى لصالحو ال 
قائمة االلتزامات السابقة. ويتمثؿ ىذا االلتزاـ بأف يضمف مف جانبو لممظير لو قبوؿ المسحوب عميو لمسند 

مؿ التجاري عمى تسميتو بػ ووفاءه بقيمتو بتاريخ االستحقاؽ، بتعبير آخر، يضمف المظير ما جرى التعا
ؽ.ت( 267" لتداوؿ سند السحب. وقد نصت عمى ىذا الضماف المادة )Bonne fin"النياية الطيبة أو السارة 

حيف ذكرت: "المظير ضامف قبوؿ سند السحب ووفاءه ما لـ يشترط خالؼ ذلؾ" وقد أّكدت المادة 
السحب وقابمو ومظّيره وضامنو مسؤولوف ؽ.ت( المعنى نفسو عمى نحو أشمؿ إذ قالت: "ساحب سند 308)

 جميعًا قبؿ حاممو عمى وجو التضامف". 
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وىكذا نرى أف المظير ينضـ إلى المظيريف السابقيف والساحب في ضماف قبوؿ سند السحب ووفائو 
تجاه المظير إليو األخير. وبذلؾ يصبح الحؽ الثابت لممظير لو بالسند يتمتع بضماف أكبر مف الذي كاف 

بو المظير نفسو، وينتج عف ذلؾ بالتالي أف سند السحب كمما ُظّير مرة؛ فإنو يستقطب موقعًا جديدًا  يتمتع
 يزيد مف عدد الضامنيف فيو، فتتأكد الثقة باستيفاء قيمتو ويتشجع الناس عمى التعامؿ بو. 

ف طبيعة لكف إذا كاف المظير يمتـز حكمًا بضماف قبوؿ سند السحب ووفائو باعتبار ىذا الضماف م
السندات التجارية، فإف ىذا الضماف ليس مف النظاـ العاـ؛ لذا يمكف استبعاده بشرط خاص يدرج في السند 
أثناء التظيير يعرؼ بػ "شرط عدـ الضماف" الذي سبؽ أف تعرضنا لبحثو. لكف عمى المظير حيف ُيضّمف 

التخمص منو: فقد يقتصر عدـ  سند السحب شرط عدـ الضماف أف يشير بوضوح إلى نوع الضماف الذي يود
ضمانو عمى قبوؿ المسحوب عميو لمسند دوف أف يخّؿ ذلؾ بضماف الوفاء في ميعاد االستحقاؽ. أما إذا أورد 
شرط عدـ الضماف دوف أف يحّدد ما إذا كاف الضماف يتعمؽ بقبوؿ سند السحب أو بوفائو فإف ىذا الشرط 

 ينصرؼ إلى كؿ مف القبوؿ والوفاء. 

شرنا أيضًا إلى أف لممظير حؽ إدراج شرط عدـ تظيير سند السحب، ففي ىذه الحالة إذا قاـ سبؽ أف أ
المظير لو بتظيير السند رغـ ىذا الشرط، فإف المظير واضع الشرط يكوف معفى مف ضماف القبوؿ والوفاء 

 ند فقط. تجاه مف انتقؿ إلييـ السند بعد وضع الشرط، وال يمتـز بالضماف إال إزاء مف ظير لو الس

 : Purge des exceptionsتطيير الدفوع  -ثالثاا 

 المبـدأ:  -أ      

تعتبر قاعدة تطيير الدفوع، أو كما يطمؽ عمييا أيضًا " عدـ االحتجاج بالدفوع" مف أىـ القواعد التي 
ًا ، حجر الزاوية في قانوف الصرؼ كمو، وىي أيض11تضمنيا قانوف الصرؼ، ال بؿ تعتبر كما يراىا البعض

 مف أىـ آثار تظيير األسناد التجارية. 

ومقتضى قاعدة تطيير الدفوع أنو ال يجوز لممديف في السند التجاري، سواء أكاف المسحوب عميو، أو 
الساحب، أو أحد المظيريف أف يمتنع عف الوفاء لمحامؿ حسف النية مستندًا إلى الدفوع التي كاف بإمكانو أف 
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السابقيف، بعبارة أخرى، إف تظيير السند التجاري، سواء كاف سند سحب أو يتمسؾ بيا قبؿ أحد الموقعيف 
سندًا ألمر أو شيكًا، ينقؿ الحؽ الثابت بو مف المظير إلى المظير لو خاليًا مطّيرًا مف جميع الدفوع، ولذا 

المديف لمرد يقاؿ إف "التظيير يطّير الدفوع". والمقصود بالدفوع في ىذا المجاؿ ىو الحجج التي يمجأ إلييا 
 عمى طمبات الدائف )حامؿ السند( بغرض التنصؿ مف التزاماتو؛ كادعائو ببطالف التزامو لعدـ األىمية. 

( منو إذ جاء فييا: "ليس لمف ُأقيمت 269لقد تبّنى قانوف التجارة قاعدة تطيير الدفوع في المادة )
ة عمى عالقتيـ الشخصية بساحب السند، عمييـ الدعوى بسند السحب أف يحتجوا عمى حاممو بالدفوع المبنيّ 

أو حممتو السابقيف ما لـ يكف حامؿ السند قد حصؿ عميو بقصد اإلضرار بالمديف" ويسري حكـ ىذه المادة 
 ؽ.ت(.  364(، وعمى الشيؾ بداللة المادة )347عمى السند ألمر بداللة المادة )

ف دفع قيمة سند السحب لعدـ استالـ مقابؿ وبناًء عمى ذلؾ إذا افترضنا أف المسحوب عميو قد امتنع ع
وفائو، فإنو يحؽ لمحامؿ، بعد تنظيـ االحتجاج لعدـ الوفاء، الرجوع عمى الموقعيف السابقيف مف ساحب 
ومظيريف وضامنيف لممطالبة بقيمتو. فإذا كاف سند السحب ظّير عدة مرات، لكف الحامؿ رجع عمى الساحب 

لتزاـ الساحب باطاًل تجاه المستفيد لعدـ مشروعية السبب )وفاء ثمف صفقة دوف غيره وطالبو بالوفاء، وكاف ا
مخدرات(، فإف الساحب ال يستطيع التمسؾ في مواجية الحامؿ ببطالف التزامو األصمي، ويجبر عمى الوفاء، 
طالما كاف األخير حسف النية، ويجيؿ ما يشوب العالقة التي تربط الساحب بالمستفيد. وىكذا نرى أف 

مستفيد قد نقؿ إلى اآلخريف، نتيجة سحب سند السحب ومف ثـ تظييره، حقًا ما كاف بإمكانو ىو بالذات ال
 مطالبة الساحب بو لعدـ مشروعيتو. 

وترتيبًا عمى ذلؾ نجد أف قاعدة تطيير الدفوع تعتبر خروجًا عمى أحكاـ القواعد العامة التي تقضي بأف 
لشخص أف ينقؿ إلى غيره مف الحقوؽ أكثر مما يممؾ" وعمى ىذا  "فاقد الشيء ال يعطيو"، وأنو "ال يجوز

األساس، فإف المحيؿ في حوالة الحؽ المدنية ال ينقؿ لممحاؿ لو إال ذات الحؽ الذي كاف لو َقِبؿ المحاؿ عميو 
ة بكؿ ما يمحؽ بو مف مزايا وعيوب. لذا فمممحاؿ عميو )المديف( أف يتمسؾ في مواجية المحاؿ لو بالدفوع كاف

 التي كاف يستطيع التمسؾ بيا في مواجية المحيؿ وقت نفاذ الحوالة في حقو. 

إّف المبرر العممي لقاعدة تطيير الدفوع، فيو أنو أمر تقتضيو ضرورات الحياة التجارية، واالقتصادية 
وف مف أجؿ توفير الطمأنينة لحامؿ السند التجاري بأنو سوؼ يستوفي قيمتو بتاريخ استحقاقو دوف أف يك
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لممديف بو الحؽ بمواجيتو بالدفوع التي تكوف لو إزاء الموقعيف السابقيف. وىذا ما يؤدي بالتالي إلى تسييؿ 
تداوؿ األسناد التجارية و تمكينيا مف أداء دورىا كأداة وفاء وائتماف. فمو سمح لممديف بسند السحب مثاًل أف 

مؿ سابؽ، لكاف لزامًا عمى الحامؿ األخير قبؿ قبولو يتمسؾ في مواجية الحامؿ بالدفوع التي تكوف لو إزاء حا
تظيير السند إليو، أف يجري تحريات عف الظروؼ التي التـز مف خالليا كؿ موقع سابؽ عمى السند، أي: 
عميو أف يبحث عف طبيعة وشرعية العالقات التي تربط الساحب بالمسحوب عميو، أو الساحب بالمستفيد، أو 

األخير وىكذا، وفي ذلؾ إرىاؽ ال مبرر لو، وال ينسجـ مع طبيعة المعامالت  المسحوب عميو بالمظّير
التجارية بوجو عاـ والمعامالت الصرفية بوجو خاص، إذ ُيفضي إلى إحجاـ الناس عف التعامؿ باألسناد 

العامة، التجارية وشّميا بالتالي عف أداء رسالتيا االقتصادية. ليذه األسباب خالؼ القانوف التجاري القواعد 
 وأحاط حامؿ السند التجاري برعايتو حيف أقرَّ قاعدة تطيير الدفوع. 

 شـروط تطبيق القاعـدة: -ب 
 يشترط إلعماؿ قاعدة تطير الدفوع توافر الشروط التالية: -
 أن يكون الحامل قد حصل عمى سند السحب بطريق التظيير الناقل لمحق، أو التظيير التأميني: - 1

ؽ ىو الذي يؤدي إلى نقؿ الحؽ الثابت بالسند مف المظير إلى المظير لو خاليًا مف فالتظيير الناقؿ لمح
العيوب التي تشوبو. فطالما أف المظير لو قد تمقى سند السحب مف المظير نظير دفع قيمتو، فطبيعي أف 

ىف، فيو جدير يمقي حماية لمحؽ الثابت بو، والذي انتقؿ إليو. وكذلؾ األمر بالنسبة لممظير لو عمى سبيؿ الر 
بالحماية في حدود دينو، ويستفيد مف قاعدة تطير الدفوع طالما أف لو مصمحة مستقمة عف مصمحة المظير 

 الراىف.
مظير لو تظييرًا توكيميًا، فيو مجرد وكيؿ عف المظير، يستعمؿ حقوقو ويعمؿ لحسابو، لذلؾ فإف أما ال

مركزه يكوف مركز موكمو المظير، ويجوز عميو ما يجوز عمى األخير. لذلؾ ليس لممظير لو عمى سبيؿ 
 بو. التوكيؿ أف يتمسؾ تجاه المديف بسند السحب بأف التظيير طّير السند مف الدفوع العالقة

وكذلؾ، أيضًا، إف قاعدة تطيير الدفوع ال تسري، وال يجوز لحامؿ سند السحب التمسؾ بيا فيما إذا 
انتقؿ السند إليو عف طريؽ حوالة الحؽ المدنية، أو اإلرث، أو الوصية، أو بتظيير الحؽ لتنظيـ احتجاج 
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ف في السند أف يحتج في مواجيتو ، ويكوف بالتالي لممدي12عدـ الوفاء، أو انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمو
 بالدفوع التي كانت لو تجاه المحيؿ، أو المؤرث، أو الموصي، أو المظير.

ال يكفي النطباؽ قاعدة تطيير الدفوع أف يكوف سند السحب قد أن يكون الحامل حسـن النيـة:  -2
سف النية، وبتعيير آخر يجب انتقؿ إلى الحامؿ بطريقة صرفية نظامية، بؿ يمـز أيضًا أف يكوف ىذا الحامؿ ح

رت كما ذكرنا، حماية لحؽ الحامؿ الحسف النية كيال ُيفاجأ  أاّل يكوف سيئ النية وقت التظيير. فالقاعدة تقرَّ
بدفوع يجيميا تستند إلى عالقة المديف بأحد الموقعيف السابقيف، أما إذا كاف الحامؿ سيئ النية فيو غير 

 د القاعدة وعميو أف يتوقع االحتجاج إزاءه بالدفوع التي يعمـ بيا.جدير بالحماية التي كانت سبب وجو 

يالحظ أف التظيير إذا كاف لشخص اعتباري، شركة مثاًل، فإف سوء النية ينصرؼ إلى األشخاص الذيف 
يمثمونو قانونًا. وعمى ىذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأنو ال يعتّد بسوء نية مندوب الشركة العادي الذي 

 عمـ بدفوع المديف تجاه المظير، ويبقى الحؽ لممثؿ الشركة القانوني بالتمسؾ بقاعدة تطيير الدفوع.كاف ي

إف العبرة في سوء النية لدى الحامؿ ىو أف يعمـ وقت تظيير السند وتسميمو إليو بما يترتب عمى قبولو 
قدامو بالرغـ مف ذلؾ عمى ىذا التصرؼ. أما إذا انتفى عمـ الحامؿ بيذا  ليذا التظيير مف ضرر بالمديف، وا 

الضرر وقت حصولو عمى السند، أو أنو عمـ بدفع المسحوب عميو تجاه المظير بعد التظيير، فال يعتبر 
 سيئ النية، ويستفيد بالتالي مف التمسؾ بقاعدة تطيير الدفوع .

ف األخير والقاعدة أف حسف نية الحامؿ مفترض، وعمى المديف إذا ادعى سوء نية ىذا الحامؿ، أي أ
كاف عالمًا بالدفوع وقت تظيير السند إليو و قد قصد بحصولو عميو حرمانو مف التمسؾ بيذا الدفع، عبء 
نفي ىذه القرينة بجميع طرؽ اإلثبات بما فييا البينة والقرائف. ولممديف في سبيؿ ذلؾ أف يطمب إلى المحكمة 

 ية الحامؿ.إجراء الخبرة الالزمة لمكشؼ عف العناصر التي تثبت سوء ن

ىذا ويعتبر أمر تقدير سوء نية الحامؿ مف الوقائع المادية؛ التي يعود حؽ تقديرىا إلى قضاة الموضوع، 
 دوف أف يخضع قرارىـ في ىذا المجاؿ لرقابة محكمة النقض.

                                       

وستوفميو، مرجع سابؽ، غافالدا  ؛27فقرة  ،1974باريس  ،كابرياؾ : سند السحب في االجتياد القضائي 12
 .133فقرة 
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إذا لـ يِؼ المسحوب عميو السند بتاريخ  أن تكون مطالبة الحامل مقتصرة عمى الحق الصرفي: -3
ممحامؿ حؽ الرجوع عميو بدعوى الحؽ الصرفي إف كاف قد قبؿ سند السحب، وفي ىذه الحالة استحقاقو، ف

يستطيع الحامؿ التمسؾ بقاعدة تطيير الدفوع. أما إذا كاف المسحوب عميو لـ يقبؿ السند، أو قبمو لكف حؽ 
المسحوب عميو بدعوى الحامؿ الصرفي قد انقضى لعمة التقادـ مثاًل، فال يكوف أماـ األخير إال الرجوع عمى 

مقابؿ الوفاء. وىنا ال تنطبؽ قاعدة تطيير الدفوع، ويحؽ لممسحوب عميو دفع مطالبة الحامؿ بجميع الدفوع 
المتعمقة بمقابؿ الوفاء، والتي كاف بإمكانو أف يسوقيا في مواجية الساحب. وكذلؾ األمر إذا رجع الحامؿ، 

لذي ظّيره لو، فمألخير أف يدفع مطالبتو بجميع الدفوع لعدـ وفاء المسحوب عميو لمسند، عمى المظير ا
المتعمقة بالقيمة الواصمة، أي أف قاعدة تطيير الدفوع ال تسري أيضًا عمى العالقة القائمة بيف  المظير 

 والمظير لو. 

 نطاق تطبيق القاعدة :  -ج

ضافة إلى الدفوع التي إف قاعدة تطيير الدفوع ال تنطبؽ بشكؿ مطمؽ لمصمحة الحامؿ حسف النية. فباإل
 ال يمكف االحتجاج بيا تجاه ىذا الحامؿ، توجد دفوع أخرى يمكف االحتجاج بيا إزاءه، ولو كاف حسف النية. 

 الدفوع التي ل يحتج بيا عمى الحامل حسن النية )تطبيقات قاعدة تطيير الدفوع(: -آ

حامؿ حسف النية، ىي العيوب غير إف الدفوع التي ال يجوز لممديف الصرفي، االحتجاج بيا تجاه ال
الظاىرة التي تشوب االلتزاـ الصرفي، لذلؾ فإف تسميـ سند السحب مف الساحب إلى المستفيد أو تظييره مف 

 األخير لممظير لو يطير حؽ الحامؿ الصرفي مف ىذه العيوب التي يجيميا، وأىـ ىذه الدفوع ىو التالي : 

صمية التي من أجميا ُحّرر، أو ُظير سند السحب لنعدام الدفوع الناشئة عن بطالن العالقة األ -1
فمو سحب شخص سند سحب عمى شخص آخر وفاء لديف قمار، ثـ سّمـ الساحب  سببو أو لعدم مشروعيتو:

السند إلى المستفيد. فعندما يطالب المستفيد الحسف النية المسحوب عميو بقيمتو في يوـ االستحقاؽ، ليس ليذا 
مواجية األوؿ بعدـ مشروعية السبب في العالقة األصمية التي تربطو بالساحب، ألف ىذا األخير التمسؾ في 

 السبب خفي، وليس مف المفروض في الحامؿ أف يعممو، أو يتحرى الكشؼ عنو. 
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ليس لممسحوب عميو أف يدفع مطالبة  الدفوع المتعمقة بانتفاء مقابل الوفاء أو القيمة الواصمة: -2
. كما ليس لمساحب أف 13ؿ الوفاء إليو مف الساحب، أو أنو قبؿ سند السحب مجاممةالحامؿ بعدـ وصوؿ مقاب

يدفع مطالبة المظير لو؛ الذي لـ يحصؿ عمى مبمغ السند مف المسحوب عميو، بعدـ تسمـ القيمة الواصمة مف 
 المستفيد. 

 
يو سند لو اشترى شخص بضاعة، ثـ سحب البائع عم الدفوع الناشئة عن فسخ العالقة األصمية: -3

سحب بقيمتيا، ووّقع عميو المسحوب عميو )المشتري( بالقبوؿ وأمكف تداولو، ثـ فسخ عقد البيع لعدـ تسميـ 
البائع )الساحب( البضاعة محؿ العقد، فينا ال يستطيع المسحوب عميو المشتري أف يتمسؾ بفسخ عقد البيع 

لكنو يسترد ىذا الحؽ، ويمكنو االحتجاج بعدـ  تجاه الحامؿ الحسف النية؛ الذي وصؿ إليو السند نتيجة تداولو
تنفيذ العقد، أو بفسخو في مواجية الساحب )البائع( نفسو؛ فيما لو آؿ لألخير السند فيما بعد، كأف يظير إليو 

 أو يدفع قيمتو في حاؿ الرجوع عميو. 
د السحب فمو أف شخصًا سػحب سن الدفوع الناشئة عن عيوب الرضا، كالغمط والتدليس واإلكراه: -4

ظنًا منو بأنو مديف لممستفيد بقيمتو، ثـ ظّيره األخير إلى شػخص ثالث، فإذا ما اكتشػؼ السػاحب بعد ذلؾ أنو 
لـ يكف مدينًا لممستفيد؛ فإنو اليستطيع أف يتمسؾ تجاه الحامؿ الحسف النية بالدفع بالغمط. فيذا العيب كما 

الحامميف بتحريات طويمة وشاقة مف أجؿ التأكد مف أف نرى غير ظاىر في السند، وليس مف المعقوؿ تكميؼ 
الموقعيف السابقيف قد عبروا عف إرادتيـ بصورة صحيحة دوف أف ُتشاب بأي عيب. إال أف ىناؾ رأيًا راجحًا 
بأف دفع المديف المسند إلى اإلكراه المادي الممجئ والذي يصؿ إلى حد انعداـ الرضا يمكف االحتجاج بو قبؿ 

كاف غير عالـ بحصوؿ ىذا اإلكراه، ويكوف حكـ توقيع المديف في ىذه الحالة كحكـ التوقيع  أي حامؿ ولو
 .14المزور

وىي الدفوع المتعمقة بالوفاء أو المقاصة، أو  الدفوع الناشئة عن انقضاء اللتزام الصرفي: -5
بمبمغ يساوي قيمة السند، ثـ اإلبراء، أو اتحاد الذمة. فمو أف المسحوب عميو القابؿ أصبح مثاًل دائنًا لممستفيد 

جاء المستفيد ليطالبو بوفاء السند، جاز لممسحوب عميو أف يدفع ىذه المطالبة بالمقاصة. لكف لو كاف 
                                       

 .148ص  ،مرجع سابؽ ،د. رزؽ الو انطاكي 13

 .278ص  ،مرجع سابؽ ،د. ادوارد عيد ؛314فقرة  ،مرجع سابؽ ،ليسكو وربمو 14
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المستفيد قد ظير السند لشخص آخر، وذىب األخير لمطالبة المسحوب عميو بالوفاء، فميس لممسحوب عميو 
بسبب أف دينو انقضى مع حؽ لو ضد حامؿ سابؽ، ألف ىنا أف يدفع مطالبة ىذا الشخص بإجراء المقاصة 

 تظيير السند قد طيره مف ىذا الدفع. 

 الدفوع التي يحتج بيا عمى الحامل ولو كان حسن النية )مستثنيات قاعدة تطيير الدفوع(:  -ب

مف المقرر أف تداوؿ سند السحب ال يستطيع تطييره  مف جميع العيوب التي عاصرت نشأتو أو 
اولو. وىكذا فإف تطيير الدفوع ال يسري عمى جميع الدفوع التي يوجييا المديف إلى الحامؿ الحسف صاحبت تد

النية. فينالؾ حاالت ال يكوف فييا الحامؿ بحاجة إلى الحماية؛ إذ بوسعو أف يتحقؽ بنفسو مف سبب الدفع وال 
ة المديف عمى مصمحة يفاجأ بو. كما توجد حاالت أخرى استقر الرأي فييا عمى ضرورة تفضيؿ مصمح

 الحامؿ، واعتبارىا أحؽ وأجدر بالرعاية مف الثانية .

 وعمى ىذا فإف الدفوع التي ال يطيرىا تداوؿ سند السحب ىي التالية: 

ال ينطبؽ مبدأ تطيير الدفوع بشكؿ عاـ عمى طرفي أي  الدفوع الشخصية بين المدين والحامل: -1
ذات العالقة، بؿ يحؽ لكؿ منيما أف يدفع في مواجية اآلخر بكؿ  عالقة صرفية بالنسبة لمدفوع الناشئة عف

ما يمكف أف يشوب ىذه العالقة مف عيوب. فمو أصبح المسحوب عميو، أو الساحب، أو أحد المظيريف دائنًا 
لحامؿ السند، وطالبو ىذا األخير بمبمغو الستطاع أف يدفع ىذه المطالبة بالمقاصة. فميس لمحامؿ ىنا 

عة تجدر حمايتيا التقاء ىذا الدفع الذي يفترض أنو يعممو الستناده إلى عالقتو الشخصية مصمحة مشرو 
بالمديف. كما يجوز لممظير الذي رجع عميو مف تمقى منو السند مباشرة دفع مطالبو األخير ببطالف التزامو 

ج في مواجية الساحب )القيمة الواصمة( لعدـ مشروعية السبب مثاًل. كما يعود لممسحوب عميو أيضًا أف يحت
الحامؿ؛ كأف يستبقي الساحب السند معو أو ُيظير إليو مف جديد أو يفي بقيمتو لمف رجع عميو، بالدفوع 
المبنّية عمى عالقتو الشخصية بو كالدفوع بانتفاء مقابؿ الوفاء، أو انقضائو، أو عدـ مشروعية سببو. وكذلؾ 

بؿ المستفيد، مف التذرع باألسباب والعيوب التي تؤثر في ال شيء يمنع الساحب في دعوى الرجوع عميو مف ق
 العالقة القائمة بيف الطرفيف، والتي مف أجميا أنشئ السند.
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الدفوع المتعمقة بعيوب سند السحب الشكمية، وكذلك الدفوع المتعمقة بكل مايحتويو من شروط  -2
تجاه أي حامؿ بالعيوب الظاىرة فيو كإغفاؿ  فالمديف بالسند يستطيع أف يحتج وبيانات اختيارية مكتوبة فيو:

أحد بياناتو اإللزامية، أو تعارض ىذه البيانات مع بعضيا. كذلؾ يحؽ لممديف أف يتمسؾ بالدفع المستمد مف 
 البياف االختياري المذكور في السند كشرط الرجوع دوف مصاريؼ تجاه أي حامؿ.

باطمئناف الحامؿ، إذ أف العيب أو البياف االختياري  ىذه الدفوع ال تتضمف في الحقيقة أية مفاجأة تخؿّ 
ظاىر في السند ذاتو، وكاف يسيؿ عميو أف يتبّينو بمجرد االطالع  عميو. كما ال يستطيع الحامؿ المذكور أف 

    يدفع بجيمو لمبيانات الشكمية لصحة سند السحب، ألف الجيؿ بالقانوف ال يعتبر عذرًا. 
: يستطيع كؿ موقع عمى سند السحب أف يتمسؾ دام األىمية أو نقصياالدفوع الناشئة عن انع -3

قبؿ الجميع بالدفع المتعمؽ بنقص أىميتو، أو انعداميا. والقوؿ بغير ذلؾ يجعؿ حماية القانوف ليذا الفريؽ مف 
يا األشخاص حماية وىمية يمكف التحايؿ عمييا، إذ يمكف لمغير المتعامؿ معيـ إفراغ االلتزامات التي يجري

معيـ في سند تجاري، ثـ يظيره بعد ذلؾ إلى حامميف حسني النية؛ كي يحرميـ مف التمسؾ بدفع بطالف 
 التزاميـ.
في الواقع إف ىذا العيب ال يظير لمحامؿ الحسف النية، لكف المشرع غّمب في ىذا المجاؿ مصمحة       

 القاصر، وعديـ األىمية عمى مصمحة الحامؿ المذكور.
ر توقيعو أف يدفع في مواجية أي حامؿ لو، ولو لتزويـرالدفـع با -4 : يحؽ لكؿ مديف بسند السحب ُزوِّ

كاف حسف النية، بيذا التزوير؛ ألنو لـ يصدر عنو أي تعبير عف إرادتو لاللتزاـ التزامًا صرفيًا بسند السحب، 
ألف حماية الحامؿ ال تكوف  فال يعقؿ إذًا إلزامو بو دوف إرادتو، وال يقدح في ذلؾ كوف الحامؿ حسف النية،

 عمى حساب شخص آخر أولى بالرعاية.
لكف إذا كاف تزوير توقيع المديف بسند السحب قد وقع بإىماؿ، أو عدـ احتراز منو، أدى إلى تسييؿ 

لزامو بتعويض الحامؿ عّما لحقو مف  15ىذا التزوير، فإف الرأي مستقر عمى جعؿ المديف المذكور مسؤواًل، وا 
 ذا االلتزاـ ال يعتبر التزامًا صرفيًا ناشئًا عف سند السحب، بؿ مرّده إلى الخطأ الشخصي.ضرر. ولكف ى

                                       

دوارد عيد، مرجع د. ا ؛64. ص 1965د. أميف بدر: االلتزاـ الصرفي في قوانيف البالد العربية  15
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إذا وّقع شخص سند السحب مدعيًا نيابتو  الدفع الناشئ عن انتفاء سمطة التوقيع أو تجاوزىا: -5
يدفع بعدـ  عف الغير دوف سند أو تفويض، فإف ىذا التوقيع ال يمـز الشخص األصيؿ المزعوـ، ويستطيع أف

التزامو في مواجية أي حامؿ. فمو وقع مدير شركة سند سحب نيابة عف الشركة، وكانت أنظمة الشركة 
المشيرة أصواًل تمنع عنو ذلؾ، فإف لمشركة ولمشركاء أف يحتجوا قبؿ الحامؿ بعدـ مسؤولية الشركة عف 

ات المدير وفؽ الطرؽ القانونية، فإف الوفاء. أما إذا كانت الشركة قد أىممت شير أنظمتيا المقيدة لصالحي
الحامؿ الحسف النية يكوف معذورًا لتقديره أف سمطات المدير في إدارة الشركة ىي مطمقة، ويحؽ لو في ىذه 
الحالة الرجوع عمى الشركة بوصفيا مدينة بالسند التجاري. أما إذا جاوز الوكيؿ حدود سمطاتو، كما لو كاف 

باسمو بمبمغ عشرة آالؼ ليرة سورية فسحبو بمبمغ عشريف ألؼ ليرة سورية، الموكؿ قد أجاز لو سحب سند 
 فإف لمموكؿ أف يدفع بعدـ التزامو إاّل في حدود الوكالة، وىي عشرة آالؼ ليرة سورية.

يالحظ أخيرًا أف حؽ التمسؾ بالدفوع المتعمقة بانعداـ األىمية، أو نقصيا، أو المتعمقة بالتزوير، أو 
توقيع، أو تجاوزىا مقصور فقط عمى عديـ األىمية أو ناقصيا، أو الشخص الذي زّور توقيعو، انتفاء سمطة ال

أو الموكؿ المزعوـ، أو الذي تجاوز وكيمو حدود سمطاتو. أما األشخاص اآلخروف الموقعوف عمى سند 
الحاصؿ في توقيع  السحب فتبقى التزاماتيـ صحيحة عماًل بمبدأ استقالؿ التواقيع. وىكذا فقد حكـ بأف التزوير

المسحوب عميو عمى السند المستجمع بياناتو اإللزامية ال يرّتب البطالف بالنسبة لضامف االلتزاـ الذي يحؽ 
لمحامؿ حسف النية الرجوع عميو؛ ألنو ال مجاؿ إلجبار الحامؿ التدقيؽ في خفايا السند والتحري في عيوبو، 

ؾ مع الثقة الالزمة لسيولة وسرعة تداوؿ األسناد التجارية وعف صحة البيانات الواردة فيو، إذ يتعارض ذل
 والتي دونيا تصبح ىذه األسناد عاجزة عف أداء رسالتيا. 
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 التظيير التوكيمي

Endossement de procuration 
 تقوـ دراستنا لمتظيير التوكيمي عمى بحث النقاط التالية: 

 ماىية ىذا التظيير والغرض منو.  -1
 شروطو.  -2
 آثاره. -3

 ماىية التظيير التوكيمي والغرض منو:  -ولا أ

التظيير التوكيمي: ىو التظيير الذي ال يقصد منو المظير نقؿ ممكية سند السحب ونقؿ الحقوؽ الثابتة 
نما توكيؿ األخير باتخاذ اإلجراءات الالزمة لقبض قيمة السند عند االستحقاؽ. بتعبير  بو إلى المظير لو، وا 

 ىو التظيير الذي يخّوؿ المظير لو الحؽ باستالـ مبمغ السند لصالح المظير.  أدؽ التظيير التوكيمي

سناد التي يممكيا، والتي يوشؾ والتظيير التوكيمي ذائع في عالـ التجارة. إذ يظير التاجر السند أو األ
لقاء  أف يحؿ أجؿ استحقاقيا إلى المصرؼ الذي يتعامؿ معو حيث يكّمفو بقبض قيمتيا وتسجيميا في حسابو

، Commission pour encaissementخصـ نسبة معينة مف مبمغ كؿ سند تسمى عمولة التحصيؿ 
 . 16ويختمؼ مبمغ ىذه العمولة باختالؼ األماكف التي تدفع بيا قيمة السند

والفائدة التي يجنييا التاجر مف ىذا األسموب تتجمى في التخفيؼ مف  متاعب حضوره بنفسو لدى 
وعد االستحقاؽ، وتجنيبو اآلثار الضارة التي قد تمحؽ بو في حاؿ تأخره عف ىذا المسحوب عميو في م

الموعد، وعدـ تنظيمو االحتجاجات الالزمة. كما أف أىمية التظيير التوكيمي تبرز بوضوح عندما يكوف السند 
في ذلؾ  مستحؽ الوفاء في بمد أجنبي، فيستطيع الحامؿ عندئذ أف يكمؼ مصرفو، عف طريؽ مراسمو أو فرعو

 البمد، بتقديمو لممسحوب عميو الستيفاء قيمتو عند حموؿ أجمو.

 
                                       

16
 .262يف الناىي، مرجع سابؽ،  ص دد. صالح ال ؛339فقرة  ،مرجع سابؽ ،ليسكو وربمو 

78 



 شروط التظيير التوكيمي:  -ثانياا 

ينعقد التظيير التوكيمي متى توافرت لو الشروط الموضوعية العامة مف حيث الرضاء والمحؿ والسبب. 
نو ال ينقؿ إلى المظير لو الوكيؿ وبالنسبة لألىمية ال يشترط في المظير أف يكوف أىاًل لمعمؿ التجاري، أل

 الحقوؽ الثابتة في السند. وعمى ىذا يحؽ لمقاصر المأذوف لو بإدارة أموالو أف يظير السند تظييرًا توكيميًا. 

أما مف حيث الشروط الشكمية فيجب أف يقع التظيير عمى السند نفسو، أو عمى ورقة متصمة بو. مع 
 17تحصيؿ أسناد السحب بورقة مستقمة مف أف يقع التوكيؿ في ذلؾ فإننا ال نرى في النصوص ما يمنع

Mandat de recouverement par acte separe   يستطيع الوكيؿ إبرازىا عند المزوـ، لكف يجب في
ىذه الحالة أف تذكر في الورقة بوضوح سمطات الوكيؿ، كأف تحدد ميمتو بتحصيؿ بعض أو جميع األسناد 

 التي تعود لمموكؿ. 

ؽ.ت( عمى أف التظيير ال يكوف توكيميًا إال إذا جاء فيو صراحة ما يفيد  270/1ادت المادة )لقد أف
 Valeur en"معنى قبض السند بالوكالة. كأف يكتب المظير " وعنا دفع المبمغ ألمر فالف والقيمة لمتحصيؿ 

recouverement أو القيمة لمقبض "Valeur pour encaissement لة " أو "القيمة بالوكاValeur par 
procuration"  .أو أية عبارة أخرى مماثمة تفيد التوكيؿ، ثـ يوقع المظير تحت العبارة المستعممة 

أما التوقيع الذي ال يحتوي سوى توقيع المظير أي التظيير عمى بياض، فالمفترض أنو تظيير ناقؿ 
و مف المظير إلى المظير لو، وفي لمحؽ، ألف األصؿ في التظيير ىو نقؿ ممكية السند والحقوؽ الثابتة ب

الحياة العممية كثيرًا ما يمجأ حامؿ السند إلى تظييره تظييرًا ناقاًل لمحؽ لممظير لو، وىو يقصد في حقيقة 
 األمر مف ىذا التظيير تكميؼ األخير بتحصيؿ قيمة السند لصالحو. 

 آثار التظيير التوكيمي:  –ثالثاا 

إذا اشتمؿ التظيير عمى عبارة "القيمة لمتحصيؿ" أو "لمقبض" أو ؽ.ت( عمى أنو " 270نصت المادة )
لمتوكيؿ، أو أي بياف آخر يفيد التوكيؿ، فممحامؿ مباشرة جميع الحقوؽ المترتبة عمى السند؛ إنما ال يجوز لو 

 تظييره إاّل عمى سبيؿ التوكيؿ .
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يجوز االحتجاج بيا عمى  وليس لممسؤوليف في ىذه الحالة االحتجاج عمى الحامؿ إال بالدفوع التي
 المظير. 

 الموكؿ أو بحدوث ما يخؿُّ بأىميتو. ةوال ينتيي حكـ الوكالة التي يتضمنيا التظيير التوكيمي بوفا
 سنبحث أواًل في آثار التظيير التوكيمي بيف المظير والمظير لو، ثـ نتكمـ ثانيًا عف آثاره بالنسبة لمغير.

 ر لو: بالنسبة لعالقة المظير بالمظي   - 1

في التظيير التوكيمي يعتبر المظير "موكاًل" والمظير لو "وكياًل" عنو مف أجؿ تحصيؿ قيمة السند 
لحسابو عند حموؿ أجمو؛ لذلؾ فإف العالقة بينيما تخضع ألحكاـ القواعد العامة في الوكالة العادية )انظر 

وكيؿ ممـز بتنفيذ ىذه الوكالة، مراعيًا مف القانوف المدني وما بعدىا(. وعميو فالمظير لو ال 665المادة 
التعميمات التي يصدرىا إليو المظير. فعميو أف يقدـ السند إلى المسحوب عميو لقبولو، وأف يستوفي قيمتو عند 
عطاء المخالصة بذلؾ. كما يجب عميو أف يوصؿ المبمغ الذي قبضو، إلى موكمو، و أف يقدـ  االستحقاؽ وا 

بو مف تنفيذ الوكالة يحدد بو المبالغ التي قبضيا والمصاريؼ التي أنفقيا، والتي  حسابًا إلى األخير عما قاـ
يتوجب عمى الموكؿ أف يردىا إليو. ويترتب عميو أيضًا إذا امتنع المسحوب عميو عف القبوؿ أو الوفاء أف 

ذا 18ء بذلؾيقدـ االحتجاجات التي نص عمييا القانوف في مواعيدىا المحددة، وأف يشعر الموكؿ دوف إبطا . وا 
أخؿَّ المظير لو الوكيؿ بالتزاماتو ىذه كاف مسؤواًل عف خطئو، والتـز بتعويض المظير الموكؿ فيما إذا أثبت 

 أف ضررًا قد لحؽ بو مف جّراء ذلؾ، كما لو تراخى الوكيؿ في المطالبة حتى ُشير إفالس المديف بالسند. 
ة سند السحب؛ لذا ال يجوز لو كوكيؿ التنازؿ عف الديف ووكالة المظير لو ىنا مقيدة قانونًا بتحصيؿ قيم

، كذلؾ يمتنع عميو إعادة تظيير السند تظييرًا 19لـ يكف قد أعطي وكالة خاصة بذلؾ أو المصالحة عميو ما
ناقاًل لمحؽ ألنو ليس لو أف يمنح الغير أكثر مف الحقوؽ العائدة لو، وىي كما ذكرنا استالـ قيمة السند 

وعمى ذلؾ إذا ما ظير الوكيؿ السند مف جديد تظييرًا ناقاًل لمحؽ رغـ ىذا الحظر، أو أنو  لحساب المظير.
ظّيره عمى بياض، فالتظيير الجديد يعتبر تظييرًا توكيميًا في الحالتيف. ذلؾ أف إقداـ المصرؼ الوكيؿ عف 
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في الحياة العممية. صاحب السند بتحصيؿ قيمتو، عمى إنابة شخص آخر بداًل عنو ليذه الميمة أمر شائع 
فقد يتواجد المصرؼ الوكيؿ في بمد آخر غير بمد الوفاء، ليذا فإنو يكمؼ فرعو أو مراسمو في بمد الوفاء 

 الستيفاء قيمة السند مف المديف بو.
تقضي القواعد العامة بأف الوكالة تنتيي بإرادة كؿ مف موقعييا، أو بوفاة الوكيؿ أو الموكؿ، أو 

خرج عمى ىذه القواعد عندما ذكر  في األسناد التجارية أىمية أحدىما. لكف المشرع التجاري بإفالس، أو انعداـ
بأف النيابة التي يتضمنيا التظيير التوكيمي ال ينقضي حكميا بوفاة الموكؿ، أو بفقداف األىمية. كما نرى أف 

باستيفاء قيمة السند، ولو أفمس  الوكالة ال تنتيي، ويبقى المظير لو الوكيؿ ممزمًا بالمضي في تنفيذ الوكالة
الموكؿ قياسًا عمى عدـ انتياء ىذه الوكالة بفقداف األخير أىميتو، ذلؾ أف الحكمة مف استمرارية الوكالة في 
الحالتيف ىي واحدة. فالمشرع ييؼ بذلؾ إلى حماية المديف بسند السحب مف الضرر الذي يمحؽ بو إذا أوفى 

بوفاة المظير الموكؿ، أو إفالسو، أو فقداف أىميتو مما قد يعرضو لمدفع مرة لممظير لو قيمتو، دوف أف يعمـ 
ثانية. كما ييدؼ أيضًا إلى تأكيد ثقة الناس بالتعامؿ في سند السحب، فيتيسر لو أداء وظيفتو كوسيمة وفاء 

 تقوـ مقاـ النقود في المعامالت. 
 بالنسـبة لعالقة المظير لو بالغير:  -2

ؽ.ت( لمحامؿ الحؽ بأف يمارس جميع الحقوؽ الناتجة عف سند السحب. لذا  270/1أعطت المادة )
يكوف لو حؽ تقديـ السند لمقبوؿ، والمطالبة بقيمتو بتاريخ االستحقاؽ، وتقديـ االحتجاجات الالزمة في حاؿ 

لدى  عدـ القبوؿ أو الوفاء، أو اتخاذ اإلجراءات التحفظية لحماية حقوؽ موكمو المظير كحجز ما لممديف
الغير. ويستطيع أيضًا إقامة الدعوى الستيفاء قيمة السند. ويقوـ المظير لو الوكيؿ بالميمة األخيرة باسمو 

 الخاص؛ خروجًا عمى القواعد العامة في عدـ جواز مقاضاة الوكيؿ لمغير إال باسـ الموكؿ . 
، فإف آثار ىذه التصرفات وحيث إف المظير لو الوكيؿ يقوـ بيذه اإلجراءات نيابة عف المظير الموكؿ

تنصرؼ مباشرة إلى ذمة موكمو، ويترتب عمى ذلؾ أف لممسحوب عميو ولكؿ موقع سابؽ عمى المظير الموكؿ 
أف يتمسؾ تجاه المظير لو الوكيؿ، حيف المطالبة بقيمة السند، بالدفوع التي كاف يستطيع أف يحتج بيا تجاه 

ائنًا لممستفيد الذي ظير السند تظييرًا توكيميًا إلى شخص المظير الموكؿ. فمو أف المسحوب عميو أصبح د
آخر، فمممسحوب عميو حيف مطالبتو مف ىذا الشخص )الوكيؿ( أف يتمسؾ بانقضاء الحؽ بالمقاصة، كما لو 
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كاف يطالبو بذلؾ المستفيد المظير ذاتو. وىذا ما يفسر بأف التظيير التوكيمي ال يجيز لمحامؿ التمسؾ بقاعدة 
 دفوع . تطيير ال

مف جية أخرى ليس لمممتزميف بالسند أف يحتجوا عمى المظير لو )الوكيؿ( بالدفوع المترتبة عمى 
العالقات القانونية الشخصية القائمة بينيـ وبينو. وترتيبًا عمى ذلؾ، إذا كاف المظير لو مدينًا لممسحوب عميو 

قاصة إذا ما طالبو بوفاء قيمة السند؛ ألنو ال ه بالمءاإز بمبمغ مف النقود، فال يجوز ليذا األخير أف يتمسؾ 
نما يتقدـ إليو باعتباره وكياًل لممظير فقط.   يطمب لنفسو شيئًا، أي بصفتو كدائف، وا 

والتظيير التوكيمي، كونو ال ينقؿ لممظير لو الحقوؽ الثابتة بسند السحب؛ لذلؾ فإف السند والماؿ الناتج 
لعاـ العائد لدائني المظير لو. ويترتب عمى ىذا أنو في حاؿ إفالس عف تحصيمو ال يخضعاف لحؽ االرتياف ا

المظير لو يحؽ لممظير أف يداعي باسترداد السند إذا كاف ال يزاؿ موجودًا بيف يدي المفمس. أما إذا كاف تـ 
تحصيؿ قيمة السند، واختمط مبمغو مع أمواؿ  المظير لو؛ فإف دعوى  االسترداد تغدو متعذرة وال يبقى 

ممظير سوى الدخوؿ في تفميسة المظير لو كدائف عادي بقيمة السند والخضوع لمتوزيع الذي سيتـ بيف ل
 .20الدائنيف
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 التظيير التأميني

Endossement pignoratif 

 : ماىية التظيير التأميني -أولا 

رىف الحؽ "التظيير التوثيقي"، ىو التظيير الذي يقصد بو  21التظيير التأميني، ويطمؽ عميو البعض
الثابت بالسند ضمانًا لوفاء ديف لممظير لو بذمة المظير أو بذمة شخص آخر. فالمراد بيذا التظيير إذًا ليس 
نقؿ الحؽ الثابت بسند السحب إلى شخص آخر، وال التوكيؿ بتحصيؿ قيمتو، بؿ رىنو لضماف ديف آخر، 

 ند. مدنيًا كاف أـ تجاريًا، غير الديف الصرفي الذي يمثمو ىذا الس

مف المالحظ أف التظيير التأميني نادر الوقوع في الحياة العممية وذلؾ ألسباب متعددة: منيا ما يدؿ 
عميو التظيير ذاتو مف أف السند مرىوف، وىذا ما يؤدي إلى عدـ الثقة بمظيره أحد ضامنيو الصرفييف، ويقمؿ 

اري، ليس شيئًا معينًا يحرص صاحبو عمى بالتالي مف اإلقباؿ عمى التعامؿ بو. ومنيا أف السند ككؿ سند تج
، بؿ إنو معدٌّ بحسب طبيعتو لمتداوؿ واالنتقاؿ بسرعة مف يد 22االحتفاظ بو، فيرىنو دوف أف يتخمى عنو

ألخرى، لذلؾ فإف حاممو إذا ما احتاج إلى مبمغو قبؿ ميعاد استحقاقو؛ فإنو يمجأ إلى الوسيمة المتبعة غالبًا، 
 لمصارؼ واستيفاء قيمتو بداًل مف رىنو عف طريؽ التظيير التأميني. أال وىي خصمو لدى أحد ا

ومع ذلؾ تطير الحكمة مف التظيير التأميني لسند السحب في حاؿ ما إذا أراد حاممو االقتراض 
بضمانتو، وكاف مبمغو كبيرًا ومستحؽ الوفاء بعد أجؿ طويؿ نسبيًا كسنة مثاًل، أما المبمغ المطموب اقتراضو 

مدة قصيرة كشير. فالحامؿ يفضؿ في ىذه الحالة اقتراض المبمغ المطموب بضمانة السند عمى فصغير ول
خصمو؛ ألف الخصـ يعني الحصوؿ عمى مبمغ السند مقتطعًا منو عمولة الخصـ، والفائدة التي قد تكوف كبيرة 

أقؿ مف مبمغ  نظرًا ألف موعد استحقاؽ السند طويؿ األجؿ )سنة(، في حيف أف القرض لمدة شير ولمبمغ
السند ال يترتب عميو سوى دفع عمولة، أو فائدة بسيطة إلى المصرؼ، ىذا وأكثر ما يقع التظيير التأميني 
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لمسندات التجارية فيما بيف المصارؼ التي تقترض مف بعضيا البعض، وفي حاالت عقود االعتماد التي 
 بيا.تفتحيا المصارؼ لزبائنيا بضمانة أسناد تجارية يظيرونيا لحسا

 ؽ.ت( عمى أحكاـ التظيير التأميني بقوليا:  271لقد نصت المادة )

إذا اشتمؿ التظيير عمى عبارة "القيمة ضماف"، أو "القيمة رىف"، أو أي بياف آخر يفيد التأميف، جاز 
 لحامؿ السند مباشرة جميع الحقوؽ المترتبة عميو. 

 فإف ظيره اعتبر التظيير حاصاًل عمى سبيؿ التوكيؿ. 

ليس لممسؤوليف عف السند أف يحتجوا عمى الحامؿ بالدفوع المبنّية عمى عالقاتيـ الشخصية بالمظير، و 
 ما لـ يكف الحامؿ قد حصؿ عمى السند بقصد اإلضرار بالمديف. 

 شروط التظيير التأميني:  -ثانياا 

ة التظيير الناقؿ الشروط الموضوعية التي يستمزميا التظيير التأميني ىي الشروط الالزمة نفسيا لصح
 لمحؽ باعتباره مف قبيؿ أعماؿ التصرؼ، وليس مف أعماؿ اإلدارة. 

أما الشروط الشكمية التي يتطمبيا القانوف لصحة التظيير التأميني؛ فتقتصر عمى ضرورة اشتماؿ صيغة 
قمو أو التظيير عمى تعبير يدؿ بوضوح عمى أف المقصود مف التظيير ىو رىف الحؽ الثابت بالسند، وليس ن

" أو "القيمة Valeur en garantieالتوكيؿ بقبضو، كأف يذكر "وعني دفع المبمغ ألمر فالف والقيمة ضماف 
"  أو غير ذلؾ مف العبارات التي تفيد الرىف، ويمي ذلؾ توقيع المظير. إال أنو Valeur en gageلمرىف 

 ليس مف الضروري ذكر مقدار المبمغ المضموف بالسند. 

 ار التظيير التأميني: آث -ثالثاا 

يأخذ التظيير التأميني حكـ الرىف في عالقة المظير بالمظير لو وحكـ التظيير الناقؿ لمحؽ في عالقة 
 المظير لو بالغير.

 

 

84 



 آثار التظيير بين المظير والمظير لو: -1

المظير لو دائنًا يعتبر التظيير التأميني بمثابة رىف لمسند التجاري؛ بحيث يكوف المظير مدينًا وراىنًا و 
وما بعدىا مف القانوف المدني  1028مرتينًا، وتخضع عالقاتيما بذلؾ ألحكاـ قواعد الرىف العامة )المادة 

 مف القانوف التجاري( .  128إلى  117والمواد مف 

وعمى ىذا فإف الحؽ الثابت بالسند ال ينتقؿ مف ذمة المظير إلى ذمة المظير لو، بؿ يبقى في ذمة 
نما الذي ينتقؿ إلى المظير لو ىو حيازة السند ذاتو. والمظير لو كحائز لمشيء المرىوف ممـز األوؿ.  وا 

بالمحافظة عميو، ومف مقتضيات ىذه المحافظة أف يتقدـ بالسند إلى المسحوب عميو لوفائو بتاريخ استحقاقو، 
ذا ما تخمَّؼ األخير عف الوفاء وجب عميو تنظيـ االحتجاج واإلخطارات الال قامة دعوى الرجوع عمى وا  زمة، وا 

ذا أىمؿ في ذلؾ، وترتب عمى ذلؾ إلحاؽ الضرر بالمظير  الممتزميف بالسند في المواعيد المقررة نظامًا، وا 
 كاف مسؤواًل عف تعويض ىذا الضرر. 

والمظير لو، كدائف مرتيف، ال تنتقؿ إليو ممكية الماؿ المرىوف، ال يجوز لو التصرؼ في ىذا الماؿ. 
كما ال يحؽ لو أف يظير  23ىذا ال يحؽ لو أف يبرئ المديف مف مبمغ السند، وال أف يمنحو أجاًل لوفائووعمى 

السند تظييرًا ناقاًل لمحؽ؛ ألنو ال يممؾ الحؽ الثابت بو حتى يستطيع نقمو لمغير، ففاقد الشيء ال يعطيو. 
تحصيؿ مبمغ السند أف يظّيره تظييرًا في سبيؿ لو وكذلؾ ال يجوز لو أف يظيره عمى سبيؿ التأميف. لكف يحؽ 

 توكيميًا. 

تختمؼ  .يبقى أف نعرؼ كيؼ يستوفي المظير لو )الدائف المرتيف( دينو مف الضماف )سند السحب(
 اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بحسب الحاالت الثالث التالية: 

، واستوفى إذا تطابؽ ميعاد استحقاؽ الديف المضموف مع ميعاد استحقاؽ سند السحب المرىوف - أ
 المظير لو قيمتو، فإف لألخير أف يجري التقاص بيف قيمة السند وبيف دينو، ويعيد ما يبقى لممظير الراىف. 

                                       

23
 .355فقرة، مرجع سابؽ، ؿ والغارد وجوفريو؛ ىام534فقرة ، مرجع سابؽ ،ليسكو وروبمو 
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إذا حؿ موعد استحقاؽ السند قبؿ استحقاؽ ديف المظير لو المضموف برىف السند، واستوفى  - ب
ورًا ما يزيد مف قيمة السند عف مبمغ األخير قيمتو، فإننا نرى بإلزاـ المظير لو أف يرد إلى المظير الراىف ف

إلى أف المظير لو )الدائف( الذي استوفى قيمة السفتجة أف  25ومع ذلؾ يذىب فريؽ آخر مف الفقياء 24الديف
يستبقي مبمغيا عنده كضماف حتى يحؿ موعد استحقاؽ الديف المضموف فيستوفيو مف ىذا المبمغ، ويرد الباقي 

 ف قد انتقؿ مف السند التجاري إلى القيمة المقبوضة. إلى المظير )المديف(، وكأف الرى

المظير قيمة الديف، فإف عمى  ىوفأأما إذا حؿ استحقاؽ ديف المظير لو قبؿ استحقاؽ السند و  -ج
المظير لو أف يرد السند المرىوف إلى المظير؛ ألف الرىف ينتيي بمجرد وفاء الديف المضموف. أما إذا لـ يؼ 

ف لممظير لو المرتيف أف يباشر التنفيذ عمى السند المرىوف. ويمكنو ليذه الغاية أف المظير قيمة الديف فإ
أو أف يتممكو، وىو الحؿ  Encheres publiquesيطمب مف القاضي إما اإلذف ببيعو في المزاد العمني 

 األفضؿ تفاديًا ليبوط قيمتو عف طريؽ البيع، ليخصمو بعد ذلؾ لدى أحد المصارؼ.

 ر بين المظير لو والغير: آثار التظيي -2

لئف كاف التظيير التأميني ال ينقؿ الحؽ الثابت في السند التجاري مف المظير إلى المظير لو، لكنو 
يعتبر في حكـ التظيير الناقؿ لمحؽ في العالقة بيف المظير لو والغير، والمقصود بالغير ىنا المسحوب عميو 

ريف وضامنيف وساحب. ويترتب عمى التظيير التأميني تطيير وسائر الموقعيف السابقيف عمى السند مف مظي
السند مف الدفوع؛ بحيث ال يجوز لممديف بو التمسؾ في مواجية المظير لو حسف النية بالدفوع التي كاف 

 يستطيع أف يتمسؾ بيا إزاء المظير الراىف.

، كما ىو الحاؿ في إف الحكمة مف تقرير انطباؽ قاعدة تطيير الدفوع في التظيير التأميني تقوـ
التظيير الناقؿ لمحؽ، عمى تيسير تداوؿ السند التجاري، ودعـ االئتماف الالـز لمتجار المتعامميف بو. 
فالمعامالت التجارية تقتضي السرعة وال تحتمؿ الوقت الطويؿ كي يبحث المظير لو تظييرًا تأمينيًا في كؿ 
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يف عمى السفتجة، وما ينشأ عف تمؾ العالقات مف دفوع. العالقات التي تربط المظير بغيره مف سائر الموقع
فضاًل عف ذلؾ، إف إقامة الرىف عمى السند التجاري بطريؽ التظيير المذكور يكوف وىميًا فيما لو ظؿ حؽ 

 .26المظير لو عرضة لمزواؿ بالدفوع؛ التي يمكف توجيييا إلى موقع سابؽ لمسفتجة
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 تمارين:
 أشكال التظيير: يح مما يمي:أشر إلى الجواب الصح -1

 
 واحد ) االسمي ( (1
 اثناف ) االسمي ولمحامؿ ( (2
 ثالثة ) االسمي وعمى بياض ولمحامؿ (  (3
 أربعة )االسمي وعمى بياض ولمحامؿ وألمر ( (4

 
 3الجواب الصحيح رقـ 

 
 :يمي أشر إلى الجواب الخطأ مما

 
 التظيير بحسب الغرض الذي يسعى إليو ثالثة أنواع: -1

 
 ناقؿ لمحؽالتظيير ال (1
 التظيير التعويضي   (2
 التظيير التوكيمي (3
 التظيير التأميني (4

 
 2الجواب الصحيح رقـ 
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 الشروط الموضوعية لصحة التظيير الناقل لمحق: -2
 
 يجب أف يحصؿ التظيير مف قبؿ الحامؿ الشرعي لسند السحب (1
 يجب أف يقع التظيير عمى كامؿ مبمغ سند السحب ال عمى جزء منو (2
 تظيير باتًا غير معمؽ عمى شرطيجب أف يكوف ال (3
 يجب أف ال يكوف السند قد تضمف شرطًا يحظر تظييره (4
 يجب أف يحصؿ التظيير لمصمحة شخص غير ممتـز بو  (5

 
 5الجواب الصحيح رقـ 
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 ضمانات وفاء سند السحب -3
Garanties du paiement 

 

 الكممات المفتاحية:

حووو قق-اث ووولتق  وو ققمبل وووفقا   ووول ق-شووط طقمبل وووفقا   ووول ق-اال توومامق تبوووقامقمبل وووفقا   ووول ق-مفهوو مقمبل وووفقا   ووول 
ق طبلنقأسنلققا م لملةقق-ا حلمفقعلىقمبل فقا   ل 

 الممخص:

 سققا ت ولط ق ل حصو فقعلوىقاسوتافل ققامتومق ويقماتولققاسوتحبلقم،قإنققلن نقا صطف،ق كيقاطمئنقحلمفقا
 موونقأ ووفقأنقامّكوونقنوو اقا سوونققموونقتحباوو ق ظلئفوومقكوو قاةق  وول ق ائتموولن،ققووققأحلطوومق  ووملنلتقمتتووققةق حصووطق

مبل ووفقا   وول ققنوو ققاوونق ققخطووطقعووقمقا   وول ق بامتوومق وويقأ ووا قا حووق ق. منقأنوومقنوو لقا  ووملنلت مبل فقا   وول .
 ققمتطتّووبق لسوولحبق ووويق مووةقا مسوووح بقعلاووم،ق نوو قامثوووفقعبلقووةقمسووتبلةقخلط وووةق سوول بةقعلوووىق م لوومقموونقا نبووو
قسحبقا سفت ة.

م  ووو قا قق,شوووط طق ووويققاووونقمبل وووفقا   ووول ،ق نوووي أنقاكووو نقمبل وووفقا   ووول قم ل ووول قمووونقا نبووو ققأط توووةا وووبقتووو ا طقق 
ق.مسل ال قعلىقاألقفق م لمقسنققا سحب قق,مستحبل ق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب ق
 

 األهداف التعميمية:

 تتطافقا طل بق  ملنلتقسنققا سحب -

قمبل فقا   ل ق لعت لطلقمنقأنمق ملنلتقسنققا سحبتحقاقق -
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طأانلق املقس  ،قأنققلن نقا صطف،ق كيقاطمئنقحلمفقا سققا ت لط ق ل حص فقعلىقاستافل ققامتمق
قاةق  ل ق ائتملن،ققققأحلطمق يقماتلققاستحبلقم،ق منقأ فقأنقامّكنقن اقا سنققمنقتحبا ق ظلئفمقك 

ق  ملنلتقمتتققةق حصطقخططقعقمقا   ل ق بامتمق يقأ ا قا حق ق.

ق منقأنمقن لقا  ملنلت 

قمبل فقا   ل . -1

 ا ب  ف. -2

 ا  ملنقاالحتالطي. -3

 ا ت لمنقا صط ي. -4

قس فقنب مق قطاسةقا  ملنلتقا م ك طةق يقا فط عقاألط تةقا تل اة.
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 مقابل الوفــاء )المؤونة(

La provision 

مفهوو مقمبل ووفقا   وول ق أنماتووم،قاال توومامق تبقامووم،قشووط طم،قإث لتووم،قحوو قق-  وويقم لحووثقمسووتبلةقق-سوونقطتقت لعوول ق
قا حلمفقعلام،قانتفلؤلق يقسنقاتقا م لملة.

ق

 مفهوم مقابل الوفاء وأهميته

 مفهوم مقابل الوفاء: -أولا 

 لمسوح بقعلاومق ل  ول ق بامتومقإ وىقا حلموفقق كطنلق املقس  ،قأنقسنققا سوحبقات ومنقأموطا قمونقا سولحبقم  هول ق
 وويقتوولطاخقمتووان،قأ ققل ووفق لتتاووان.ق ا سوولحب،قأصووقطقنوو اقاألمووطسقألنق وومق وويق مووةقا مسووح بقعلاوومق وويق قووتق
استحبل قا سنققم ل ل قمستح قا طلبق مسلٍ قعلىقاألقفق بامةقا سنق.قكمولقأنومقطلوبقإ وىقا مسوح بقعلاومقتسولامق

مقمقانق صل حقاألخاطق قانقاستح ق حل فقأ فقا سنق،ق  حق قققامتوم.ق علوىقنو اققامةقا سنققإ ىقا مستفاقسقألن
اك نقا  طضقمنقإنشل قسنققا سحبقن قا تمفقعلىقإطفل ققانانق انقأططا ومقا ثبلثوةقاأل ائوف قا وقانقاأل فقنو ق

 ق لمسوتفاققإما قا قانقا   ق لسلحبقت للقا مسح بقعلامق اسمىق وق"مبل فقا   ل "،ق ا قانقا ثولنيقنو قا وقانقا و 
قا سلحب،ق اطل قعلامق"ا بامةقا  اصلة".

  مبل ووفقا   وول ق وويقتووقا فقاألسوونلققا ت لطاووةقق طقافوو  ق كثاووطقق طقا بامووةقا  اصوولة،ق  وولقأنقمبل ووفقا   وول قانتبووفق
إ ىقا حلمف،ق ا منقحبمق يقاستافل ققامةقا سفت ةقعنققاالستحبل .قأملقا بامقا  اصلةق وبلقتنتبوفقإ وىقا حلموف،ق

ق القاتاطنلقانتململ قإاّلق يقحلفقا ط  عقعلىقمنقظهطقإ امقا سفت ةق بط.

 مبل فقا   ل قإ ا قن ققانق م لمقمنقا نب ققمتطّتبق لسلحبق ويق موةقا مسوح بقعلاوم،ق نو قامثوفقعبلقوةقمسوتبلةق
قخلط ةق سل بةقعلىقسحبقا سفت ة.

ق

92 



 أهمية مقابل الوفـاء: -ثانياا 

 صوووحةقسوونققا سوووحب،ق بوووققا  ووققمبل وووفقا   وول قعنوووققإنشوول قا سووونق،قأ ق توووقققإنق  وو ققمبل وووفقا   وول ق ووواتقشووططل ق
إنشلئمقحتىقحل فقأ فقاستحبلقم،ق قققالقا  وققعلوىقاإلطوبل ،قق نقأنقاوؤثطق  ولق ويقانتبولققا سونق،قأ قصوحةق
إصقاطل.ق منقا ممكنقأنقنتص طقشخصل قاسحبقسنققسحبقعلىقشخصق نمي،ق ن اقمولقسومانللق"ا سوحبق ويق

اطلبمق يقا تقا ف.قكملقأنقعقمق   ققمبل فقا   ل ق قىقا مسح بقعلاومقالقامنتومقمونقأنقاب وفقسونققا ه ا "،قثمق
ا سوووحبقعلوووىقا مكشووو ف،ق افووويق بامتووومق ووويقماتووولققاالسوووتحبل قطعلاوووةق مصووولحةقا سووولحبقا ووو  ققوووققتط طووومق ووومق

 وقئال قإ وىقأاوةقعبلقلتقاقتصلقاةقأ قا تملعاةقمتانة.ق ابلحظقأا ول قأنقا سولحبق ويقسونققا سوحبقالقاتتوطضقم
عب  ووةق مائاووة،قكموولقنوو قا حوولفق وويقا شووال،قإ اقأ ووطىقا سووحبقعلووىقشووخصقياووطقمووقانق وومق م لوومقاسوول  ققامووةق

قا سنققعلىقاألقف.

 مووذق  وولقإنق   وو ققمبل ووفقا   وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومقأنماووةقك اووطةق ل نسوو ةق كووفقأطووطافقا سووفت ة،قتظهووطق وويق
قا تبلقلتقا تيقتنش ق انهمقعلىقا   مقاآلتي 

إ اقكولنقا سوولحبققوققأ صووفقمبل وفقا   وول قإ وىقا مسووح بقعلاوومسقالعالقـة بــين الســاحب والمســحوب  ميــه:  -1
 اح ق مقأنقاطلوبقإ وىقاألخاوطقق و فقا سوفت ة،ق ق وذققامتهولق تولطاخقاالسوتحبل ق وانقاوق قا حلموف،قتحوتقطلئلوةق

 سووفت ةق نفسووم.قأموولقإ اق وومقمبلحبتوومق ل تطووفق ا  ووططقا وو  قاتتووطضق وومق سوو بقط  ووم،ق ا ووططاطلقتوو مانق  وول قا
اتلو  قا مسوح بقعلاوومقمبل وفقا   وول سق وحنق ومقا حوو ق لالمتنولعقعوونقق و فقا سوفت ةق عوونقا   ول ق بامتهوولق ويقماتوولقق
االسووتحبل قق نقأنقاتتووطضقألاووةقمسووؤ  اةقت ووللقا سوولحب.ق كوونق وويقحوولفقق   وومقا سووفت ةقعلووىقا مكشوو ف،قأ ق

ق عقعلىقا سلحبق ملقأ  لل.ق نقأنقاتلبىقمبل فق  لئهل،ق حنقمنقحبمقا ط 

اختلووفقمطكوومقا سوولحبقإما قا حلمووفق حسووبقموولقإ اقكوولنققووققأ  ووققمبل ووفقالعالقــة بــين الســاحب والحامــل:  -2
ا   وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومقأمق وومقا  ووقل.ق ووح اقكوولنقا مبل ووفقم  وو قا ق ووقىقا مسووح بقعلاووم،ق ووحنقا سوولحب،ق  وو ق

 وةقا حلموف،ق امولقإ اقكولنققوققأنموفقاألخاوطقا باولمق ولإل طا اتق بيق لمنل ق  ل قا سوفت ة،قاسوتطاذقأنقاوق ذقمطل 
ا بلن ناةقا مفط  ةق ل ص فقإ ىقا وق ذقمونقا مسوح بقعلاوم،ق سوب طقحبومق ول ط  عقعلاوم،قأمولقإ اقكولنقا سولحبق
 وومقابووقمقمبل ووفقا   وول ،ق حنوومقا بووىق لحلمووفقحوو قا ط وو عقعلاوومق  وو قأنمووفق وويقمطا تووةقا مسووح بقعلاوومق وويقتوولطاخق

 .ت(ق تت اوطقخخوط،ق واتق لسولحبق ويقنو لقا حل وةقق313/2 ،قأ قأنمق مقا ِطقاالحت ولجق توقمقا   ول ق االستحبل
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اّلقتطتووبقعلووىق  وولقإثووطاؤلقق نقسوو ب،ق هوو ققووققتلبووىقم لوومقا سووفت ةق أنقامتنووذقعوونقا ووق ذق سوو بقإنموولفقا حلمووفق ا 
ل وفق  لئهولق لمسوح بقعلاوم،قمنقا مستفاقق ا بامةقا  اصلة(قق نقأنقاخطجقشائل قمونق متومقأ قق نقأنقا صوفقمب

 وو  لق حنوومقاظووفقمووقانل ق ل سوونققا موو ك ط،قسوو ا قكوولنقا حلمووفققووققاحتووطمقاإل ووطا اتقا مفط  ووةق مطل  ووةقا مسووح بق
قعلامقأمق مقاحتطمهل.

إنق  ووو ققمبل ووووفقا   ووول ق وووقىقا مسووووح بقعلاووومقاشوووّكفقإحووووقىققالعالقـــة بـــين الحامــــل والمســـحوب  ميــــه: -3
أنومقساسووت  يققاموةقا سووفت ةق ويقتوولطاخقاسوتحبلقهل.ق  وو  لقإ اقامتنوذقا مسووح بقا  وملنلتقا طئاسوواةق لحلموفق وويق

علاوومقعوونقا   وول ق وويقنوو اق توولطاخ،ق كوولنقمبل ووفقا   وول قم  وو قا قعنووقل،ق وولمق لحلمووفقمطل  توومق وومق ا تنفاوو قعلاوومق
ةقأمق ومقاب لهول.قالستطقاقلقمنمسقألنمقانتبفقإ امق ب ةقا بلن ن،ق س ا ق يق  لقأكلنقا مسح بقعلامققققق وفقا سوفت 

أمولقإ اق ومقاكونقمبل وفقا   ول قم  و قا ق وقىقا مسوح بقعلاوومق  ومقافهولقاألخاوطقعلوىقا مكشو ف،ق وبلقا بوىق لحلمووفق
قس ىقاالطتقاققعلىقا سلحبق سلئطقا م قتانقاآلخطان.

ق
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 اللتزام بتقديم مقابل الوفاء

ق .ت(قعلىقملقالي ق255تنصقا ملقةق 

قسحبقسنققا سحبق حسل مقأنقا  قق قىقا مسح بقعلامقمبل فق  لئم.علىقا سلحبقأ قا شخصقا   قاق-1"

ق  كنق  لقالقاتفيقا سلحبق حسلبقياطلقمنقمس ؤ اتمقشخصال قق فقمظهطقسنققا سحبق حلملم."ق-2

 علوىقنوو اق ل سولحبقنوو قا وو  قالتوممق حاصوولفقمبل ووفقا   ول قإ ووىقا مسوح بقعلاووم،ق حاووثقإنومقموونقا مفووط ضقأنق
منقا مستفاققم لمقا سفت ةق ا باموةقا  اصولة(ق تتهوقق ومق ل تول يق  نومقسواب ضقنو اقا م لومقاك نقا سلحبققققتلبىق

مونقا مسوح بقعلاومسقا و  ق ّ ومق ومقأموطا ق ل وق ذ،ق مونقا ط اتويقأنقالتوممقا سولحبقا مو ك طق و نقابوقمق لمحسو بق
اّلقأثطىق ق نقح . قعلامقا  سالةسقا تيقتمّكنمقمنقتنفا قاألمطقا صلقطقإ ام،ق ا 

،ق ووبلقشوو نق وومق مبل ووفقا   وول ق القالتووممق تبقاموومق لمسووح بقعلاووم.ق هوو ققووققق ووذقم لوومقا سووفت ةقحووانقطا مظهووأموولق
تلبلنولقمونقحلملهولقا سوول  ،ق وبلقمحوفقإل مامومق ووق ذققامتهولقمونق قاووق.ق علوىقنو اق وحنقانتفوول ق  و ققمبل وفقا   وول ق

قمفق يقا ط  عقعلام. تلطاخقاستحبل قا سفت ةسقالقامنتمقمنقا تمسلق سب طقح قا حلمفقا مه

 ا  اقكلنتقا سوفت ةقمسوح  ةق حسولبقا  اوط،ق تلوىقا سولحبقا حبابويقق نقا سولحبقا ظولنطقإا ولققمبل وفق  لئهولق
 قىقا مسح بقعلام.ق ل سولحبقا ظولنطق واتقإاّلق كوابل قعونقا سولحبقا حبابوي،ق مونق ا وبقا م كوفق نو قا و  ق

ا تويقأنلطهولق وم.ق علوىقنو اقإ اقأ  وىقا مسوح بقعلاومقأعطىقاألمطق ل سحب،قأنقامكنق كالمقمنقتنفاو قا مهموةق
قا سفت ةقق نقأنقاتلبىقمبل فق  لئهلق بلقط  عق م،قكملقتبقمقمتنل،قإاّلقعلىقا سلحبقا حبابي.ق

نو اق القشوي قامنوذقأنقابووقمقشوخصقيطاوبقعوونقسونققا سوحبقمبل وفق  لئوومق وقال قمونقا سوولحب،قكمولق و قأطاققنوو اق
قبق  متم،قأ قتبقمق   لقعلىقس افقا ت طع.ا شخصقأنقافيق   لققانل ق لسلح

 بويقأنقنتسوول فقأخاووطا قإ ووىقأ قمكوولنقا وبقإاصوولفقمبل ووفقا   وول ،ق خلصووةق ويقا سووفلت قا توويقاشووتططق اهوولقمحووفق
مختوولطق ل  وول قياووطقموو طنقا مسووح بقعلاووم.قإنقا ووطأ قعلووىقأنقا مبل ووفقابووقمق لمسووح بقعلاوومق وويقمحووفقإقلمتوومق

قذقا مختلطقأ ق مقتت من.س ا قت منتقا سفت ةقشططقمحفقا ق 

ق
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 شروط مقابل الوفــاء

 .ت(قموولقالووي ق"اكوو نقمبل ووفقا   وول قم  وو قا قإ اقكوولنقا مسووح بقعلاوومقمووقانل ق لسوولحب،قأ قق256تبوو فقا موولقةق 
ق آلمطق م لمقمتانقمنقا نب ققمستح قاألقا ،ق مسلٍ قعلىقاألقفق م لمقا سنق".

ق يققانقمبل فقا   ل ،ق ني شط طققأط تةات حقمنقن اقا نصقأنمقا بقت ا طق
قأنقاك نقمبل فقا   ل قم ل ل قمنقا نب ق. -1
 أنقاك نقم   قا ق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب. -2

 أمقاك نقمستحبل ق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب. -3

 أنقاك نقمسل ال قعلىقاألقفق م لمقسنققا سحب. -4

قسنتطضق املقاليق  حثقن لقا شط ط.

 غ نقدي:مقابل الوفاء دين بمبم -أولا 

اشتططق    ققمبل فقا   ل قأنقاك نقا سلحبققائنل ق لمسح بقعلامق م لومقمونقا نبو ق.ق اتت وطقنو اقا شوططقنتا وةق
منطباةق ك نقا حو قا و  قتمثلومقا سوفت ةق اتهولقنو ققائمول قم لومقنبوق ،ق ألنقا مسوح بقعلاومقالقاوتمكنقمونقإ وطا ق

قانقنبوق ق لسولحب.ق اسوت  قأنقاكو نقم  و عقنو اقا وقانق متمقت للقا حلمفقإاّلقإ اقكلنتقن لقا  مةقمشو   ةق و
قمقنال قأمقت لطال .ق

أمولقمصولقطققاونقمبل وفقا   ول ق هويقمختلفوة ق بووققاكو نقنبو قا قأ قعهولقا سولحبقعنوققا مسوح بقعلاوم،قأ ققط وول ق
منحمقاأل فق لثلني،قأ قتت ا ول قعونقخوقملتققوقمهلقا سولحبق لمسوح بقعلاوم،قأ قثمونق  ولعةق لعهولقا سولحبق
 لمسح بقعلام.ق ُابلفق يقا تتلمف،ق ه لقا حل ة،قأنقمبل وفقا   ول قنو ق  ولئذق ا  اقوذقإنقمبل وفقا   ول ق ويقنو اق
ا فوووطضق ووواتقا   ووولعةق اتهووول،ق وووفقثمنهووول،ق نووو قالقشووولقم لووومقمووونقا نبووو ق.ق ل   ووولعةق اسوووتقإاّلقيطووول ق مبل وووفق

لحبقإ ووىقا مسووح بقعلاوومقمهمووةقق  ووهلقا   وول .ق قووققامثووفقمبل ووفقا   وول قأا وول ققامووةقسوونقاتقت لطاووةقأ كووفقا سوو
 حسوول مق تظهاطنوولقإ اوومقتظهاوووطا قت كالاوول .ق قووققانشوو قمبل وووفقا   وول قكوو  لقموونقا تتووو اضقعوونقا فتووفقا  وولطقا ووو  ق
اطتك مقا مسح بقعلامق ت ّططقمنمقا سلحب،قأ قعنقن ةقصولقطةقمونقا مسوح بقعلاومق لسولحب.قكمولقامكونقأنق

 مسح بقعلامق يل  ل قمصطف(ق صل حقا سلحب،ق أ ولمق ومققو ضقا م لومقاك نقمبل فقا   ل ققامةقاعتملقق تحمقا
قعنقططا قسحبقسفلت ق بامتمقعلام.
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ن اق  ل طيمقمنقأنقم قأقعقمقت مئةقا حسلبقا  ولط قا و  قاسوتبّطقعلاومقا فبومق ا ب ول قمنو قممونق تاوق،قابت ويق
 حسووولبق بوووط،ق حنووومقمووونقا نلحاوووةقأنقتظوووفقمطاكووومقطط اووومقم ه  وووة،ق وووبلقاتوووطفقا وووقائنقأ قا موووقانقإاّلقعنوووقققفوووفقا

ا تملاوة،قامكوونقمتط وةقا طصوواققا مؤقووتق ويق قووتقمتوانق وول طيمقموونقاسوتمطاطقا حسوولب،ق قوقق ووطتقا مصوولطفقأنق
تسوووتخلصقا طصووواققا مؤقوووتق توووققكوووفقعملاوووةقتباوووقق ووويقا حسووولبسق تتتوووطفقعلوووىقحل وووةقاالئتمووولن،ق تت كوووققمووونقأنق

تطفقا مصط يقعلوىقأنق لم و ن،قإ اقمولقت وانقأنقطصواقلقا م  نق مقات ل مقا حققاألقصىقا متف قعلام.ق  طىقا 
ا مؤقووتققائوون،قأنقاسووحبقشوواكلتقأ قسووفلت قعلووىقا مصووطفق حاووثقاكوو نقنوو اقا طصوواققا مؤقووتق مثل ووةقمبل ووفق

قا   ل ق لشاكلتقأ قا سفلت قا مسح  ة.

 وجود دين مقابل الوفاء وقت استحقاق سند السحب: -ثانياا 

   قا ق ويقتولطاخقاسوتحبل قا سوفت ةسقألنومقا  قوتقا و  قاكو نق لحلموفق اومقأنقا بقأنقاك نققانقمبل فقا   ل قم
اطل وووبق باموووةقا سوووفت ة،ق التوووممقا مسوووح بقعلاووومقعنقئوووٍ ق ل   ووول .ق وووبلقُاشوووتططقإ ا قأنقاتووو ا طقمبل وووفقا   ووول قحوووانق

نمولق ويقتولطاخقاالسوتحبل ق بوط،ق ق نق  وققنو اقإنشل قا سفت ةقإ اق مقتكنقمسوتحبةقا وق ذق وقىقاالطوبلعقعلاهول،ق ا  ا 
ا مبل فق قتقإنشل قا سوفت ةقأ قق وفقاسوتحبلقهل،قثومقانب وىق تولطاخقاالسوتحبل قأل قسو بقمونقأسو لبقاالنب ول ق
كل   ل قأ قاإل طا قأ قا مبلصةقأ قياطق  ل،قاعت طتقا سفت ةقق نقمبل فق  ول .ق كو  لقا حولفقالقاتت وطقا مبل وفق

قبق تققتلطاخقاستحبل قا سفت ة.م   قا ق املقإ اقأص حقا مسح بقعلامقمقانل ق لسلح

 تطتا وول قعلووىق  وول،قنووطىقأنقمبل ووفقا   وول ق وويقا شووالقافتووط قعوونقمبل ووفقا   وول ق وويقا سووفت ةق وويقأنقاأل فقا ووبق
ت ا طلقعنققإصقاطقا شال،ق انملقالقُاشوتططق  و ققمبل وفقا   ول ق ويقا سوفت ةقإاّلق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل.ق موطّققنو اق

قق ذق قىقاالطبلعقعلام.ا فلط قأنقا شالقأقاةق  ل قا

 استحقاق دين مقابل الوفاء في تاريخ استحقاق سند السحب: -ثالثاا 

م   قا ق قىقا مسوح بقعلاومق ويقتولطاخقاسوتحبل قا سوفت ة،ق وفقا   ل ق يقا حبابةقالقاكفيقأنقاك نققانقمبل فق
  ق لسووولحبق ووويق موووةق ووويقنووو اقا تووولطاخ.قأمووولقإ اقكووولنقا وووقانقا وووقexigibleا وووبقأنقاكووو نقأا ووول قحووولّفقاألقا ق

ا مسوح بقعلاوومقمسوتح قا   وول ق وويقتولطاخقالحوو ق تولطاخقاسووتحبل قا سووفت ةسق وبلقاتووّققمبل وفقا   وول قم  وو قا ،ق الق
ا  ووطقا مسووح بقعلاوومقعلووىقا تنوولمفقعوونقنوو اقاأل ووفقكوويقاسووققققامووةقا سووفت ة.ق كوونقإ اقق ووفقا مسووح بقعلاوومق

 مت بويقمونقاأل وفقا ممنو حق ومق ويقا وقانقاألصولي،ق اصواطقا سفت ةقاعت طقن اقا ب  فقتنلمال ق منال قعونقا  وم قا
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مبل فقا   ل قم   قا .قأمولق ل نسو ةق لحلموف،ق حاوثقإنقمبل وفقا   ول ق واتقإاّلق وملنةق ومق ويقسو افقاسوتافل ققاموةق
(ق ا فبوومق ا ب وول قكوو  لقمسووتبطانقعلووىقأنق لموو ك ط،قإنقكوولنقا مسووح بق257/2ا سووفت ة،ق ووحنقا بوولن نق ا موولقةق

مكلناوةقمطل  وةقا مسوح بقعلاومقعنوققحلو فقعلامق مقا ب فقا سفت ة،قح قا تمسولق   و ققمبل وفقا   ول قا مؤ وف،ق ا 
قاأل ف.

 علوىقنو اقإ اقكولنقا وقانقا مو ك طققcertain  كيقاك نققانقمبل وفقا   ول قحولالجقا وبقأنقاكو نقمحبو قا   و قق
ف،قأ قمح و ما قعلاومق صول حققائونقمحفقنماعق انقا سلحبق ا مسح بقعلاوم،قأ قمتلبول قعلوىقشوططق لسوخقأ ق اقو

 لو قكولنقا وقانقنو قققLiquide وبلقاتت وطقا مبل وفقم  و قا .ق كو  لقا وبقأنقاكو نقمتوانقا مبوقاطققا سلحبقمثبل ق
ا تتو اضقا و  قاطل وبق ومقا سولحبقعونقا فتوفقا  ولطقا و  قأ حبومق ومقا مسوح بقعلاوم،ق  ومقاصوقطقا حكومق توقق

منتفاوول قأا ووول .ق فوويق ماووذقنوو لقا فوووط ضقُاتت ووطقمبل ووفقا   وول قياوووطق تحقاووققم لوومقنوو اقا تتووو اضقاعت ووطقا مبل ووفق
م  ووو قق ل نسووو ةق لسووولحبق ا مسوووح بقعلاوووم.ق ل مسوووح بقعلاووومقياوووطقملوووممق ب ووو فقا سوووفت ةقأ ق   لئهووول.ق  ووواتق
متلنول ق ويقحملاتوم،ق  لسلحبقأنقاتمسلقت للقا حلمفقا مهموفق سوب طقحبومق ول ط  عقعلاوم.قأمولق ل نسو ةق لحلموف،ق ا 

العتملققعلىقا قانقا متنلمعقعلامقأ قا  اطقمحقققا مبوقاطسق حاوثقاكو نق ومقعنوققا حكومق   و ققا وقانقأ ق حنق مقا
ق تحقاقلقح قاستافل ققامةقا سفت ةقمنم.

 مساواة دين المقابل لمبمغ سند السحب: -رابعاا 

(.ق ا حكموةقا بقأنقاك نققانقا سلحبقعلىقا مسح بقعلاومقمسول ال قعلوىقاألقوفق م لومقسونققا سوحبق ا سوفت ة
موونقنوو اقا شووططقنوويقأنقمبل ووفقا   وول قنوو قا م لوومقا وو  قسوواق ذقمنوومقا مسووح بقعلاوومققامووةقا سووفت ة،ق القاووتمكنق
األخاوطقمونق  ولقإاّلقإ اقكولنقنو اقا مبل وفقكل اول .قثوومقإ اقكولنقمبل وفقا   ول قمسول ال قأ قأكثوطق م لومقا سوفت ةقا ووبق

نلموول قمنووم،ق حاووثقاصوو حقأقووفقموونقأنقافوويق م لوومقا سووفت ة.ققأاّلقاكو نقمووثببل ق حوو قامتاوولمقأ قطنوونقاسووت ط ق ووم ا ق
ق عنقملقاك نقمبل فقا   ل قأقفقمنقم لمقا سفت ةقاتت طقن اقا مبل فقياطقم   ق.

ق مذق  ل،قإنقمبل فقا   ل قا  مئيقالقاخل قمنقأ قأثط 

ا مووو ك ط،ق عوووقمقق(ق  توووضقا تشوووطاتلتقا تط اوووة،قطعلاوووةق حووو 257/2إنقا بووولن نق ا مووولقةققفبالنســـبة لمحامـــل ق-
حطملنووومقمووونق وووملنةقمبل وووفقا   ووول ،ق  ووو قكووولنقأقوووفقمووونققاموووةقا سوووفت ة،ق بوووقققوووططتقأنقتكووو نق ووومقعلوووىقا مبل وووفق

مق أ صول م،قّلوحا نلقصق ماذقا حب  قا مبططةق مقعلىقا مبل وفقا كلموف.ق حاوثقإنقنو اقا مبل وفقانتبوفق لحلموف،ق م
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فقأا ل قإ ىقا حلموف،ق اكو نق ومق حوقلقحو قق  ومقق نقأنق   لقإ اقكلنقنلقصل قأقفقمنققامةقا سفت ة،ق حنمقانتب
قاماحممق يق  لقأحققمنققائنيقا سلحب.

 ووومقأنقاب وووفقا سوووفت ةقق ووو ال ق مئاووول ق ووويقحوووق ققا وووقانقا متطتوووبق  متووومق لسووولحبققوبالنســـبة لممســـحوب  ميـــه  -
ق292/2  ووولق  .ت(،قأ قأنقافووويقا سوووفت ةق  ووول  ق مئاووول ق ووويقنووو لقا حوووق ق،ق  ووواتق لحلموووفقأنقاوووط ضقق279/2 

 .ت(،ق كونقاحوو ق لحلمووفق وويقحل ووةقا ب وو فقا  مئوويقتنظووامقاالحت وولجقا ووبلمم،ق ا ط وو عقعلووىقا ملتووممانقاآلخووطانق
ق مطل  تهمق ل م لمقا  لقي.

 بلقامكنقا ب فق  نقعقمقكفلاةقمبل فقا   ل ق انتقاممقاست النق ل نسو ةقإ اوم.ق ول طأ قعلوىقأنق ومققأما الساحبق-
قطقعلىقا حلمفقا مهمفق بقطققامةقمبل فقا   ل قا  مئي،قا   قأ صلمق لمسح بقعلام.ا ح ق  نقاحت ق ل سب ق

ق

ق
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 إثبات وجود مقابل الوفاء

سووو  قأنق ّانووولقأنماوووةقا وووق طقا ووو  قالت ووومقمبل وووفقا   ووول ق ووويقا تبلقووولتقا بلئموووةق وووانقأطوووطافقسووونققا سوووحب.ق مووونق
حث ولتق  و ققا مبل وفقا مو ك طقأ قانتفلئوم.قكمولق اختلوفقا ط اتيقأنقتتتلطضقمصل حقن لقاألططافق املقاتتلو ق 

قعب قن اقاإلث لتق حسبقملقإ اقكلنقا سنققمب  ال ،قأ قياطقمب  فقمنقا مسح بقعلام.

 أصحاب المصمحة في إثبات وجود مقابل الوفاء: -أولا 

 مصووول حققإنقم  ووو عقإث ووولتق  ووو ققمبل وووفقا   ووول ق وووقىقا مسوووح بقعلاووومقأموووطقاموووّتقمصووول حقا سووولحبقأحالنووول ،
قا حلمفقأحالنل قأخطى.

 مونقمصوولحةقا سوولحبقأنقاث ووتق  وو ققمبل وفقا   وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومق اوطقققعوو ىقاألخاووطقعلاوومق ح ووةقأنوومق
أ  ووىققامووةقسوونققا سووحبقعلووىقا مكشوو فق أ قق نقأنقاصوولمقمبل ووفق  لئووم(.قكموولقاتطلووبقاألمووطقموونقا سوولحبق

نق  وول،قا باوولمق هوو اقاإلث وولتق اسووتطاذقا ط وو عقعووعلاوومققا وو  قأ  ووىققامووةقا سوونقق لحلمووفق تووققأنقامتنووذقا مسووح ب
علووىقاألخاووطق مطل  توومق ووطّققمبل ووفقا   وول ،ق  ووبل قعووونقتتوو اضقا  ووططقا وو  ق حوو ق سوومتتمقموونق ووّطا قامتنووولعق
ا مو ك طقعوونقق وذققامووةقا سوونق.ق تونهضقمصوولحةقا سوولحبق ويقاإلث وولتقأا ول قت ووللقا حلمووفقا مهموفقا وو  قاط ووذق

أنقاحوووت ق سوووب طقحووو قا حلموووفقا مهموووفق توووقمقاتخووول لقاإل وووطا اتققا سووولحبقاسوووتطاذعلاووومق باموووةقا سووونق.ق لكووويق
ا بلن ناووةقا بلممووة،قعلاوومقأنقاث ووتقأنقمبل ووفقا   وول قكوولنقم  وو قا قعنووققا مسووح بقعلاوومق وويقتوولطاخقاسووتحبل قسوونقق

اّلق مممق ملنم. قا سحب،ق ا 

مسوح بقعلاومقق و فقسونققا سوحب،قأملقمصلحةقا حلمفق ويقإث ولتق  و ققمبل وفقا   ول ق ت وطمق امولقإ اقط وضقا -
 امتنذقعنقأقا ققامتمق تلطاخقاالستحبل ق تقمقا تماممقصط ال ق وم،قأ ق امولقإ اق لتومقا ط و عقعلوىقا مسوح بقعلاومق
ا بل ووفق ووقع ىقا صووطفق سووب طهلق ل تبوولقم،ق فوويقنوولتانقا حوول تان،ق وواتقأموولمقا حلمووفقإاّلقا ط وو عقعلووىقا مسووح بق

 ووفقا   وول سقا وو  قانتبووفقإ اوومق حكوومقا بوولن ن.ق متووىقأث ووتقا حلمووفق  وو ققمبل ووفقعلاوومق ووقع ىقمقناووةق اطل  وومق مبل
ا   ل قعنققا مسح بقعلامقات  بقعلىقاألخاطقأنقاسّلمقن اقا مبل فقا   قاحو ملق لحلموفقا و  قانتبوفقإ اوم،قكمولق

ق  قكلنقا سلحبققققأحل مق ح ا ةقح .

ق
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 اإلثبات في سند السحب غير المقبول: -ثانياا 

ا مسح بقعلاومققوققق وفقسونققا سوحب،ق وحنقا ب اعوققا تلموةق ويقاإلث ولتقنويقا تويقتنط و .ق حاوثقإنققإ اق مقاكن
األصووفق وويقا شوووخصق ووطا ةقا  موووة،ق أنقا  ّانووةقعلوووىقموونقاوووقعيسق وو  لقاتتوووانقعلووىقا سووولحبقأ قا حلمووفقا ووو  ق

قاقعيق   ققمبل فقا   ل ق قىقا مسح بقعلامقأنقابامقا ق افقعلىق  ل.

تختلوووفقننوولق ووولختبلفقط اتوووةقمبل ووفقا   ووول .ق ووح اقكووولنققاووونقمبل ووفقا   ووول قنلشووئل قعووونقعبوووققأموولقطوووط قاإلث وولتق 
ت وولط ،قأ قعوونق ووطمق لإلث وولتقحووطق ت وو مق اوومقا طووط قكل ووة،قأموولقإ اقكوولنققاوونقا سوولحبقعنووققا مسووح بقعلاوومق

ا خطوويق اموولقإ اقمووقنال ،ق اتتووانقإث لتوومق  وو قطووط قاإلث وولتقا مبووططةق وويقا ب وولالقا مقناووة،قأ  قا ووبقتبووقامقا ووق افق
ق(قف.ت.511كلنتققامةقمبل فقا   ل قتماققعنق 

 حاثقإنقا حلمفقيطابقعنقا تبلقةقا تيقتط طقا سلحبق ل مسح بقعلام،ق بلق ّقق ومقإ اقكولنقنو قا و  قاوقاعيق
ا مسح بقعلام،قمنقأنقاحصفقمنقا سلحبقعلىقا  ثولئ ق ا مسوتنقاتقا بلمموةقإلث ولتقانشو لفق موةقا مسوح بق

ق258ا   وول قكنسووخةقا تبووققا م ووطمق ووانقا سوولحبق ا مسووح بقعلاوومقمووثبل .ق علووىقنوو اقنّصووتقا موولقةق قعلاوومق مبل ووف
 .ت(ق ب  هول ق"علوىقا سولحبق  وو ققُوقتمقاالحت ولجق تووققا ماتولققأنقاسولتمقحلموفقسوونققا سوحبقا مسوتنقاتقا بلممووةق

نفبولتق  ولقعلوىقا حلموفق ويق حص  مقعلىقمبل فقا   ول ،ق وح اقأ لوتقا سولحبق وممق  ولق كوبل قتفلاسوتم،ق تكو نق
ق ماذقاألح اف".

 اإلثبات في سند السحب المقبول: -ثالثاا 

 بققأطاققا مشطعقتاساطقإث ولتق  و ققمبل وفقا   ول ق ويقسونققا سوحبقا مب و ف،ق بوققا توطضقأنقا مسوح بقعلاومقالق
لبللقمنووومقق وووفقماتووولققاب وووفقا سووونققإاّلقإ اقكووولنققوووققتلبوووىق توووبل قمبل وووفق  لئووومقمووونقا سووولحب،قأ قكووولنق اثبووول قأنووومقسوووات

 .ت(قق262االسووتحبل ،قخص صوول ق أنوومقاتلوومق وو نقا ب وو فقالمموومقصووط ال ق ل   وول .ق  وو  لق بووقققووّططق وويقا موولقةق 
قق  فقا مسح بقعلامقسنققا سحبققطانةقعلىق   ققمبل فقا   ل ق قامقمل مقاث تقا تكت.ق-1ملالي "

قمف.القا  مقنبضقن لقا بطانةق يقعبلقةقا مسح بقعلامق ل حل-2

أمولق ويقعبلقوةقا سولحبق ل حلموفق وحنقعلوىقا سولحبقإث ولتق  و ققمبل وفقا   ول ق وقىقا مسوح بقعلاومق توولطاخق-3
 فقسووونققا سوووحبققطانوووةق ووواالسووتحبل ،قسووو ا قكووولنقسووونققا سوووحبقمب ووو ال قأمق ووومقاكوون".ق متنوووىقأنقا مشوووطعقاعت وووطقق
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presompitionووقىقا مسووح بقعلاوومقا   وول ققلن ناووةقعلووىق  وو ققمبل ووفقق L'acceptation suppose la 

provision ق ا مبص قق ل ب  فقننلقن قا ب  فقا تلق ق  اتقا ب  فق ططا قا تقخف.ق

عبلقووةقا سوولحبق ل مسووح بقعلاووم،ق عبلقووةقق ووي  ئلحلطوةق م مووفقخثوولطقنوو لقا بطانووةقا ووبقا نظووطقإ ووىقتط ابلتهوولق
قا حلمفق ل مسح بقعلام،ق أخاطا قعبلقةقا سلحبق ل حلمف.

تتت طققطانةق   ققمبل فقا   ل قا مسوتمقةقمونقق و فقا مسوح بقعلاومق ويققبالمسحوب  ميه: القة الساحب  -1
عبلقتومق ل سوولحبققطانووةق سواطة،قاسووتطاذقا مسووح بقعلاومقتب ا ووهلق حقلمووةقا وق افقعلووىقعكسووهل،قأ قأنقا بطانووةق

اقكووولنقا مووو ك طةققوووققنبلوووتقعوووب قاإلث ووولتق ووويقحل وووةقا ب ووو فقمووونقا سووولحبقإ وووىقا مسوووح بقعلاوووم.ق علوووىقنووو اقإ 
 لسولحبقأنقاسوتفاققمونقنوو لقا بطانوةسق حاوثقالقاكلوفق حث وولتققانومق مبل وفقا   ول (ق ووقىقا مسوح بقعلاومقا بل ووف،ق
 حنق ؤلخاطقنبضقن لقا بطانوةق و نقاث وتقموثبل قأنقا سولحبق ومقا صوفقمبل وفقا   ول قإ اوم،قأ قأنومقاسوتطقل،قأ قأنومق

قالحت لجق تقمقا ب  فق ا ط  عقعلام.ق فقا سفت ةقعلىقا مكش فق ا تققعنقا سلحبقخططقتنظامقا

عنوقملقاب وفقا مسوح بقعلاومقا سوفت ةق حنومقاتتهوقق   ول ققامتهولق حلملهولقق القة الحامـل بالمسـحوب  ميـه: – 2
 تلطاخقاالستحبل ،قأ قأنمقالتممقا تمامل قصط ال قم لشطا ق ل   ل قت للقاألخاطق صوطفقا نظوطقعمولقإ اقكولنققوققتلبوىق

 ووول قأ ق ووومقاتلبووولل.ق علوووىقنووو اقاكووو نق لحلموووفقأنقاتووو ققعلوووىقا مسوووح بقعلاووومق ل وووقع ىقمووونقا سووولحبقمبل وووفقا  ق
ا صووط اةقا نلشووئةقعوونقا تمامووومقا صووط يق ت قاتوومقعلووىقا سوووفت ة،ق  ووقع ىقمبل ووفقا   وول قا ووو  قانتبووفقإ اوومق حكووومق

قا بلن ن.

لووواتق حمكووولنق وووح اقطل وووبقا حلموووفقا مسوووح بقعلاووومق م  وووبقا وووقع ىقا صوووط اة،ق نووويقا حل وووةقا  ل  وووةقعموووبل ،ق 
ا مسووح بقعلاوومقأنقاتنصووفقموونقا تماموومق ح ووةقأنوومق وومقاتلوو  قمبل ووفقا   وول قت توول ق بلعووقةقتطهاووطقا ووق  عسقا توويقالق

قت امق ؤلخاطقأنقاتمسلق لنتفل قمبل فقا   ل قإما قحملةقا سفت ة.

،ق سوب طقحبوومقأمولقإ اقالحو قا حلموفقا مسوح بقعلاومق وقع ىقمبل وفقا   ول ،ق نو اقا توطاضقاسوتثنلئيقنولقطقا  قو ع
ا صووط يق ل تبوولقم،قأ ق بلسووتفلقةقموونقتوو مانقعانوويقاتمتووذق وومقنوو اقا مبل ووف،ق ووحنق لمسووح بقعلاوومقأنقاووق ذقمطل  ووةق
ا حلمووفق وو نقاث ووتقأنوومق وومقاتلوو  قمبل ووفقا   وول قطيوومقق   وومقا سووفت ة،ق ل بطانووةقا مسووتفلقةقموونقق وو فقا مسووح بقعلاوومق

امكوونقققPresomptionsimple refutableطققلطتووةقعلووىق  وو ققمبل ووفقا   وول ق قاووم،قنوويققطانووةق سوواطةقياوو
 لموو ك طقإقلمووةقا ووق افقعلووىقعكسووهل.ق  طأانوولقأنق هوو اقا حكوومقموولقا ووططل.ق حاووثقإنقا حلمووفقاطل ووبق مبل ووفقا   وول ق
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ا وو  قانتبووفقإ اوومقموونقا سوولحبق  بوول ق ب اعووققا ح ا ووة،ق ووبلقاتصوو طقأنقاكوو نقمطكووملقأقوو ىقموونقمطكوومقاألخاووط.ق قووقق
ققطانةقا ب  فق ل نس ةق لسلحبقنيققطانةق ساطة.طأانلقق فققلافقأنق

إ اق ووومقاووق ذقا مسوووح بقعلاوومققاموووةقا سووفت ةق تووولطاخقاالسووتحبل ق ووولمق لحلموووفقق القــة الحامـــل بالســـاحب: – 3
ا ط  عقعلىقا سلحبقالستافلئهل.ق القاسوتطاذقا سولحبقأنقاتنصوفقمونقق وذققاموةقا سوفت ةق ح وةقأنقا مسووح بق

نقأ ولفقملتممول قصوط ال قا ومنق  ول قا سووفت ةققعلامققققق فقا سفت ة،ق أصو ح ا موقانقاألسلسوويق هول.ق ول ب  فق ا 
 حنوومقالقاطتّووبقإعفوول قا سوولحبقموونقا تماموومقا صووط ي.ق علووىقنوو اق وواتق لسوولحبقأنقاتمسوولقت ووللقا حلمووفق ل بطانووةق

 وتق  و ققا مستمقةقمنقق  فقا سفت ةسقألنمقاخشىقننولقا ت اطوؤق وانقا سولحبق ا مسوح بقعلاوم،ق وفقعلاومقأنقاث
مبل وفقا   ول ق وقىقا مسوح بقعلاومق ووق افقمسوتبفقعونقنو لقا بطانوة.ق وحنق وومقاث وتق  ولق حنومقملوممق  وملنقا   وول ق

ق   قققمقاالحت لجق تققا م اعاققا بلن ناة،قأ ق   قكلنقا حلمفقمهمبل .ق
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 حق الحامل  مى مقابل الوفاء

 يخ انتقاله إليه:طبيعة حق الحامل  مى مقابل الوفاء وتار  -أولا 

ا مشووطعق هوولقحلمووفقسوونققا سووحبقأنوومققووققأقووّطق وومقا حوو قعلووىقمبل ووفقا   وول .ق بووقققأحوولطموونقمظوولنطقا حملاووةقا توويق
 .ت(قعلووووىقأنووووم ق"انتبووووفقا حوووو ق مبل ووووفقا   وووول ق حكوووومقا بوووولن نقإ ووووىقحملووووةقسوووونققا سووووحبقق257نّصووووتقا موووولقةق 

قا متتلق ان".

حط اوةقا ونص،قأنقحوو قا سولحبقت وللقا مسووح بقعلاومقانتبوفقإ ووىقاسوتفلققمونقنووصقا مولقةقا مو ك طة،ق ا  اقأخوو نلق 
ا حلمووفقمنوو قإنشوول قا سوونققسوو ا قأكوولنقنوو اقا حوو قم  وو قا ق قووتقاإلنشوول قأمق  ووقق تووقق  وول.ق كوونقنوو اقا تفسوواطقالق
اتف قمذقملقاسوتبطقعلاومقا وطأ قمونقأنقحو قا حلموفقعلوىقمبل وفقا   ول قالقاث وتق اسوتبطقإاّلق ويقتولطاخقاسوتحبل ق

موولقق ووفقنوو اقا توولطاخق اظووفقمبل ووفقا   وول قحبوول ق لسوولحب،ق القاكوو نق لحلمووفقعلاوومقإاّلقم ووطققحوو قاحتموول يقا سوونق،قأ
Droit eventuel نووو اق اتوووّممقا وووطأ قا بلئوووفق ت كاوووققحووو قا حلموووفقعلوووىقمبل وووفقا   ووول ق تووولطاخقاالسوووتحبل قق

قاالعت لطاتقا تل اة 

قمتنل،قأنقا مشطعق مقالممقا سولحبق حا ول -1 ققمبل وفقا   ول ق وقىقا مسوح بقعلاومق قوتقاألصف،قكملقمطَّ
تحطاوطقا سوفت ة،ق وفق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل،ق اكفويقا سوولحبقإ ا قأنقاتموققإ وىقتبوقامقمبل وفقا   ول قإ وىقا مسووح بق
علاوومق وويقأ ق قوووتقمنوو قإنشوول قا سوووفت ة،ق حتووىقماتووولققاسووتحبلقهلق حاووثقاوووتمكنقاألخاووطقموونق  ووول قم ل هوولق ووويق

 ا  قتقا منلسب.

مبل ووفقا   وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومق وواتقالمموول قإاّلق وويقتوولطاخقاسووتحبل قا سووفت ة،ق طل موولقأنق  وو قق -2
 ووبلقمحووفق ل توول يق ث وو تقحوو ق لحلمووفقعلاوومقق ووفقحلوو فقنوو اقا توولطاخ،ق  وواتقموونقم ووططقأا وول ق منووذقا سوولحب،قإ اق

سووتحبل قكوولنققووقققووقمقنوو اقا مبل ووفقم كووطا قإ ووىقا مسووح بقعلاووم،قموونقأنقاطل ووبق ووم،قأ قاسووتطقلقمنوومقق ووفقماتوولققا
ا سفت ة.ق  فقاققا سلحبقعنقمثوفقنو اقا تصوطفقمتنوللقت ماوققحبو  قا سولحبقت وللقا مسوح بقعلاوم،ق ا  بلؤنولق
متطلةقحملاةق لحلمفقا   ق مقاستح ققانمق تق،ق نيقنتا ةقالقاتص طقأنقاك نقا مشطعققوققأطاقنول،قخلصوةقإ اق

 كلنتقت مذقا سلحبق ل مسح بقعلامقط ا طققلن ناةقمستمطة.
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إنقا سوفت ةقالقتكونققووقققوقمتق لمسوح بقعلاومق ب   هول،ق هوو ققوققالقاتلومقإطبلقول ق سوح هل.ق كاووفققثومقحاوث -3
 اتص طقتكلافمق لالحتفلظق ل م ل مقا بلممةق ل  ل ق بامتهلق ح منلق مصلحةقا حلمفق يقن لقا حل ة؟

ا سوفت ة،ق لومقأنق تطتا ل قعلىقملقس  قنطىقأنقا سولحبقالقافبوققحبومق ويقا تصوطفق مبل وفقا   ول ق م وطققسوحبق
كموولق.قاسووتطّققنوو اقا مبل ووفقموونقا مسووح بقعلاووم،ق أنقاتصووطفق وومقموولققامقتوولطاخقاسووتحبل قا سووفت ةق وومقاحووّفق تووق

ا  مق لمسح بقعلامقإ اقملقأص حققائنل ق لسلحبقق فقماتلققاالستحبل قأنقا ط قا مبلصةق وانقا وقانقا و  ق ومق
ق ا ح قا   قعلام.

  وول قق ووفقحلوو فقأ ووفقاسووتحبل قا سووفت ة،ق كوونقإ اقحووّفقنوو اقاأل ووف،ق كوولنقنوو اقنوو قحوو قا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا  
مبل فقا   ل قم   قا ق قىقا مسوح بقعلاوم،ق وحنقحو قا حلموفقعلوىقنو اقا مبل وفقاصو حق لتول ق بو ةقا بولن ن.ق علاومق

طوطقامتنذقعلىقا سلحبق تقق  لقاستطقاققمبل فقا   ل قأ قا تصوطفق وم.ق ا  اقمولقأ  وىقا مسوح بقعلاومقا و  قأخ
 سوحبقا سووفت ة،قشخصوول قخخووطقياوطقا حلمووف،ق ووبلقت ووطأق متومقحاوولفقاألخاووطقحتووىق  و قكوولنقاسووتحبل ققاوونقمبل ووفق

قا   ل قالحبل قالستحبل قا سفت ة.
 كووونقإ اقكووولنقانتبووولفقحووو قا سووولحبقإما قا مسوووح بقعلاووومقإ وووىقحلموووفقا سووونقققوووقققُوووططقحملاوووةق مصووولحةقاألخاوووط،ق

لم،ق حنوومقامكونقاالتفوول قعلوىقخووبلفق  ول،قأ  قأنقانتبووفقا سونققموونق حاوثقإنقنوو اقاالنتبولفق وواتقمونقا نظوولمقا تو
حلموفقإ ووىقخخوطقق نقأنقانتبووفقأل قموونهمقا حو ق مبل ووفقا   وول .ق قوققكوولنقا فبومق ا ب وول قابووقطانق  و ققمثووفقنوو اق
االتفوول ق اموولق وو قت وومنقسوونققا سووحبقشووططقعووقمقتبقاموومق لب وو ف.قإاّلقأنقمحكمووةقا وونبضقا فطنسوواةقط تووتق علووىق

اهلقا سل  ،ق أقّطتقانتبلفقا ح ق مبل فقا   ل ق حلموفقا سونقق  و قكولنقموقط ل ق ومقشوططقاحظوطقعط ومقح قعنقطأ
 يقا  اقذ،قالقاتص طق  و ققم وططقامنوذقا حلموفقمونقا مطل  وةق مبل وفق  ول قسونققا سوحبقا مشوط طقعوقمقق لب  ف.

تبقاممق لب و فقإ اقمولقتو ا طقنو اقا مبل وفق وانقاوق قا مسوح بقعلاومق ويقتولطاخقاالسوتحبل .ق وحنقكولنقا سولحبققوقق
اومقق وفقاالسوتحبل ق تتط ومق،قخ  ول قمونقعوقمقتمكنومقإاصولفقمبل وفقا   ول ق لمسوح بقعلط منقا سنققن اقا شوطق

 ل توول يق خطووطقتنظووامقاالحت ووولجق تووقمقا ب وو فق ا ط ووو عقعلاووم،ق هوو ق ووومقابصووققمنوومقحطمووولنقا حلمووفقموونقمطل  وووةق
قا مسح بقعلامق مبل فقا   ل ق يقتلطاخقاالستحبل قأ ق تقل.

ب،ق ووحنقحوو ق اووققأنوومقإ اقكوولنقاألصووفقأنققاوونقمبل ووفقا   وول قانتبووفقإ ووىقا حلمووفق وويقتوولطاخقاسووتحبل قسوونققا سووح
قا حلمفقعلىقن اقا مبل فقات كققأحالنل قق فقن اقا تلطاخق يقا حلالتقا تل اة 
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إ اقق فقا مسح بقعلامقا سنق،ق منو قتو  طقمبل وفقا   ول ق قاوم،ق وحنقحو قا حلموفقعلوىققبـول سـند السـحب:  -1
 كوو  لقامتنووذقعلووىققنوو اقا مبل ووفقات كووقق شووكفقنهوولئي،ق امتنووذق وو  لقعلووىقا سوولحبقأنقاسووتطقل،قأ قاتصووطفق ووم،

قائنامقح ملق انقاق قا مسح بقعلام.قكملقالقا و مقإسوبلطمق ل تبولصقموذققاونق لمسوح بقعلاومق  موةقا سولحبق
نفسمق ن اقا حكمقالقاطاعويقمصولحةقا حلموفق بوط،ق وفقمصولحةقا مسوح بقعلاومقا بل وفقأا ول .ق ل مسوح بقعلاومق

مصولحتمقإ ا قأنقا موققمبل وفقا   ول ق قاوم،ق القاوطقلقإ ووىق ب   ومقا سونققأصو حقملتممول قصوط ال ق ل   ول ق بامتوم،ق موونق
قا سلحبقكيقاتمكنقمنقق ذققامةقا سنققمنمقإ ىقا حلمف.

إ اقأخطووطقا حلمووفقا مسووح بقعلاوومق سوحبقا سوونقق صوول حم،ق طلووبقمنوومقإخطــار الحامــل لممســحوب  ميــه:  -2
سونقق ومق ويقماتولققاالسوتحبل ،ق وحنقت ماققا ح قا   ق لسلحبق  متمق مبل فقا   ل (قكيقاتمكنقمنقق ذققاموةقا 

نوو اقاإلخطوولطقابوو مقمبوولمقا ب وو ف،ق امتنووذق ل توول يقعلووىقا سوولحبقأنقاسووتطققمبل ووفقا   وول ،قأ قاتصووطفق ووم،قكموولق
اّلقكوووولنقمسووووؤ ال قأموووولمقا حلمووووف.قعلووووىقأنقم ووووطققعلوووومق امتنووووذقعلووووىقا مسووووح بقعلاوووومقأنقاوووو  يق وووومق لسوووولحب،ق ا 

 ووو ف،ق اوووط ضق  ووول،قالقالممووومق ت ماوووققمبل وووفقا   ووول ق صووول حقا مسوووح بقعلاووومق سوووحبقا سووونق،قكووو نقابوووقمق ووومق لب
قا حلمف.

إ اقاتفوو قا سوولحبقمووذقتخصــيص ديــن معــين لمســاحب بحمــة المســحوب  ميــه لوفــاء قيمــة ســند الســحب:  -3
ا حلمفقعلىقأنقحبل قمتانول ق وؤل فق  موةقا مسوح بقعلاومقاخصوصق ل  ول ق ل سونق،ق أخطوطقا مسوح بقعلاومق هو اق

لموفقعلوىقنو اقا مبل وفقاصو حقمؤكوقا ،ق اتتوانقعلوىقا مسوح بقعلاومقت ماوقلق مصولحةقا تخصاص،ق حنقح قا ح
ا حلمووفق كووويقاوووق ذق ووومقمنوومققاموووةقا سووونق.قكمووولقامتنووذقعلوووىقا سووولحبق توووقق  وولقاسوووتطقاققا مبل وووفقا مخصوووص،قأ ق

قا تصطفق م.

حبقإحوقىق يل  ل قملقاحقثقا تخصاصقعنقملقاك نق انقا سلحبق ا مسح بقعلامقحسلبق لٍط،قإ قاخوطجقا سول
ا وق تلتقا تويقابوقمهلق لمسوح بقعلاوم،ق ا تويقكولنقا وبقأنقتنوقم ق ويقا حسولبقا  ولط قعموبل ق م وقأق حوقةقنوو اق
ا حسوولب،ق اطلووبقإ اوومقت ماووقنلق صوول حقا حلمووفقكوويقافاوومقا سووفت ةقا مسووح  ةق وويقماتوولققاسووتحبلقهل.قنوو اق اووطقق

ق يق طقةقمستبلة.،ق مذق  لق اتقننللقملنذقمنقأنقاطققا سنقا تخصاصقعلقةق يقصلبق

ق
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 آثار حق الحامل  مى مقابل الوفاء: -ثانياا 

قتتطّتبقعلىقتبطاطقح قاستئثلطق لحلمفقعلىقمبل فقا   ل قعقةقخثلطققلن ناة،قمنهل 

ـــاء: -1 إ اقكووولنقمبل وووفقا   ووول قم وووم نل ق تووو مانقشخصووويقأ قعانووويسق وووحنقنووو لققانتقـــال ضـــمانات مقابـــل الوف
ق ةقا ح ،قمذقمبل فقا   ل قإ ىقحلمفقا سفت ة.ا  ملنةقتنتبف،قكملقن قا حلفق يقح ا

امتنوذقعلوىقا سولحبق توققتحطاوطقا سوفت ةقأنقاتصوطفقق دم جواز اسـترداد مقابـل الوفـاء أو التصـرف بـه: -2
 مبل فقا   ل ،قأ قأنقاستط تمقمنقا مسح بقعلام،قأ قأنقاصقطقإ امقأ امطلق تقمقا   ل ق تققأنقاكو نققوققت كوقق

بل ووف.قكوو  لق وواتق لمسووح بقعلاوومقأنقاتمسوولق ل مبلصووةق ووانقا ووقانقا وو  ق لسوولحبقحوو قا حلمووفقعلووىقنوو اقا م
  متووومق مبل وووفقا   ووول (ق  وووانقا وووقانقا ووو  قنشووو ق ووومقعلوووىقا سووولحبق توووققأنقت كوووققحووو قا حلموووفقا مووو ك ط،ق اكووو نق
ا مسووح بقعلاووومقمسوووؤ ال قت ووللقا حلموووفق ووول تت اضقعوونقا  وووططقا ووو  قالحوو ق ووومق امووولقإ اقأعوولقق لسووولحبقمبل وووفق

ق .ا   ل

القا وو مق ووقائنيقا سوولحبقأنقاح ووم اقعلووىققمنــد داينــي الســاحب مــن توقيــد الحجــز  مــى مقابــل الوفــاء: -3
 مولق توقنلقمونققولن نقأصو فقق358مبل وفقا   ول ق وانقاوق قا مسوح بقعلاومق ح ومقمولق لموقانق وقىقا  اوط،قمولقةق
ألنقموقانهمقا سولحبق ومقاتوققاملولقا محلكملت(ق تققأنقات كققح قا حلمفقعلىقن اقا مبل فق   قملقطأانلقسول بل سق

ا تصووطفق ووم.ق مووذق  وولقتمنووذق تووضقأحكوولمقا ب وول قنوو اقا ح وومقمنوو قإنشوول قسوونققا سووحب،ق ق ووفقأنقات كووققحوو ق
ا حلمووفقعلوووىقمبل وووفقا   ووول ،قعلوووىقأسووولتقأنق لحلموووفقحبووول قاحتمل اوول قاكفووويق  اتووومق منوووذقإابووولعقا ح ووومقعلوووىقنووو اق

حبق وول ح مقعلووىقمبل ووفقا   وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومقاتنوويقا ووقان.قا وولفقإ ووىق  وول،قأنقا سووملحق ووقائنيقا سوول
 .ت(قا تويقتبصوطقق296االعتطاضقعلىق  ل قا سنقق لحلمف،ق ن اقاالعتوطاضقياوطق ولئمق  بول قألحكولمقا مولقةق 

قاالعتطاضقعلىقحل تيق العقا سفت ة،ق ا  بلتقحلملهل.

 ذقا مسوووح بقعلاووومقم لووومقا سوووفت ةقإ اقحوووّفقتووولطاخقاالسوووتحبل ،ق  ووومقاوووققد ـــول المطالبـــة بمقابـــل الوفــــاء: -4
 حلملهل،ق لمق ؤلخاطقأنقاط ذقعلوىقاأل فق وقع ىقا مطل  وةق مبل وفقا   ول ،قألنومقانتبوفقإ اومق حكومقا بولن ن.ق ا  اق
كلنقا مسح بقعلامققققق فقا سفت ةقكلنق لحلمفقحال مققع الن قا وقع ىقا صوط اةقا نلشوئةقعونقا ب و فق قعو ىق

ا متلوو مقأنقط وو عقا حلمووفقعلووىقا مسووح بقعلاوومق ووقع ىقا حوو قا صووط يقاختلووفقا مطل  ووةق مبل ووفقا   وول .ق موونق
عنقط  عمقعلامق قع ىقمبل وفقا   ول .ق فويقا ط و عقاسوتنلقا قإ وىقا وقع ىقا صوط اةقاسوتفاققا حلموفقا حسونقا ناوةق
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أنقمنققلعقةقتطهاطقا ق  ع.قأملقإ اقط ذقا حلمفقعلىقا مسوح بقعلاومق وقع ىقمبل وفقا   ول ،ق للمسوح بقعلاومق
قاحت قإما لق  ماذقا ق  عقا تيقكلنقاستطاذقأنقاطقق هلقمطل  ةقا سلحب.

إ اقتووو  يقا سووولحبق توووققإصوووقاطلقق ـــدم تـــ ثر حـــق الحامـــل بمـــوت الســـاحب أو بحـــدوث مـــا يخـــل  ب هميتـــهق-5
ا سفت ة،قأ قإ اقأ وّمق ومقعولطضقمونقعو اطضقاألنلاوة،ق وحنقحو قا حلموفقعلوىقمبل وفقا   ول قالقاتو ثطق و  ل.ق وح اق

قاِفقا مسح بقعلامققامةقا سفت ةق يقتلطاخقاستحبلقهل،ق لمق لحلمفقا ط  عقعلامق قع ىقمبل فقا   ل . مق

 .ت(قعلوىقمولالي ق"إ اقأ لوتقا سولحب،ق  و ق259 قنصوتقا مولقةق حق الحامل في حال إفـالس السـاحب -6 
نقمبل وووفقا   ووول قق وووفقماتووولققاسوووتحبل قسووونققا سوووحب،ق لحلملووومقق نقياوووطلقمووونققائنووويقا سووولحبقاسوووتافل قحبووومقمووو

ق.ق يقا حبابةقاتتل قحكمقن اقا نصق ل سفت ةقياطقا مب   ة."ا م   قق قىقا مسح بقعلام

 فويقا سووفت ةقا مب   ووة،قمووّطقمتنوول،قأنقحوو قا حلمووفقعلووىقمبل وفقا   وول قات كووققمنوو ق قوو عقا ب وو ف.ق  وو  لقإ اقأ لووتق
  كاوفقا تفلاسوةقاسوتطقاقل،ق  حلموفقا سوفت ةقا سلحبق تقق  ل،ق حنقمبل فقا   ل قالقاقخفق ويقتفلاسوتمق القا و مق

قق نقياطلقاالنفطاقق يقاستافل قحبمقمنقن اقا مبل ف.

أموولق وويقا سووفت ةقياووطقا مب   ووة،ق  وويقحوولفقإ ووبلتقا سوولحبق  وو قق ووفقاسووتحبل قا سووفت ة،ق ووحنقا حووفقالقاختلووفق
ا ول قأحكولمقا ب اعوققا تلموة.قعنقسل بمق ل نس ةق لحلمفقكملقتب يق   لقأحكلمقا ملقةقا م ك طةق كملقتب يق ومقأ

  وولقأنقا سوولحبقق ووفقق وو فقا سووفت ةقاتت ووطقا مووقانقاألصووليق هوول.ق اتطتووبقعلووىقإ بلسوومقسووب طقأ لهوول،ق تسووتح ق
كمولق وو قكوولنقتوولطاخق  لئهوولققووققحووف،ق ات كووقق وو  لقحوو قا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا   وول ،ق اخووتصق وومق حووقلقق نقياووطلق

ا  اقتمكنق كافقا تفلاسةقمنقاستافل قمبل وفقا   ول قمونقا مسوح بقمنققائنيقا سلحبق اقطأق   لققسمةقا  طمل .ق ق
قعلام،ق حنقا تفلاسةقتك نققققأثطتقق نق  مقح ،ق اتتانقعلىق كالهلقطّققملقاست  للقإ ىقا حلمف.

 .ت(ق  نووومق"إ اقأ لووتقا مسوووح بق261تب وويقا موولقةق قحــق الحامـــل فــي حـــال إفــالس المســـحوب  ميـــه: -7
قانل ق يق متم،ققخفقن اقا قانق يقم   قاتقا تفلاسة.علام،ق كلنقمبل فقا   ل قق

أمووولقإ اقكووولنق لسووولحبق وووقىقا مسوووح بقعلاووومق  ووولئذ،قأ قسووونقاتقت لطاوووة،قأ قأ طا قمل اوووة،قأ قياوووطق  ووولقمووونق
األمو افقا توويقا و مقاسووتطقاقنلقط بول قألحكوولمقاإل وبلت،ق كلنووتقنو لقاألموو افقمخصصوةقصووطاحةقأ ق ومنل ق   وول ق

ق   اةق يقاستافل قحبمقمنققامتهل".سنققا سحب،ق للحلمفقاأل
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ات ووحقموونقنوو اقا وونص،قأنوومق وويقحوولفقإ ووبلتقا مسووح بقعلاوومقا ووبقا تمااوومق ووانقموولقإ اقكوولنقمبل ووفقا   وول قنوو ق
م ووطقققاوونق لسوولحبق وويق مووةقا مسووح بقعلاووم،قأ قأنوومقعووانقتتمثووفق وويق  وولئذ،قأ قسوونقاتقت لطاووةقخصصووتق

ققامتهلق   ل قسنققا سحب.

إنقمبل فقا   ل ققانقنبوق ،ق حنومقانوقم ق  ولقيقأمو افقا مسوح بقعلاومق اتتو طقتمااومل.ق فيقا حل ةقاأل  ى،قحاثق
    لق حنقا حلمفقاك نققائنل قعلقال ق لمسح بقعلامقا مفلتقاتبقمقمذق باةقا وقائنانقا تولقاانقالقتسولمقم  و قاتق

قا تفلاسةققسمةقيطمل .

ياوطلقمونقأمو افقا مسوح بقعلاومقكو نقاكو نق  ولئذ،قأ ققأملق يقا حل ةقا ثلناة،قإ اقكلنقمبل فقا   ل قمتماوما قعون
سنقاتقت لطاوة،قأ قأ طاقول قمل اوةق قامول قمنب  وة(قخصصوتققامتهولق   ول قا سونق،ق للحلموفق ويقنو اقا فوطضقاسوتطقاقق
ن لقاألم افقمنقتفلاسةقا مسح بقعلامق  صفمققائنل قمطتهنل ق هل.ق متىقاستطققحالمةقنو لقاألعاولنقكولنقمونقحبومق

قلبق اتهلق  صفهلقطننل ،ق استافل ققامةقا سنققمنقثمنهلق لأل   اةقعلىقياطلقمنققائنيقا سلحب.ح سهلق ط

قووققاصووقطقا سوولحبقعووقةقسووفلت قعلووىقا مسووح بقعلاووم،ق القاكوونق ووقىقتنظــيم التــزاحم  مــى مقابــل الوفــاء:  -8
؟قإنقت كووققحو قا حلمووفقاألخاوطقمبل وفق  وولٍ قكولٍفق ل  وول ق هولق ماتوول ،ق كاوفقاكوو نقا حوفق لفصووفق ويقنوو اقا توماحم

علىقمبل وفقا   ول ،قأ قكمولقابو فقا و تض،قإنقم وقأقملكاوةقا حلموفق مبل وفقا   ول قنو قا و  قاتطانولقا  و ابقعلوىق
قن اقا تسلؤفق ل شكفقا تل ي 

 .ت(ق هوو لقا حل ووة،ق ق ووتق موولق261 بووققعط ووتقا موولقةق الوفــاء فــي تــاريخ واحــد:  ةالســفاتا المســتحق-1
اطاعوويقق-1بقعلووىقمبل ووفق  وول قالقتكفوويققامتوومق   لئهوولقكلهوولق تت ووذقا ب اعووققا تل اووة قالووي ق"إ اقسووح تقأسوونلققسووح

تطتابقت اطاخقسوح هلق امولقاتتلو ق حبو  قحلملاهولق ويقاسوتافل ققامتهول،ق اكو نقحلموفقا سونققا سول  قتلطاخومقعلوىق
قت اطاخقاألسنلققاألخطىقمبقمل قعلىقياطل.ق

قُقّقمقا سنققا   قاحمفقق  فقا مسح بقعلام.ق ا  اقكلنتقاألسنلققمسح  ةق يقتلطاخق احق،ق-2

ق ا  اق مقاحمفقأ قسنققق  فقا مسح بقعلام،قققمقا سنقسقا   قخصصق   لئمقمبل فقا   ل .ق-3

قأملقاألسنلققاألخطىقا مشتملةقعلىقشططقعقمقا ب  ف،ق ت تيق يقا مطت ةقاألخاطة."ق-4

قات حقمنقن اقا نصقملقالي 
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ل ق ويقماتولقق احوقق  كنهولقمنشو ةق ويقتو اطاخقمختلفوة،ق ل بلعوقةقأنقأ  ولاةقإ اقكلنتقا سفلت قمستحبةقا    -
ا   ل قتك نق حلمفقا سوفت ةقاألسو  ق ويقتولطاخقسوح هل.ق م نوىقنو لقا بلعوقةقكمولقاوطالق ت وهم،قنو قأنقا سولحبق
قعنووقملقسووحبقا سووفت ةقاأل  ووىقأحوولفق لمسووتفاققمنهوولق ووم ا قموونقا ووقانسقا وو  ق وومقعنووققا مسووح بقعلاووم،ق حاووثقال

عنووققسووحبقا سووفت ةقا ثلناووةقأنقاحاووفقإاّلق مبووقاطقا  ووم قا  وولقيق القاكوو نق حلمووفقا سووفت ةققباحوو ق هوو اقا سوولح
قاألخاطةقأنقاتّ فقإاّلقعلىقن اقا  م قا مت بيق يق مةقا مسح بقعلامق تققحسمققامةقا سفت ةقاأل  ى.

ف وواف،قكوو نقتكوو نقسووفت تمققووقق كوونقنوو لقا بلعووقةقالقتنط وو قإ اقكوولنق حلمووفقسووفت ةقأخووطىقسوو بقموونقأسوو لبقا ت
ق لووت،قأ قخصووصق   لئهوولقمبل ووفقا   وول ،قأ قأنوومقأخطووطقا مسووح بقعلاوومق حنشوولئهل،ق نوويقاألسوو لبقا توويقتب وويق
كموولقأسوولفنلقإ ووىقت كاووققحوو قا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا   ووول قق ووفقتوولطاخقاسووتحبل قا سووفت ة.ق فوويقنوو لقا حل ووةقتكووو نق

ا مخصووصق   لئهوولقمبل ووفقا   وول ،قأ قا مخطووطق هوولقا مسووح بققاأل  وولاةق وويقا   وول ق حلمووفقا سووفت ةقا مب   ووةقأ 
قعلام،قعلىقحلمليقا سفلت قا تلقاةق   قكلنتقاألخاطةقسل بةقمنقحاثقتلطاخقا سحبقعلىقاأل  ى.

أموولقإ اقكلنووتقا سووفلت قمسووتحبةقاألقا ق وويقتوولطاخق احووقق مسووح  ةق وويقتوولطاخق احووق،ق اكوو نق  لؤنوولق  وو ق -
قملالي 

تويقتحموفقق وو فقا مسوح بقعلاومق حاوثقتو  ىقق ووفقياطنولقمونقا سوفلت ق موطقق  وولقأنقتتبوقمقأ ال قا سوفلت قا  -
  وول قنوو لقا سوووفلت قا ووطئقا مسوووح بقعلاوومقمووونقا تماموومقا نلشوومقعووونقا ب وو فقأمووولمقا حلمووف.قكمووولقأنقا ب وو فقاؤكوووقق

 قحلموووفق لحلمووفقحبووومقعلووىقمبل وووفقا   وول قمنووو قتووولطاخقنوو اقا ب ووو ف،ق انتبووفقإ اووومق بووو ةقا بوولن ن.ق انمووولقالقات كووققحووو
ا سووفت ةقياووطقا مب   ووةقعلووىقمبل ووفقا   وول قإالق وويقتوولطاخقاالسووتحبل .ق موونقا تووقفقإ ا قأنقاف ووفقا حلمووفقاأل فق
علاووومق ووويقاسوووتافل ققاموووةقسوووفت تم،ق قالسووول قعلوووىققلعوووقةقتف وووافقحلموووفقا سوووفت ةقا مب   وووةقعلوووىقياوووطلقمووونقحملوووةق

لمسووح بقعلاوومق ت ماووققمبل ووفقا   وول قنتا ووةقا سووفلت قياووطقا مب   ووةقافّ ووفقحلمووفقا سووفت ةقا وو  قأطسووفقأخطوولطا ق 
سووحبقا سووفت ةق صوول حم،قعلووىقياووطلقموونقحملووةقا سووفلت قاألخووطى،قألنقاإلخطوولطقكموولق كطنوولقابوو مقمبوولمقا ب وو ف.ق

  كنق يقحلفقتماحمقسفت ان،قإحقانملقمب   ةق األخطىقمصح  ةق حخطلط،ق حنقاأل  لاةق لسفت ةقا مب   ة.

ح بقعلاوم،ققووقمتقا سووفت ةقا تويقخصووصق   لئهوولقمبل وفقا   وول قعلووىقإ اق ومقتحمووفقأاووةقسوفت ةقق وو فقا مسوو -
ياطنوولقموونقا سووفلت قاألخووطىسقألنقحوو قحلملهوولقعلووىقمبل ووفقا   وول ققووققانتبووفقإ اوومقموونقاوو مقا تخصوواص،ق انموولقالق

 ات كقق حملةقا سفلت قاألخطىقحبهمقعلىقمبل فقا   ل قإالق يقتلطاخقاالستحبل .ق
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 مقا ب  ف،ق حنهلقت تيق يقا مطت ةقاألخاطة.ق ا  اقت منتقإحقىقا سفلت قشططقعق -

  ا  اقتسل تقا سفلت قمنق ماذقا    ل،قابتسمقحملتهلقمبل فقا   ل ققسمةقيطمل . -

 

 ويقا  اقوذقالقا  وققتوماحمق ول متنىقا حبابويقعلوىقمبل وفقا   ول قالسفاتا المستحقة الوفاء فـي تـواريخ مختمفـة: 
 ويقم اعاوققمتتلق وة.ق ل مسوح بقعلاومقملوممق   ول قا سوفت ةق يقا حل وةقا تويقاحصوفق اهولقسوحبقسوفلت قتسوتح ق

(ق وول ت طةق ووويقنووو لقا حل ووةق تووولطاخقاالسوووتحبل ق366ا توويقتسوووتح قأ ال ،قثوومقا سوووفت ةقا تووويقتسووتح ق توووقنلق نكووو اق 
  وواتق توولطاخقا سووحب.ق ل سووفت ةقا توويقاحووفقماتلقنوولق وويقا   وول قات كووقق حلملهوولقحبوول قعلووىقمبل ووفقا   وول قا م  وو قق

ح بقعلاوومق موولقاوو ام ققامووةقسووفت تم.قأموولقحوو قحلمووفقا سووفت ةقا توويق وومقتسووتح ق تووقسق حنوومقالقاووطققإالق ووقىقا مسوو
قعلىقا بقطقا  لقيقمنقا مبل فق ا م   قق قىقا مسح بقعلامق يقتلطاخقاالستحبل ،ق نك ا.ق

ق

ق

ق

ق
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 أسناد المجاممة
Effets de complaisance 

 أحكام  امـــة:  –أولا 

 سناد المجاممة وخصايصها: تعريف أ -1

تبقمقمتنلقأنقمنقأنمق ظلئفقاألسنلققا ت لطاةقأنهلقتستتمفقك قاةق بلئتملنق انقا ت ولط،قاسوتطات نقمونقخبل هولق
قعمقنشلطهمقا ت لط قأ ال ،ق ق ذقمسواطةقاالقتصولققا بو ميق  لوقنمقإ وىقاألمولمقثلناول .ق األسونلققا مو ك طةقتبو مق هو اق

قة.قا قتظهطق منلس ةقعملالتقت لطاةقحبابا ق طقا نل ذقحانقتسحبقأ

 كوونق تووضقا ت وولط،قانطبلقوول قموونقمصوول حق ووابةق خناووة،ققووققاسووائ نقاسووتخقامقنوو لقاألقاةق  اووةقا حصوو فقعلووىق
ائتملنق نميقمماف،قالقتسنقلق يقا  اقذقس ىقعملالتقاحتالفقأ قنصبقالقتؤق ق يقا نهلاوةقإالقإ وىقخلو ق و ق

قةقا ت لطاة.قمنقعقمقا ثبةق اال ططابق يقا حال

ىقمماووفق ومقياوطقمووقانقإ اومقحل ووطا ق وا و  قا ووطط تقأعمل وم،ق أصو حقعلووىقحل وةقاإل ووبلتقال و قإق ل تول طققققق
  وونقاكوو نقكوو  لقمسووتب بل ،ق اط وو لقأنقاب ووفقا سووفت ةقا توويقاسووح هلقعلاووم،ق اتووقلق وو نقاسووتطققنوو لقا سووفت ةقق ووفق

أقا ققامتهولق ويقا م عوققا محوقق.ق وح اقاسوت لبقنوو اقاسوتحبلقهل،قأ قأنقا صوفقإ اومقمبل وفق  لئهولقكويقاوتمكنقموونق
ا مماووفق نووقا قممالوومقا سوولحب،ق ق ووفقسوونققا سووحب،قاسووتطاذقاألخاووطقأنقاخصووممق ووقىقأحووققا مصوولطفقا وو  قالق

وووفق "قCompluاتلووومقشوووائل قعووونقحبابوووةقإصوووقاطقنووو اقا سووونق.ق نكووو اقاحصوووفقا سووولحبقا ووو  قاطلووو قعلاووومق"ا م لم 
(قعلووووىقا سووووا  ةقا نبقاووووةقا توووويقاحتل هوووول.قComplaisant ل م لِمووووفق مسوووولعقةقا مسووووح بقعلاوووومقا وووو  قاسوووومىق"

 ا مسووح بقعلاوومقا م لمووفقحانموولقق ووفقنوو اقا سوونقق وومقاكوونقق   وومقإالقصوو طال ،ق هوو ق وومقابصووققاال توومامقحبوول ق   وول ق
قامتووومق تووولطاخقاالسوووتحبل .ق بوووققأعووولطقت قاتووومق لسووولحبق ابوووقمقخقموووةق وووم،قأ ق ا لملووومق ا خووو ق اوووقلقإلخطا ووومقمووونق

قمنقننلقت تيقتسماةقن اقا سنقق وق"سنققا م لملة".قGene financiereمقا ملقاةق لئبت

 سونقاتقا م لملوة،قأ قكمولقاطلو قعلاهولقأحالنول قأ طا قا م لملوة،قنويقسونقاتقت لطاوةقصوحاحةقمونقحاوثقا شوكفق
ةسق توقمقابصققمنهلقإاهلمقا  اطق    ققعبلقلتقحبابةق انقأططا هلق ا حص فقعلوىقائتملنومق ططابوةقياوطقمشوط ع

112 



   ققأ قناةق قىقن لقاألططافق لال تمامق  قا ققامتهولق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل،ق مونقنو اقا تتطاوفقامكونقأنقتت وانق
قا خصلئصقا تيقتتمامق هلقسنقاتقا م لملة،ق ني ق

 كطنلقأنمقعنوقملقاصوقطقا سولحبقسونققا سوحب،ق ول مفط ضقل تستند إلى  القات قانونية بين أطرافها:  - أ
ح بقعلاوومق بامتومقنتا ووةقعبلقوةققلن ناووةقمحوققةق قووطض،قعبوقق اووذ....(قأمولقسووحبقسونققا م لملووةقأنومققائوونق لمسو

 حنمقالقاسوتنققإ وىقأاوةقعبلقوةققلن ناوة.ق ل مسوح بقعلاومق واتقموقانل ق لسولحبق مبل وفقا   ول ،ق القات قوذقأنقاكو نق
سولحب،ق  هو اقابولف قإنقا سوحبقك  لق يقتلطاخقاالستحبل ،قكملقأنمق اتق ناتمقأنقات طعق بامةقا سونقق صول حقا 

"ققال وةقعلوىقعوقمقاطتكولملقإ وىقأ قأسولتققولن ني،قTirage en l'airا و  قاوتمق هو لقا صو طةق"سوحبق ويقا هو ا ق
  تت اطقخخطقتتصفقسنقاتقا م لملةق لنتفل قمبل فقا   ل ق اهل.ق

مققوققاب وفقا سوونققسو  ق علمنوولقأنقا مسوح بقعلاوقل تتـوافر لـدل أطرافهـا نيـــة اللتـزام بـ داء قيمتهـا: - ب
علىقا مكش ف،قأ قق نقأنقاكو نقموقانل ق لسولحبق بامتوم،ق أنومقابوقمقعلوىق  ولقعولقةق تابنومق  نومقساسوتلمقمبل وفق
  لئمقق فقتلطاخقاستحبلقم،قأ قأنمقافتفق  لق بصققا ت طعق لسلحبق بامتمقموثبل .ق ا مسوح بقعلاومق ويقا حول تان،ق

   وووول ققامتوووومق وووويقتوووولطاخقاالسووووتحبل .قأموووولق وووويقسوووونققا م لملووووة،ق بووووقق  ووووذقت قاتوووومقعلووووىقا سوووونقق  نّاتوووومقا تتهووووقق
 ل مسووح بقعلاوومقا قووذقا سوونقق وول ب  فقق نقأنقابصووققمطلبوول قأقا ققامتووم.ق بووقق تووفق  وولق هووقفقا حصوو فقعلووىق
ائتملنقياطقشطافق صل حقممالمقا سلحب.ق علىقن اقاك نقا تمااومق وانقاألسونلققا  قاوةق أسونلققا م لملوةقاسوتنقق

 هل.ق حاثقإنقا ناةقأمطقنفسيق لطنيق بوققاتطلوبقا كشوفقعونقحبابوةقأسونلققا م لملوةقخ وطةق اسوتةقإ ىقناةقأططا
 يقا م لفقا ت لط .ق يل  ل قملقتستتانقا محلكمق يقسو افق  ولق و تضقاإلمولطاتقا قا وةقعلوىقصوفةقنو لقاألسونلقق

عونقت ولطةقا مسوح بقعلاوم،قمثف قعبلقةقا بطا ةقأ قا صوقاقةقا تويقتوط طقأطوطافقا سونق،قاخوتبلفقت ولطةقا سولحبق
 خلمةقم لمقا سنققنس ةقإ ىقمطاكمقم قتامقا مل اة،قسحبقا سنققمنقمقاطقا شوطكةقعلوىقا شوطكةق اتهول،قأ قمونق
ا شطكةقاألمقعلىقا شطكةقا فطع،قأ قتحقاقققامةقا سنقق م ل مقمق طة،قكمولقأنقا مصولطفقتحول فقعولقةقأنقتتبصوىق

هوول،قق ووفقأنقتبووقمقعلووىقحسوومهلقكوويقتسووتخلصقمنهوولق  وو ققعبلقوولتقأسو لبقسووحب،قأ قتظهاووطقاألسوونلققا مبقمووةق 
 قلن ناةقحباباةق انقأططا هل،ق منقثمقات للقناتهمق بل تمامق ل   ل ق هل.ق

تتصوفقأسونلققا م لملوةق ت اطوؤقا سولحبققل يتبد أطرافها الطريق القويم لمحصول  مى اليتمـان البـريء: -ج
اووفقعلاومق  اووةقا حصوو فقعلوىقائتملنووم.ق ب وو فقا مسوح بقعلاوومق سوونقق ا مسوح بقعلاوومقعلووىقإاهولمققا  اووط،ق ا تحل

ا سحبقا   قاسح مقعلامقا سلحبق ظه طلق مظهطقا موقانق ؤلخاوط،قاشوكفقا تلموفقاألسلسويق ويقتسوهافقعملاوةق
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خصووممق ووقىقا مصووطفقا وو  قابقموومقإ اووم.ق  وو قعلوومقنوو اقا مصووطفق حبابووةققصووققا مسووح بقعلاوومق تووقمقاال توومامق
قتلطاخقاالستحبل سق ملقكلنقأققمقعلىقن اقا خصمقا   قاؤق قإ ىقنقطقطلقلتمقا ملقاة.قق ل   ل ق ل سنقق ي

 مخاطر أسناد المجاممة:  -2

إنقإصوقاطقأسوونلققا م لملووةقانطوو  قعلووىقمخوولططقشووقاقةقإ قاشوواذقاال ووططابق وويقا متوولمبلتقا ت لطاووة،ق اخلوو ق
ققفقمساطةقا  لقق يقا تبقمق االمقنلط.ق  ا قمنقعقمقا ثبةق انقا فتل التقاالقتصلقاةققاألمطقا   قاتطق

 أ فقمووونقاتتوووطضق هووو لقا مخووولططقنووو قحلموووفقسووونققا م لملوووة،ق ا ووو  قنووو قعلوووىقاأليلوووبقا مصوووطفقا ووو  ققووولمق
 حسوومم،ق هوو اقا حلمووفق وواتقأكاووقا قأنوومقساسووت  يققامووةقسوونققا م لملووةقموونقا مسووح بقعلاوومق وويقم عووققاسووتحبلقم.ق

نو قمبل وفقا   ول ،قأ قا وقانقا و  قافتوطضقأنقاكو نق لسولحبق  موةق ححقىق ملنلتقا   ل قا طئاساةق هو اقا سونقق
ا مسووح بقعلاوومق قووتقإنشوول قا سوونق،قأ قا وو  قسووا  قق ووويقتوولطاخقاسووتحبلقم.ق طأانوولقق ووفققلاووفقأنقنوو لقا  وووملنةق
منتفاوةق ويقتوولطاخقا م لملوة.ق ل مسووح بقعلاومقاب ووفقا سونققالقألنوومقموقانق ووم،قأ قساصواطقمووقانل ق لسولحبق بامتووم،ق

مقأطاققأنقاتاووطقت قاتوومق ممالوومق وويقسوو افقأنقاخلوو ق وومقائتملنوول ق نماوول قا تووققعنوومق وولئبتمقا ملقاووةق  وو قإ ووىق ووفقألنوو
حان.ق علىقن اق املقإ اقتتوققتقأسونلققا م لملوةقا تويقتحسومهلقا مصولطف،ق ا تويقالقتوتمكنقمونقاسوتافل ققامتهولق

طفق اسوووتق وويقمتظمهوولقسوو ىقموووقخطاتق توولطاخقاسووتحبلقهل،ق ا  اقموولقأخوو نلق لالعت ووولطقأنقم  وو قاتقنوو لقا مصوول
قم لئنهل،قعلمنلقشقةقاأل طاطقا تيققققتلح ق مصل حقاأل طاققخلصةق مصل حقاألمةقعلمة.

ثمقإنقا تل طقنفسم،قسلحبقسنققا م لملة،ق اتق من ىقعونقنو لقا مخولططقأا ول .ق هو قعنوقملقسوحبقا سونققأطاقق
نلعال ق فتطةقمونقا وممنق تو خاطقشوهطقإ بلسوم.ق متنوىقأنقاصطقا ققعمقمطكملقا مل يقا منهلطق مققحالتمقا ت لطاةقمقّق

االنتتوولاقا وو  قاحووطملق هوو لقا ططابووةقمؤقووتق  نمووي.ق ل  ل ووب،قأنقا سوولحبقا موو ك طقات وومقعوونقتوو مانقاألموو افق
ا بلمموةق تبووقامهلقإ ووىقممالومقا مسووح بقعلاوومسقكويقافوويق هوولققامووةقا سونقق وويقماتوولققاسوتحبلقم،ق وو  لقا ووططقإ ووىق

أسونلققم لملوةقأخوطىقتسوتح ق ويقتو اطاخقمتتلق وةقاسوتطاذقعونقططاو قحسومهلقتو مانقا مولفققاإلمتلنق ويقإصوقاط
ا وووبلممق ممالووومقا مسوووح بقعلاووومق ووويقتووو اطاخقمتتلق وووةقاسوووتطاذقعووونقططاووو قحسووومهلقتووو مانقا مووولفقا وووبلممق ممالووومق

أسوونلقا ققا مسووح بقعلاوومقموونقأ ووفقا   وول ق هوول.ق ووح اقموولقتكووططتقا تملاووةقعلووىقنوو اقا منوو افقمووقةقموونقا ووممنق  ووقنل
متتووققةقتسووتح ق وويقتوو اطاخقمتبلحبووةق متتل تووةقكل خاووفق وويقا سوو ل .ق  وو  لقتسوومىقاألسوونلققا مسووح  ةقعلووىقنوو لق

"قياوووطقأنقماووولقةقإصووقاطقا سووولحبقألسووونلقق"Traites de cavalerieقا صوو طةق وووو"سفلت قأ قسووونقاتقا طكوو ب"
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ألموطقا و  قاوؤق قإ وىقتوطاكمقا وقا نقا م لملةقا تفقا مصلطفقتشلق مبلئتمق تح مق ل تل يقعنقحسمقسوفلت م،قا
قعلام،ق ا ططق ل نهلاةقإ ىقا ت قفقعنقا ق ذق ا تتطضق شهطقإ بلسم.

 األشكال التي تظهر فيها أسناد المجاممة :  -3

ا ص طةقا تلقاةق يقا م لملةقن قأنقاتخ قا تل طقا متسطقصفةقا سلحبق احططقسوفت ةقعلوىقممالومقا و  قاب لهولق
علوىقا مولفقا وبلممقل.ق منقثمقاب مقن اقا تل طق خصومقا سوفت ةق وقىقا مصوطف،ق احصوفقق نقأنقاك نقمقانل ق ه

ق م.ق ل م لِمفق يقن لقا حل ةقن قا مسح بقعلام.ق

 قوققاتخوو قا تول طقا محتوولجقإ وىقا موولفقصوفةقا مسووح بقعلاوم،ق اطلووبقمونقممالوومقأنقاسوحبقسووفت ةقعلاوم،ق  تووقق
ا مصووطف،ق موونقثوومق سوولمققامتهوولقإ اووم.ق علووىقنوو اقاكوو نقا م لِمووفق وويقنوو لقأنقاب لهوولقابوو مقممالوومق خصوومهلق ووقىق

ق.ا ص طةقن قا سلحب

كملققققاحقثقأحالنل قأخطىقأنقاتخ قا تول طقا متسوطقصوفةقا مسوتفاق،ق اطلوبقمونقممالوانق ومقأنقاسوحبقأحوقنملق
ا سوووولحبققسووووفت ةقعلووووىقاآلخووووطق صوووول حم،ق  هوووو لقا ططابووووةقاكوووو نق ووووقانلقم وووولِمبلنق وووويقا سووووفت ةقا  احووووقةقنموووول

 ا مسح بقعلام.قن اق ال  قا تل طقإ ىقاألسل بقاألخاطقكيقاسهفقأموطقخصومقا سوفت ةق ماولقةقعوقققا ت قاتولتق
علاهول.قكموولقأنوومقاتفوولقىق وو  لقا شوولقا وو  قاووق طقح  ومقعنووقملقتكوو نقحل توومقا متسووطةقظوولنطةق متل مووة،ق اتخوو قمووذق

 ذق ل مصطفقإ وىقعوقمقق و فقحسومقا سوفت ةق  لقصفةقا سلحبقأ قا مسح بقعلامق يقا سفت ة،قاألمطقا   قاق
قا م ك طة.

 ا  اقكلنتقا م لملةق يقا ت قاذقعلىقاألسونلققا ت لطاوةققوققتتخو قشوكفقا مسولعقةقا م لناوةقمونق توضقاألقط ول قأ ق
ا وممبل ق لتوول طقا متسوط،ق ووحنقا م لِموفقعلووىقا  ل وبقاشووتططقمنفتووةق نفسوم،ق   وولق و نقاطلووبقم ل ول قمتانوول قمبل ووفق

تم،قأ قا حص فقعلىقنسو ةقمتانوةقمونققاموةقا سونققا مسوح ب.ق قوققتكو نقنو لقا منفتوة،قاالتفول قعلوىقإعلطةقت قا
ق".Tirage croisee ن اقملقاطل قعلامق"ا سحبقا متبل فقReciproqueأنقتك نقا م لملةقمت لق ةق

 بطالن أسناد المجاممة:  -ثانياا 

أ ق  طبلنهول،ق كوونقا مبوططق وويقا فبومق ا ب وول قنوو قق ومقات وومنقا بولن نقا ت وولط قأ قنوصقاتتلوو ق  سونلققا م لملووة
قأنقن لقاألسنلقق لطلة.ق
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 األساس القانوني لمبطالن: -1

إ اقكوولنقا ووطأ قا سوولئققاماووفقإ ووىق طووبلنقأسوونلققا م لملووة،ق حنوومققووققاختلووفق وويقاألسوولتقا وو  قان نوويقعلاوومقنوو اق
قا  طبلن.

  لئهول.ق ل مسوح بقعلاوم،قكمولقموّطقمتنول،قعنوقملقق بقق نبق ت همقإ ىقأنقأسنلققا م لملةق لطلوةقالنتوقامقمبل وف
اب فقسفت ةقا م لملةقالقاك نقمقانل ق لسلحبق بامتهل،ق الات قذق ص فقم ل هلقإ اومق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل.ق نكو اق
افتبققا حلمفق ملنةقنلموةقمونق وملنلتقاسوتافل ققاموةقا سوفت ة.ق ُاتولبقعلوىقنو اقا وطأ قأنقمبل وفقا   ول ق واتق

ق سفت ة،ق  طبلنهلقالقاتطّتبقإاّلقعلىقإيفلفقأحقق النلتهلقاإل ماماةقا   نطاة.شططل ق صحةقا

  نووبقطأ قخخووطقإ ووىقأنق طووبلنقأسوونلققا م لملووةقاتوو ققإ ووىقا تبوولطقاال توومامق هوو لقاألسوونلققإ ووىقا سوو ب.ق كوونقنوو اق
ل قأ قت طعوول قمنووومقا تتلاووفقياووطق ا ووحقأا وول ،ق ل مسووح بقعلاوومقا م لِمووفقاب وووفقاال توومامق وو قا ققامووةقا سووفت ةقع نوو

قلق ،قأ قم لملةقمت لق ةقمذقاألخاط.م لسلحب،قأ ق هقفقا حص فقعلىقمكسبق

أملقا طأ قا   قنمافقإ ام،ق ا   قت ّنللقاال تهلققا طا ح،ق ه قأنقاألسلتقا بلن نيق و طبلنقنو لقاألسونلققنو قأنهولق
 م لِمووفقاب ووفقا سووفت ةق  اووةق.ق ل مسووح بقعلاوومقاcause illiciteتسووتنقق وويقإنشوولئهلقإ ووىقسوو بقياووطقمشووط عق

ا حصوو فقعلووىقائتموولنقياووطقشووطافق ممالوومقا سوولحب،ق نوو قأمووطقمخوول فق لنظوولمقا توولمق منوولٍفق ب اعووققاالئتموولنق
قا ت لط .

 آثار البطالن: -2

قتختلفقخثلطق طبلنقأسنلققا م لملةق لختبلفقمنقاحت ق مقمنقأططا هل.

مة بالنسبة لمحامل تبعاا لما إحا كـان حسـن النيـة أو يختمف أثر بطالن سفتجة المجام –بالنسبة لمحامل  –أ 
 سييها.

 ح اقكلنقا حلمفقحسنقا ناوةق وحنق طوبلنقا سوفت ةق واتق ومقأ قأثوطق ويقم ا هتوم،ق  ومقا حو ق ويقأنقاوقاعيقكوفق
ا م قتانقعلوىقا سوفت ةقمونقمسوح بقعلاومق سولحبق مظهوطانق  ولمنان،ق ك نهولقسونققصوحاح،قق نقأنقاكو نق

بلنهوولقكسوونققم لملووةق حوو قا حلمووفقننوولق وواتقإالقتط ابوول ق بلعووقةقتطهاووطقا ووق  عقا توويقتحوو فق هوومقق ووذقمطل  توومق  ط
قق نقاالحت لجقحال مق ق  عقياطقظلنطةق يقا سفت ة،ق القاتلمق    قنل.ق
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أملقإ اقكلنقا حلمفقسوامقا ناوة،ق وحنق لملتوممق سوفت ةقا م لملوةقأنقاتمسولقإما لق  طبلنهول.ق اتت وطقا حلموفقسوامق
كولنقاتلومق قوتقحصوو  مقعلوىقا سوفت ةق لتفول قا م لملووةق  و ق ومقاشوتطلق اووم،ق قالسول قعلوىقعلومقا حلمووفقا ناوةقإ اق

 ل م لملووةقاتت ووطقاال تهوولققا فطنسوويقا مصووطفقا حلسوومقسووي قا ناووةق اموولقإ اق وومقا ووققاالحتووطامقا كوول يقعنووققتبووقامق
موونقكشووفقصوو طاةقت قاتوولتهم،قا سوونققإ اوومق لخصووم،ق لوومقاووقق ق وويقأ  وولعقا موو قتانقعلاوومق تنلاووةقكل اووةقتمكنوومق

ق ت تلمقاح مقعنقحسمم،ق اسّقق ل تل يقططا قا  اقعلىقا محتل ان.ق

نو اق افتووطضقأنقا حلمووفقحسونقا ناووة،ق علووىقموقعيق طووبلنقسوونققا م لملوةقا وو  قاطيووبق ويقا تحلووفقموونقا تماموومق
قا م اققا ت لطاة.قا صط يق م،قأنقاث تقس  قناةقاأل فق علممق ل م لملةق  ماذقطط قاإلث لتقا مب   ةق يق

ــل(  –ب  ــل( بالمســحوب  ميــه )المجام  إ اقكوولنقتبووطط،قكموولقأسوولفنل،ق طووبلنقبالنســبة لعالقــات الســاحب )المجامل
سونققا م لملووة،ق وحنقنوو اقا و طبلنقا ووّطق طا لق طوبلنقاال تماموولتقا نلشوئةقعوونقنو لقا م لملووةق وانقطط اهوول.ق علووىق

  طقا مسوح بقعلاومقعلوىقق   هول،ق  و قكولنققوققتتهوققسول بل قن اق ل سلحبقا   قأصقطقا سفت ةقالقاح ق مقأنقا
   ل.ق  يقحلفقامتنلعمقعنقا ب  فقالقاح ق ومقمطل  تومق ول تت اضسقألنقاالتفول قا  ولط قعلوىقا م لملوةقاتت وطق
 لطبل ق طبلنل قمطلبل ق مخل فتمقا نظلمقا تلم.ق ك  لقاألمطقاستطاذقا مسح بقعلامقا م لمفق املق و قكولنققوققق وفق

سووفت ةقأنقاوووق ذقمطل  ووةقا سووولحب،ق امووولق وو قاحوووتفظق ل سوووفت ةقأ قُأعاووقتقإ اووومقنتا وووةقتظهاووطقالحووو ،ق ووو طبلنقا 
قا سنق،ق ل سلحبقا م لم فق يقن لقا حل ةقاتت طقكل حلمفقا سامقا ناة،ق اتلمفقمتلملتم.

ل ط  عقعلووىقأموولقإ اقُأ  ووطقا مسووح بقعلاوومقعلووىق  وول قسوونققا م لملووة،ق ووحنقا ب وول قاماووفقإ ووىقإعطلئوومقا حوو ق وو
ا سولحبق وقع ىقاإلثوطا قق نقسو بقالسوتطقاققمولقق توم،قألنوومق واتق ؤلخاوطقأنقاثوط ق صو طةقياوطقمشوط عةقعلووىق
حسولبقا مسووح بقعلاوومقثوومقإ اقأ لووتقا سولحب،ق ث ووتقأنوومقكوولنققووققأصوقطقسوونقاتقم لملووةقمتتط وول ق هوولقم ا ووتةق

 .ع(ق اتلقووبق لألشوو لفقق675 يق موولقةق ووقا نقياووطقمت   ووةقعلاووم،ق وولمقاعت وولطلقمطتك وول ق ووطمقاإل ووبلتقاالحتاوول
قا مؤقتةقحتىقس ذقسن ات.ق

ق

ق
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 تمارين:

 خصايص أسناد المجاممة: أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:

 تستنققإ ىقعبلقلتققلن ناةق انقأططا هلق .1

 تت  طق قىقأططا هلقناةقاال تمامق  قا ققامتهلق .2

 الئتملنقا  ط  ات ذقأططا هلقا ططا قا ب امق لحص فقعلىقاق .3

 صحاحةق .4

 كفقملقتبقمقخط  .5

 5الجواب الصحيح رقم 

ق

 ضمانات وفاء سند السحب أشر إلى الجواب الخط  مما يمي :

 مبل فقا   ل  -1

 ا ب  ف -2

 عقمق  امقا   ل ق ططا قا تقخفق -3

 ا  ملنقاالحتالطي -4

 ت لمنقا م قتان -5

 3الجواب الصحيح رقم 
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 شروط مقابل الوفاء في سند السحب هي : -1

 ل بالمق تمفقأ قاالمتنلعقعنقعمفق نقإ تمامل ق أنقاك -1

 أنقاك نقم   قا ق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب -2

 أنقاك نقمستحبل ق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب -3

قأنقاك نقمسل ال قعلىقاألقفق م لمقسنققا سحب -4

ق
 1الجواب الصحيح رقم 
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  السحب سند وفاء ضمانات -3

 قبول سند السحب -2

L'acceptation 

 الكممات المفتاحية:
 

 القبول عن االمتناع - القبول آثار - القبول شروط - لمقبول التقديم إجراءات - لمقبول السحب سند تقديم
 .التدخل بطريق القبول- 

 الممخص:
 استحقاقو، ميعاد في قيمتو استيفاء عمى لبالحصو  التجاري السد حامل يطمئن لكي الصرف، قانون إن

 لحصر متعددة بضمانات أحاطو قد وائتمان، وفاء كأداة وظائفو تحقيق من السند ىذا يمّكن أن أجل ومن
 تعيد ىو والقبول .السحب سند قبول:الضمانات ىذه أىم ومن .الحدود أضيق في بقيمتو الوفاء عدم خطر

 .استحقاقو ميعاد في لحاممو السحب سند قيمة بدفع المنفردة بإرادتو عميو المسحوب
 التجارية، السندات باقي عن السند ىذا فييا يفترق التي الخصائص من ىو السحب سند في والقبول
 بالعالقة تتمثل وآثار، وشكمية موضوعية شروط ولمقبول. الشيك في ألمروال السند في وارد غير فالقبول

  .السابقين والمظيرين بالساحب الحامل وعالقة ،والساحب والحامل عميو المسحوب بين
 الصرفي المدين لضمان يتدخل شخص من الحاصل القبول وىو التدخل بطريق القبول يتم أن ويمكن
 .االستحقاق ميعاد قبل عميو الحامل رجوع من لصالحو المذكور القبول حصل الذي

 األهداف التعميمية:
 حبالس سند في القبول بأىمية الطالب تعريف. 
 التدخل بطريق والقبول وآثاره القبول شروط تحديد. 
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  :التعريف بالقبول وأهميته 

سبق القول أن سند السحب يتضمن أمرًا موجيًا من الساحب إلى المسحوب عميو، يطمب منو فيو دفع  –
ذ مبمغ السند إلى شخص آخر في ميعاد استحقاقو. لكن ىذا األمر ال يرتب التزام المسحوب عميو بتنفي

الوفاء، فاألصل أن اإلنسان يمتزم بإرادتو وليس بناًء عمى رغبة الغير. وعمى ذلك فالساحب منشئ السند 
يكون المدين األساسي بو. أما المسحوب عميو الذي لم يقبل السند فيبقى شخصًا أجنبيًا عنو، واليستطيع 

ة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع الحامل مطالبتو إال بمقابل الوفاء. ويحق لممسحوب عميو في ىذه الحال
المتعمقة بالمقابل المذكور كالدفع بفسخ العالقة األصمية، التي تربط الساحب بالمسحوب عميو، وىي 
 العالقة التي رتبت مديونية األخير تجاه األول، أو الدفع بانقضاء االلتزام األصمي بالمقاصة أو غير ذلك. 

حب بالقبول فإنو يقحم نفسو في دائرة االلتزام الصرفي ويدخل في لكن إذا وقع المسحوب عميو سند الس
نطاقيا، ويترتب عمى ىذا التوقيع أن ينشأ في ذمتو التزام صرفي مباشر إزاء الحامل. وىذا االلتزام 

 مستقل، منقطع الصمة بالتزامو السابق تجاه الساحب.

 قيمة سند السحب لحاممو في ميعاد استحقاقو.فالقبول إذًا ىو تعيد المسحوب عميو بإرادتو المنفردة بدفع 

 ولمقبول أهمية بالغة تتجمى في نواح متعددة أهمها: 

 262يعتبر القبول قرينة عمى وصول مقابل الوفاء من الساحب إلى المسحوب عميو )مادة  -1
  .ق.ت(

يقدم القبول ضمانة جديدة إلى الضمانات التي يشتمل عمييا سند السحب، ويجد الحامل  -2
 الي مدينًا جديدًا يتعيد بالوفاء إلى جانب الساحب والموقعين اآلخرين. بالت
يؤكد القبول حق الحامل االحتمالي عمى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عميو؛ بحيث  -3

يترتب عمى ذلك إلزام األخير بتجميده لصالح األول حتى تاريخ االستحقاق ومنع الساحب من استرجاعو، 
ك. وتبدو أىمية القبول في ىذه الناحية حين يكون السند مسحوبًا من عدة نسخ، ولم أو توجييو بعد ذل

يوقع المسحوب عميو بالقبول إال عمى نسخة واحدة منيا. فالحامل صاحب النسخة المقبولة يكون مطمئنًا 
 إذا أوفى بعدم إمكان غيره من استيفاء مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عميو؛ ألن األخير ال يبرأ إال

 قيمة السند المقبول منو.
يجعل قبول سند السحب أمر تداولو سياًل. فالسند غير المقبول ال يطمئن الناس إلى وفاء  -4

قيمتو بتاريخ االستحقاق. وليذا يمجأ الكثير من التجار إلى المصارف التي يتعاممون معيا لتقبل األسناد 

121 



ه الصورة يستطيع حامل السند المقبول من مؤسسة التي يسحبونيا عمييا مقابل عمولة معينة، وبيذ
مصرفية تتمتع في السوق التجارية بائتمان كبير، أن يجد من يخصمو بسيولة. وىكذا ظيرت في 

واشتيرت بذلك  Ouverture de credit par acceptationالمصارف عادة فتح اعتماد بالقبول 
رن التاسع عشر، وحتى أدى األمر إلى تخصص انكمترا،  وتطورت ىذه التجارة فييا بسرعة خالل الق

بعض المصارف لدييا بيذه العمميات بوساطة سماسرة السندات التجارية حيث أصبحت السندات 
المسحوبة عمى لندن باالسترليني بمثابة عممة دولية. وقد انتقمت عادة القبول المصرفي بعد ذلك إلى 

 كن بشكل أضيق.الواليات المتحدة األمريكية، ثم إلى فرنسا، ول
وبالنظر ألىمية القبول كضمانة من ضمانات الوفاء بسند السحب، فقد حّمل المشرع ساحب  -5

ق.ت( واعتبر امتناع المسحوب عميو عن ىذا  254،267السند ومظيريو التزامًا بضمان قبولو )المادتان 
ُُ بمثابة إضعاف لضمانات الحامل، ورتب عمى ذلك سقوط ُُ أو جزئيًا األجل المحدد في  القبول كميًا

 303/2يعاد االستحقاق )مادة السند، وأجاز لمحامل الرجوع عمى الممتزمين بو ولو كان ذلك قبل م
 . ق.ت(

إن القبول في سند السحب ىو من الخصائص التي يفترق فييا ىذا السند عن باقي السندات التجارية، 
الساحب والمسحوب عميو، فيو الذي ينشئ  فالقبول غير وارد في السند ألمر؛ ألن محرر ىذا السند يمثل

السند، وىو الذي يتعيد بأداء قيمتو؛ وليذا ألزمو القانون بنفس التزامات المسحوب عميو القابل في سند 
ذا كتبت عمى الشيك عبارة القبول اعتبرت  350السحب )مادة  ق.ت( كذلك ليس من قبول في الشيك، وا 

حب الشيك يفترض وجود مقابل وفائو لدى المصرف المسحوب ق.ت(، ألن س 355وكأنيا لم تكن )مادة 
 عميو منذ تاريخ تحريره، فال حاجة لمقبول فيو. 
 سنتكمم في دراستنا لمقبول عن المسائل التالية: 

  .تقديم سند السحب لمقبول -
  .إجراءات تقديم السند لمقبول -
  .شروط القبول -

  .آثار القبول -
  .االمتناع عن القبول -
 ريق التدخل. القبول  بط -
*  *  * 
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 تقديم سند السحب لمقبول

Presentation a l'acceptation 
 حق لمحامل وليس التزامًا عميه: لمقبول  المبدأ أن تقديم السند  –أواًل 

األصل أن عرض سند السحب عمى المسحوب عميو لقبولو حق اختياري لمحامل ال يجبر عمى استعمالو؛ 
نما ىو ضمانة تؤكد وفاءه في تاريخ استحقاقو. وعمى ىذا فممحامل  ألن القبول ليس شرطًا لصحة السند، وا 

أن يستفيد من ىذه الضمانة بأن يتقدم بالسند لممسحوب عميو قبل استحقاقو لمحصول عمى قبولو لو، أو 
أن يصرف النظر عنيا بأن ينتظر حتى موعد االستحقاق فيتوجو لممسحوب عميو لممطالبة بالوفاء دون 

تبر في ىذه الحالة مقصرًا أو حاماًل ميماًل يتعرض لخطر سقوط أي حق من حقوقو. والحامل أن يع
عندما يمجأ إلى األسموب األخير يكون قد قّدر أن المسحوب عميو لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد 
 االستحقاق، أو أن مالءة الساحب والموقعين اآلخرين تدعو إلى االطمئنان بحيث يسيل الحصول عمى

 ف المسحوب عميو عن الوفاء. تخمّ  ااستيفاء قيمة سند السحب منيم إذ
ق.ت( بقوليا: "يجوز لحامل سند  274وقد نصت عمى مبدأ حرية الحامل في طمب القبول المادة )

السحب، أو ألي حائز لو حتى ميعاد استحقاقو أن يقدمو لممسحوب عميو في موطنو لقبولو". فحامل السند 
تقديمو لمقبول. كما أنو حر، في حال تقديمو لمقبول، ورفض المسحوب عميو قبولو، في أن غير ممزم إذًا ب

ينظم االحتجاج لعدم القبول ويمارس حق الرجوع عمى الضامنين، أو أن ينتظر حمول أجل استحقاقو 
 لمطالبة المسحوب عميو بوفائو.

يو بعض القيود، ففي بعض إال أن ىذا األصل في حرية الحامل بعرض سند السحب لمقبول ترد عم
 الحاالت يكون الحامل ممزمًا بعرض السند لمقبول، وفي حاالت أخرى يمتنع عميو تقديمو ليذا القبول. 

يمتزم الحامل بتقديم السند لمقبول إما  :الحاالت التي يمزم فيها الحامل بعرض سند السحب لمقبول – 1
 بموجب االتفاق، أو بنص القانون: 

ق.ت( لمساحب 275/1لقد أجازت المادة ) يتضمن شرط التقديم لمقبول: سند السحب الذي - أ
أن يشترط في كل سند سحب وجوب عرضو لمقبول مع تعيين أجل لذلك، أو دون تعيين أجل، كأن يكتب 
في صك السند مثاًل: " ادفعوا بموجب ىذا السند الذي يجب أن يقدم لمقبول خالل شير من تاريخو" أو: 

السند الذي سيقدم إليكم لقبولو...( فتنفيذًا لشرط التقديم لمقبول يتعين عمى الحامل في  ادفعوا بموجب ىذا
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الحالة األولى تقديم  السند لمقبول خالل مدة الشير المذكورة. أما في الحالة الثانية فمن واجب الحامل 
 تقديم السند لمقبول في أي وقت ما دام تاريخ االستحقاق لم يحل بعد. 

ق.ت( لكل مظير أن يشترط تقديم سند السحب لمقبول ضمن مدة معينة أو  275/4المادة )كما أجازت 
غير معينة ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمو لمقبول. فمو أراد الساحب حظر تقديم السند لمقبول 

تمقى ألي سبب يراه، فميس لممظير أن يخالف إرادتو بتضمين السند شرط تقديمو لمقبول؛ ألن المظير 
السند وىو مشتمل عمى شرط عدم التقديم، فالمفروض أنو رضي بو ولئال تثار الشكوك حول ىوية واضع 
شرط تقديم السند لمقبول، عمى المظير أن يذكر ىذا الشرط في صيغة التظيير نفسيا، أو في أي مكان 

 آخر من السند شريطة أن يذيل عبارة الشرط بتوقيعو في ىذه الحالة. 

كون القصد من شرط التقديم لمقبول رغبة الساحب بمعرفة موقف المسحوب عميو فيما إذا كان ىذا وقد ي
ينوي وفاء السند بتاريخ االستحقاق، أو أنو سيمتنع عن ذلك والتخاذ التدابير الالزمة عمى ضوء ىذا 
، الموقف. كما قد يقصد من الشرط المذكور إعطاء المسحوب عميو فرصة تحديد مركزه من الساحب

 وتدبير أموره استعدادًا لموفاء في تاريخ االستحقاق. 

ويثبت الحامل قيامو بتنفيذ ما اشترطو الساحب أو المظير، بتقديم السند موشحًا بتوقيع المسحوب عميو 
بالقبول، ويقتضي أن يكون ىذا القبول مصحوبًا بالتاريخ فيما إذا كان واجبًا عمى الحامل طمب القبول 

 ، أو بإبراز احتجاج عدم القبول الذي قام بتنظيمو خالل الميمة القانونية. خالل فترة معينة

ذا أىمل الحامل بتقديم السند لمقبول بالرغم من وجود الشرط فقد رّتب عميو القانون الجزاء التالي:  ىذا وا 
مى إذا كان الساحب ىو الذي وضع ىذا الشرط، ولم يقم الحامل بتنفيذه فإنو يفقد حقو في الرجوع ع

الساحب الذي يثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ االستحقاق، وعمى جميع الممتزمين بالسند بسبب عدم 
القبول، أو عدم الوفاء إال إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منو سوى اإلعفاء من ضمان 

آلخرين بسبب عدم الوفاء القبول فيبقى الحامل عندئذ محتفظًا بحق الرجوع عميو، وعمى جميع الممتزمين ا
في تاريخ االستحقاق، أما إذا كان الشرط موضوعًا من قبل أحد المظيرين، ولم يمتثل الحامل لتنفيذه، 
فالحامل ال يفقد حقو بالرجوع إاّل عمى المظير واضع الشرط فقط، بينما يحتفظ بحقو في الرجوع عمى 

  .ق.ت( 2و  313/1القبول أو لعدم الوفاء )مادة غيره من الممتزمين اآلخرين، سواء أكان الرجوع لعدم 

يمتزم الحامل بتقديم السند  سند السحب المستحق الدفع بعد مدة معينة من االطالع عميه: - ب
لممسحوب عميو لمقبول إذا كان مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من االطالع عميو. والسبب في 
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ريخ استحقاقو. ولقد أوجب القانون أن يتم ىذا وجوب عرض ىذا السند لمقبول ىو من أجل تعيين تا
العرض خالل سنة من تاريخ إنشاء السند، وذلك كيال يبقى الساحب والمظيرون ممزمين بالضمان لمدة 
طويمة بسبب إىمال الحامل أو تقصيره، وخّول الساحب حق تقصير ىذه المدة أو إطالتيا، أما المظيرون 

ق.ت( أما إذا لم يقدم الحامل السند لمقبول خالل ميمة  276)المادة فمم يجز ليم سوى تقصير ىذه المدة 
السنة ىذه، فإنو يعتبر ميماًل ويتعرض لسقوط حقو بالرجوع عمى الممتزمين بالسند، كما سنرى ذلك فيما 

 بعد.

 الحاالت التي يمتنع فيها عمى الحامل تقديم سند السحب لمقبول:  – 2

ليس لمحامل مصمحة في تقديم أمثال ىذا السند ع عميه: السند المستحق الدفع لدى االطال - أ
 لمقبول، فحين يقدمو لممسحوب عميو يكون ذلك لمطالبتو بوفائو، وليس لمجرد قبولو. 

: أجاز القانون لمساحب دون المظيرين أن يضمن السند المتضمن شرط "عدم التقديم لمقبول" - ب
ت(. وقد يكون ىذا الحظر خالل مدة معينة كأن ق. 275/21السند شرطًا صريحًا يحظر تقديمو لمقبول )

..." ففي ىذه الحالة يسترد 15/11/2008يذكر مثاًل: "ادفعوا بموجب ىذا السند الذي ال يقدم لمقبول قبل 
الحامل بعد انقضاء ىذا التاريخ حقو بتقديم السند لممسحوب عميو لقبولو. وقد يكون الحظر مطمقًا دون 

دفعوا بموجب ىذا السند المحظور تقديمو لمقبول..." ووجود الشرط في الحالة تحديد مدة، كأن ُيقال: "ا
المذكورة معناه تنازل الحامل عن الضمان الناتج عن القبول، فال يكون لو تقديم السند لمقبول أبدًا، بل 

 يقدمو لموفاء بتاريخ االستحقاق. 

دة: فقد ال يكون حين إنشاء السند وتظير مصمحة السـاحب في وضع شرط "عدم القبول" في نـواح متعد
دائنًا لممسحوب عميو بمقابل الوفاء، ويقدر أن ال يكون كذلك في الوقت المناسب، فيخشى امتناعو عن 
القبول ورجوع الحامل عميو بعد تنظيم االحتجاج، وما يترتب عمى ذلك من إساءة بائتمانو التجاري، وتكبده 

مقابل الوفاء، لكنو ييدف من الشرط المذكور إلى االحتفاظ  مصاريف ىذا االحتجاج، أو يكون قد قدم
 بحق التصرف بيذا المقابل حتى حمول االستحقاق. 

ويالحظ أيضًا أن بعض المنشآت التجارية الضخمة تتحرج من قبول األسناد التي تسحب عمييا، والدخول 
عن وفاء تمك األسناد بتاريخ  بالتالي في ميدان المعامالت المصرفية، ولثقة الساحب بأنيا لن تتخّمف

 االستحقاق؛ فإنو يدرج ىذا الشرط لرفع الحرج عنيا. 
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عمى الحامل أن يمتزم بتنفيذ الشرط بعدم تقديم السند لمقبول، لكن إذا أخلَّ بالتزامو ىذا، وقدم السند لمقبول 
ل صحيحًا ومنتجًا فإن األمر ال يخمو من أحد فرضين: إما أن يقبل المسحوب عميو السند فيعتبر القبو 

لجميع آثاره، ولكن الساحب يبقى حرًا بالتصرف في مقابل الوفاء إلى ميعاد االستحقاق، أو إلى الميعاد 
المحدد لمعرض لمقبول، كما ال يعد لمحامل حق الرجوع عمى الضامنين قبل موعد االستحقاق إذا ما أفمس 

ما أن يمتنع المسحوب عميو  عن القبول، فال يكون لمحامل عندئذ الرجوع الساحب بعد حصول القبول، وا 
ذا ما قام الحامل بتنظيم االحتجاج لعدم القبول تحمل  عمى الساحب والممتزمين اآلخرين قبل االستحقاق. وا 
وحده مصاريف ىذا االحتجاج، فضاًل عن التزامو بتعويض الضرر الذي قد يمحق بالساحب عميو، أو 

 ذا. الممتزمين اآلخرين بسبب من تصرفو ى

ذا كان لمساحب في األصل تضمين السند شرط "عدم القبول" فإن القانون )مادة ق.ت( قد حّد 275/2وا 
 من حريتو ىذه، ومنعو من إدراج الشرط المذكور في الحاالت الثالث التالية: 

 إذا كان السند يستحق الدفع عند شخص ثالث من الغير، وليس عند المسحوب عميو. -1
الدفع في منطقة أخرى غير منطقة المسحوب عميو، إذ قد يخشى المشرع إذا كان السند يستحق  -2

في ىاتين الحالتين من أن يسحب السند عمى أشخاص وىميين، أو غير قادرين عمى قبول السند أو 
 وفائو. 

إذا كان السند يستحق الدفع بعد مدة معينة من االطالع عميو. فالسند المسحوب عمى ىذه  -3
 مقبول لتحديد موعد استحقاقو. الصورة يتعين تقديمو ل

 المبدأ أن المسحوب عميه غير ممزم بقبول سند السحب:  -ثانيًا  

األصل أن لممحسوب عميو مطمق الحرية في أن يرفض قبول السند ولو كان قد تمقى مقابل وفائو، ألن 
بمقابل الوفاء، وقد ال يرغب قبولو لو يجعمو ممتزمًا التزامًا صرفيًا بوفائو، وىو التزام أقسى شدة من التزامو 

في ذلك. فااللتزام الصرفي يحرمو من الحصول عمى ميمة لموفاء بالدين، ومن التمسك تجاه الحامل 
بالدفوع المتعمقة بااللتزام األصمي )مقابل الوفاء(. كما قد يفضل المسحوب عميو أاّل يتداول سند تجاري 

مسحوب عميو قبول السند عدم استعداده لموفاء بقيمتو يحمل توقيعو، عمى أنو يجب أال ُيفيم من رفض ال
ال تحمل توقيع المسحوب عميو بالقبول، لعدم عرضيا عميو، أو  األسنادفي ميعاد االستحقاق. فكثير من 

 لرفضو قبوليا، ومع ذلك فاألخير يفي بيا في تاريخ استحقاقيا. 
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فالفقو والقضاء مستقران عمى أن ليس مطمقًا،  سند السحبلكن مبدأ حرية المسحوب عميو بقبول 
 المسحوب عميو ممزم بالقبول في حالتين اثنتين مرجعيما العرف، أو االتفاق.

لقد استقر العرف التجاري عمى إلزام  جريان العرف التجاري عمى قبول السفاتج: –الحالة األولى 
، وكان مقابل الوفاء من المسحوب عميو بقبول السفتجة إذا كان كل من الساحب والمسحوب عميو تاجراً 

طبيعة تجارية، فسحب السفاتج بين التجار لموفاء بديونيم إزاء يعضيم بعض أمر يتالءم مع مقتضيات 
التجارة، فالمفروض أن يقبل إذًا كل مدين منيم السفتجة التي يسحبيا عميو دائنو، وىو لن يضار بذلك، 

ذا ألنو لو بدوره حين يصبح دائنًا أن يمجأ إلى ىذا األ سموب في استيفاء حقوقو من زمالئو التجار. وا 
رفض المسحوب عميو قبول السفتجة يكون قد ارتكب عماًل غير مشروع يضر بالساحب؛ لذلك تتوجب 
مسؤوليتو بالتعويض عميو. وقد يكون ىذا التعويض كبيرًا؛ ألنو يجب أن يغطي الضرر الذي ألحقو رفض 

، إذ بامتناع المسحوب عميو عن القبول يظير األخير كأنو قد القبول بائتمان وسمعة الساحب التجارية
 غير مدينين لو.سحب السفاتج عمى أشخاص 

اتفاق الساحب مع المسحوب عميه عمى أن يقبل األخير السفاتج التي يسحبها األول  -الحالة الثانية 
اتج التي يسحبيا قد يتعيد المسحوب عميو بمقتضى اتفاق خاص مع الساحب عمى أن يقبل السف عميه:

األخير عميو. والصورة الغالبة لمثل ىذا االتفاق ىي صورة االعتماد الذي يفتحو أحد المصارف لزبائنو، 
ويسمح لألخيرين بموجبو استيفاء المبمغ المعتمد بطريق قبول السفاتج التي يسحبونيا عميو. ويطمق عمى 

" وفي ىذه الحالة إذا ما رفض المصرف  "Credit par acceptationىذا االعتماد "االعتماد بالقبول"
السفاتج المسحوبة عميو، فإن مسؤوليتو بالتعويض عمى الساحب المتضرر من تصرفو تترتب عمى أساس 

 إخاللو بالتزامو التعاقدي.
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 إجراءات تقديم سند السحب لمقبول

Modalites de la presentation a l'acceptation 
قبول يقتضي األمر منا معرفة الشخص ذي الصالحية بتقديمو لمقبول، وذي لكي يوشح السند بال

 الصالحية بقبولو، والمكان والزمان المذين يجب أن يحصل فييما القبول. 

 من له حق طمب القبول:  –أواًل 
ق.ت( عمى أنو: "يجوز لحامل سند السحب أو ألي حائز لو حتى ميعاد استحقاقو  274نصت المادة )

لممسحوب عميو في موطنو لقبولو" يتضح من ىذا النص بأن األصل ىو أن حامل السند أو  أن يقدمو
وكيمو ىو الذي يطالب بقبولو، لكن ىذا الحق غير محصور بالحامل أو نائبو. فقد يحصل الساحب نفسو، 

نو وقبل زّج السند في التداول، عمى قبول المسحوب عميو لو لكي يسيل عميو خصمو أو تداولو، كما أ
أن يقدمو لممسحوب عميو لقبولو. وليس عمى  -ولو لم يكن حاممو الشرعي -يجوز لكل من يحوز السند

األخير أن يتحرى مصدر ىذه الحيازة، وال أن يطمب من المتقدم إثبات مشروعية حيازتو لمسند، ذلك ألن 
لقبول، بل يكون التزامو إزاء المسحوب عميو عندما يقبل السند، فيو ال يمتزم باألداء حيال من قدمو إليو با

من سيقدمو إليو عند حمول تاريخ استحقاقو. وعندئذ يتوجب عميو أن يتثبت من أن المتقدم ىو الحائز 
 الشرعي لمسند، أي ىو من وصل إليو السند بسمسمة غير منقطعة من التظييرات. 

ل نافع لصاحب الحق في فالحصول عمى القبول إذًا مطموب لذاتو بصرف النظر عّمن يطمبو؛ ألنو عم
بتعدد مرات تداول السند. ولذلك يقول بعضيم: إن القبول قد شرع لسند السحب ال  يتغّيرالسند الذي 

 .لشخص مبرزه"
والغالب في العمل أن يقوم المصرف الذي يتعامل معو الحامل، أو أحد مستخدمي األخير بتقديم السند 

 منيما بوكالة خاصة ليذه الغاية.لممسحوب عميو لقبولو دون حاجة؛ لتزويد أي 

 م سند السحب لمقبول وأين: قد  يلمن  –ثانياً 

يقدم سند السحب بطبيعة الحال إلى المسحوب عميو لقبولو. والمحل الذي يقدم فيو السند لمقبول ىو 
موطن المسحوب عميو )مقره(، أي المكان الذي يوجد فيو محمو التجاري حتى يتمكن من مراجعة دفاتره 

يوده، ويتأكد من مديونيتو لمساحب. أما إذا لم يوجد لممسحوب عميو محل تجاري فيقدم السند إليو لقبولو وق
في محل سكناه. وفي حال عرض السند عمى المسحوب عميو في غير ىذين المكانين، فال يعتبر ىذا 
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الحق لمحامل بتنظيم التقديم قانونيًا. ولو رفض المذكـور القبول في ىذه الحالة؛ فإن الرفض ال يعطي 
 احتجاج لعدم القبول بغرض الرجوع عمى الموقعين السابقين.

ذا كانت السفتجة موطنة، أي تضمنت شرط الدفع في محل ممتاز، فإن طمب القبول يظل واجبًا مع  وا 
ذلك في موطن المسحوب عميو؛ ألن ليس لمموطنة لديو السفتجة ميمة القبول، بل ميمة الوفاء في ميعاد 

تحقاق، كذلك ال يفترض في المسحوب عميو أن يتواجد باستمرار في موطن الشخص المكمف بالدفع االس
 منذ إنشاء السفتجة حتى وفائيا؛ كي ينتظر تقديم السفتجة لمقبول ىناك ويقبميا.

ثم إذا كان الساحب، أو أحد المظيرين، أو الضامنين قد عين في السند مسحوبًا عميو احتياطيًا 
جب عمى الحامل إذا امتنع المسحوب عميو األصمي عن القبول تقديم السند ليذا المفوض )مفوضًا(، و 

لمقبول؛ قبل أن يمارس حقو في الرجوع عمى واضع ىذا الشرط، وعمى الموقعين الالحقين لو )مادة 
 ق.ت(.  323/2

ًا عامًا شريطة أن وفي حال وفاة المسحوب عميو، بمكن أن تقدم السفتجة لقبوليا إلى وارثو باعتباره خمف
 يذكر صفتو ىذه عند توقيعو بالقبول.

 متى يطمب القبول:  -ثالثاً 

أن يقدمو لممسحوب  ق.ت( لحامل السند أو ألي حائز لو، حتى ميعاد استحقاقو 274أجازت المادة )
ريخ عميو لقبولو. وعمى ىذا يمكن تقديم السند لمقبول في أي وقت منذ إنشائو وحتى اليوم الذي يسبق تا

أما القبول المعطى قبل إنشاء السند، أو بعد تاريخ استحقاقو فال يعتد بو من الناحية الصرفية  .استحقاقو
ويحمل القبول الحاصل قبل تحرير السند مجرد وعد بقبول االلتزام الصرفي المستقبمي؛ بحيث يكون 

األخير بيذا الوعد. ثم إذا حّل لمساحب مطالبة المسحوب عميو بالعطل والضرر الذي لحق بو إذا ما أخلَّ 
يوم االستحقاق ولم تكن السفتجة قد عرضت لمقبول قبل ذلك، فمن مصمحة الحامل أن يطالب المسحوب 
ن امتنع المسحوب عميو عن الوفاء وجب عمى الحامل تنظيم  عميو عندئذ بتأدية قيمتيا ال بمجرد قبوليا. وا 

 ع عمى الممتزمين بالسند. االحتجاج لعدم الوفاء لمحفاظ عمى حقو بالرجو 

ذا كان األصل أن لمحامل أن يختار الوقت الذي يقدم فيو السفتجة لمقبول ما بين تاريخ إنشائيا وتاريخ  وا 
استحقاقيا، فإن القانون قد أجاز لمساحب، أو ألحد المظيرين تقييد حرية الحامل في ىذا الشأن بأن 

الل فترة معينة، أو عدم تقديميا لمقبول قبل تاريخ معين يشترط، كما سبق ذكره، تقديم السفتجة لمقبول خ
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ق.ت(، كما أن السفاتج التي تستحق الدفع بعد مدة معينة من االطالع عمييا، يجب أن تقدم  275)
لمقبول خالل مدة سنة من تحريرىا، ولمساحب مّد ىذه المدة أو تقصيرىا، أما المظيرون فميم تقصيرىا 

ق.ت( ومنطق الحكم األخير أن تقصير المدة ىو في مصمحة الساحب  276دون إطالتيا )المادة 
والممتزمين السابقين إذ تبرأ ذمميم من االلتزام الصرفي بمدة أقصر، ولذا كان بإمكان المظيرين فعل ذلك. 
أما إطالة المدة المذكورة فينشأ عنيا إرىاق مركز الساحب والموقعين السابقين بإطالة مدة التزاميم، ولذا 

 ظِّر عمى المظيرين ممارسة ىذا الخيار الذي أعطي لمساحب.حُ 

ق.ت( المسحوب عميو الحق بطمب إعادة تقديم السفتجة لو لمقبول في اليوم  277ىذا وقد منحت المادة )
التالي من يوم التقديم األول؛ كي يتمكن من مراجعة أوراقو ودفاتره والتحقق من مديونيتو لمساحب أو 

وفاء منو، وليس لمحامل أن يرفض لو ىذا الطمب، ويعتبر المسحوب عميو وكأنو امتنع استالمو مقابل ال
الَّ أمكن االحتجاج عميو بذلك من جميع الموقعين إذا ما أراد الرجوع عمييم. لكن  عن قبول السفتجة وا 

قد يشترط لمواجية الحامل بيذا الدفع أن يكون المسحوب عميو قد ثبت عمى ورقة االحتجاج أنو كان 
طمب من الحامل تقديم السفتجة إليو مرة ثانية في اليوم التالي كي يقبميا، ورفض لو تمبية ىذا الطمب. 
لكن إذا كان القانون قد ألزم الحامل بعرض السفتجة مرة ثانية عمى المسحوب عميو لقبوليا؛ فإنو لم يمزمو 

ق.ت( ألن ذلك قد يعّرضو لخطر 277/3عمى إيداعيا لدى المذكور، وتركيا معو إلى اليوم التالي )مادة 
ضياع ىذا السند الذي ىو دليل إثبات االلتزام الصرفي، أو قد يفّوت عميو فرصة خصمو، أو رىنو في 

 ذلك اليوم، ألنو قابل لمتداول في أي وقت. 

وقد تمنع بعض الظروف القاىرة حامل السفتجة من عرضيا لمقبول في الموعد المحدد، كما في حال 
ب، أو ثورة، أو فيضان أو أية كارثة طبيعية، ففي مثل ىذه الحاالت تمدد المواعيد حتى انتياء نشوب حر 

القوة القاىرة، وبزوال القوة القاىرة المذكورة يجب عمى الحامل عرض السفتجة لمقبول دون إبطاء، وعمل 
 ق.ت(. 314/4االحتجاج عند االقتضاء )مادة 
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 شروط القبول

Conditions de l'acceptation 

 شروط موضوعية وشروط شكمية:  :تقسم شروط القبول إلى قسمين
 الشروط الموضوعية:  –أواًل 

ذمة المسحوب  فيالتوقيع عمى سند السحب بالقبول تصرف قانوني ينشئ األهمية وصالحية التوقيع:  -أ
ن ىذا االلتزام صحيحًا ال بد و كيعميو التزامًا صرفيًا بدفع مبمغ معين من النقود في تاريخ االستحقاق. ول

من أن تتوافر فيو الشروط  الالزمة لنشوء االلتزامات عامة، وىي األىمية والرضا والمحل والسبب. وقد 
 تكممنا عن ىذه الشروط أثناء بحثنا لشروط إنشاء سند السحب فيمكن الرجوع إلييا. 

عمى الحامل التأكد من صفة القابل وقد يحصل القبول من غير المسحوب عميو. ففي ىذه الحالة يجب 
كوكيل نظامي عن المسحوب عميو، ومن أن لو صالحية قبول السفاتج نيابة عنو. أما بالنسبة اللتزام 
المسحوب عميو نتيجة توقيع الوكيل، فإن كل ما ذكرناه بالنسبة لسحب السفتجة نيابة عن الساحب ينطبق 

 ىنا.
تباري أن يوقع بالقبول السفاتج التي تسحب عمى ىذا الشخص، كذلك يجوز لمممثل القانوني لمشخص االع

فممدير الشركة أن يقبل السفاتج المسحوبة عمييا ضمن الصالحيات الممنوحة لو في نظاميا األساسي، 
 شريطة أن يسبق توقيعو بالقبول وضع خاتم الشركة.

بة عمييا ضروريًا إلكمال ويتمتع أيضًا بيذه السمطة مصفي الشركة؛ إذا كان قبول السفاتج المسحو 
 العمميات التي باشرتيا قبل انحالليا.

 
األصل أن يشمل القبول كامل مبمغ السفتجة. لكن   Acceptation partielle :القبول الجزئي –ب 

المشرع، رغبة منو في زيادة ضمان السفتجة، وتخفيف العبء عن الممتزمين اآلخرين بيا، أجاز 
ق.ت( وىذا ما يسمى بالقبول الجزئي.والحامل  279/2من مبمغيا )مادة  لممسحوب عميو أن يقبل جزءاً 

إن كان ال يستطيع رفض القبول الجزئي الذي أقّره القانون، فيو لن يضار منو، إذ يعتبر أنو دائن صرفي 
 -لممسحوب عميو في حدود المبمغ الذي كان قد قبمو. أما بالنسبة لمجزء المتبقي غير المقبول، فممحامل

أن ينظم احتجاجًا بعدم قبول ذلك الجزء، ويرجع بو عمييم قبل ميعاد  -اظًا عمى حقو قبل الضامنينحف
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االستحقاق؛ فيستوفي الجزء المقبول من المسحوب عميو ويطالب الضامنين بالمبمغ المتبقي. يالحظ ىنا 
 بر الثاني باطاًل. اختالف القبول الجزئي عن  التظيير الجزئي، ففي حين أقر القانون صحة األول اعت

 
 خمو القبول من الشروط والتعديالت -ج
 Absence de conditions et modifications  

 ق.ت( عمى أنو: 279نصت المادة )   
 ال يجوز أن يعمق القبول عمى شرط. -1
 ولكن يجوز لممسحوب عميو أن يقصر القبول عمى جزء من مبمغ السند.  -2
ذا انطوت صيغة القبول عمى تعديل  -3  آخر في بيان من بيانات السند؛ عّد ىذا التعديل رفضًا لو.وا 
 ومع ذلك يظل القابل ممزمًا بما تضمنتو صيغة القبول. -4

 Acceptation pure etوعمى ىذا يجب لصحة القبول أن يكون بسيطًا، وغير معمق عمى شرط 
simple  ال فرق في ذلك في أن يكون الشرط واقفًاCondition suspsensive عمق المسحوب كأن ي

عميو القبول عمى بيع البضائع المودعة عنده لمساحب، أو وصول مقابل الوفاء من الساحب إليو، أو أن 
كأن يقبل المسحوب عميو السفتجة شريطة عدم فسخ عقد  Condition resolutoireيكون الشرط فاسخًا 

الثقة في السفتجة، ويعطل البيع الذي يربطو بالساحب. فاقتران القبول بشرط واقف أو فاسخ يضعف 
مستقبمية  ةتداوليا، وأداء وظيفتيا االقتصادية كوسيمة ائتمان ووفاء، الرتباط التزام المسحوب عميو بواقع

 غير محققة الوقوع، األمر الذي ال يشكل ضمانة جدية يمكن أن يعتمد عمييا الحامل. 
لك ال يجوز لممسحوب عميو أن يعدل من بيانات السفتجة حين قبوليا كأن يغير تاريخ االستحقاق وكذ

، أو أن يشترط وفاء السفتجة عمى 1/12/2008بداًل مما كان عميو وىو  25/12/2008فيجعمو مثاًل 
 أقساط، أو غير ذلك. 

محافظة عمى حقوقو حيال مع ذلك، لممسحوب عميو أن يقرن قبولو ببعض التحفظات التي تستيدف ال
 Accepte aالساحب دون أن تمس المضمون األصمي لمسفتجة، كأن يذكر: "مقبول عمى المكشوف 

decouvert أي: أنو قبل السفتجة دون أن يتمقى مقابل الوفاء من الساحب فيذا التحفظ إن كان ييدف "
ء، فإنو ال يؤثر إطالقًا عمى التزام إلى إىدار القرينة القائمة بأن القبول دليل عمى وجود مقابل الوفا

المسحوب عميو التزامًا صرفيًا مباشرًا تجاه حامل السفتجة، حيث إن ىذا االلتزام ال يتوقف عمى وجود 
مقابل الوفاء أو انتقائو. كذلك يجوز لممسحوب عميو عند قبولو السفتجة أن يضيف، أو يعدل محل الدفع 
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ن تعيين محل الدفع المختار ىو مصمحة المسحوب عميو نفسو ق.ت( ألن القصد م 280المختار )مادة 
 ال غيره. 

  :Irrevocabilite et biffageعدم الرجوع في القبول وشطبه  –د 

 ق.ت( عمى ما يمي:  282نصت المادة )

 "إذا شطب المسحوب عميو قبولو المدون عمى سند  السحب قبل رّده ُعدَّ ذلك رفضًا لمقبول. -1
 ًا قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل عمى العكس. ويعتبر الشطب واقع -2
عمى أنو إذا كان المسحوب عميو قد أبمغ الحامل، أو أي موقع آخر بقبولو كتابة أصبح ممتزمًا  -3

 قبميم بما تضمنتو صيغة قبولو".

 األصل أن المسحوب عميو منذ أن يوشح سند السحب بتوقيعو بالقبول يصبح التزامو بالقبول نيائيًا وال
يجوز الرجوع عنو، ولو ظير لو فيما بعد أنو ليس مدينًا لمساحب بمبمغ السند، ويعبر عن ىذا الحكم بأن 
القبول بات وقطعي. وىذه الصفة القطعية لمقبول، ولكل التزام صرفي آخر، تفرضيا طبيعة السند التجاري 

از لممسحوب عميو، أو ألي ممتزم المعد لمتداول، إذ ال يتحقق األمان واالطمئنان لحامل ىذا السند إذا ج
 صرفي آخر الرجوع عن تعيده.

لكن القانون أجاز، كما ىو واضح في النص المذكور أعاله، لممسحوب عميو أن يعدل عن قبولو بشطبو، 
 أو إلغائو في حال توافر الشرطين التاليين: 

ب القبول. ويعمد أن يقع شطب القبول قبل إعادة السند إلى حاممو أو محرزه؛ الذي تقدم بطم  -1
المسحوب عميو عادة إلى العدول عن قبولو فيما إذا تحقق لو من مراجعة دفاتره وقيوده أن قبولو كان عن 
غمط وقع فيو، فيو ليس مدينًا حقًا لمساحب كما تصور لموىمة األولى، وأنو ال يريد أن يقبل السند عمى 

لوارد عمى القبول يعتبر حاصاًل قبل إعادة السند ما المكشوف. ولقد أقام القانون قرينة مفادىا أن الشطب ا
 لم يقم الدليل عمى عكس ذلك، ويقع عبء إثبات العكس عمى من يدعي ىذا العكس. 

أما إذا أعاد المسحوب عميو السند إلى الحامل موشحًا بالقبول، فإن ىذا القبول يعد قطعيًا وال يحق لو 
 ًا في تطبيق ىذه القاعدة. الرجوع عنو بعد ذلك، وتتشدد المحاكم كثير 

الَّ أصبح ممتزمًا   -2 أال يكون المسحوب عميو قد أخطر الحامل أو أي موقع آخر بقبولو كتابة، وا 
نحوىم بما تضمنتو صيغة قبولو. وعمى ىذا فإعالن المسحوب عميو لمحامل، أو ألي موقع آخر قبولو 
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عتبر قبول المسحوب عميو قطعيًا سوى إزاء لمسفتجة شفييًا ال يحول دون عدولو عن تعيده ىذا. كما ال ي
من أعمميم بذلك خطيًا، وفي حدود ما تضمنتو صيغة القبول دون صيغة اإلخطار. أما الممتزمون 
اآلخرون الذين لم يخطروا بالقبول فميس ليم أي حق مباشر حيال المسحوب عميو؛ الذي يعتبر ممتنعًا 

ذا كان الحامل لم يخطر مثميم فبإمكانو تنظيم االحتجاج لعدم القبول،  عن  القبول بالنسبة إلييم. وا 
 وممارسة حقو بالرجوع.

 

 الشروط الشكمية:  -ثانياً 
 /ق.ت إلى الشروط الشكمية لمقبول بقوليا: 278لقد أشارت المادة 

يكتب القبول عمى سند السحب ذاتو، ويعبر عنو بعبارة )مقبول(، أو بأي عبارة أخرى مماثمة  -1
 لمسحوب عميو.وتذيل بتوقيع ا

ًُ مجرد وضع المسحوب عميو توقيعو عمى صدر السند. -2  ويعد قبواَل
ذا كان السند مستحق األداء بعد مضي مدة من االطالع، أو كان واجب التقديم لمقبول في مدة  -3 وا 

معمومة بناًء عمى شرط خاص، وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيو إالَّ إذا أوجب الحامل تأريخو 
 تقديم السند.  في يوم

 
فإن خال سند السحب من التاريخ جاز لمحامل حفظًا لحقوقو في الرجوع عمى المظيرين أو عمى  -4

 .الساحب، إثبات ىذا الخمو بوساطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمو فيو مجدياً 
 يؤخذ من ىذا النص أنو يجب أن تتوافر في القبول الشروط الشكمية التالية: 

َُ بالكتابة كما ىو الحكم في سائر االلتزامات الصرفية الناشئة عن يجب أن يكون ا -1 لقبول ثابتًا
إصدار السند التجاري، أو تظييره، أو ضمانو. أما القبول الشفيي فإنو ال يشكل التزامًا صرفيًا لكنو ال 

لمسحوب يخمو من أي أثر قانوني. فيو يعتبر بمثابة وعد بالقبول يترتب عمى اإلخالل بتنفيذه إلزام ا
عميو؛ الذي صدر عنو بالتعويض عمى الشخص الذي حصل التعيد لمصمحتو. ولما كان القبول الشفيي 
ال يعتد بو صرفيًا، فإن لمحامل أن يعتبره بمثابة رفض لمقبول، ويمارس حقو بالرجوع عمى الساحب 

 والمظيرين بعد تنظيم االحتجاج لعدم القبول وفق األصول. 
" أو أية عبارة أخرى تدل عمى معناه Accepteقبول عبارة "مقبول يجب أن تتضمن صيغة ال -2

بحيث تكشف عن إرادة المسحوب عميو بااللتزام في وفاء السند التزامًا صرفيًا في ميعاد استحقاقو. ومن 
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العبارات المستعممة في ىذا الصدد "قبمُت" أو "سأدفع" أو "صالح لمقبول"، ىذا ويجب أن تذيل العبارة 
ة بتوقيع المسحوب عميو، أو بخاتمو أو ببصمة إصبعو، و إال ال تكون لمقبول أية قيمة صرفية. المستعمم

ىذا ويعتبر قبواًل مجرد توقيع المسحوب عميو عمى صدر السفتجة ولو لم يكن مقترنًا بأي بيان، أما 
 التوقيع الموجود عمى ظير السفتجة فينصرف إلى معنى التظيير عمى بياض كما أسمفنا. 

جب أن يرد القبول عمى ذات السند ال في ورقة مستقمة عنو، تطبيقًا لمبدأ الكفاية الذاتية الذي ي -3
يتطمب أن  تكون بيانات السند كافية بذاتيا لتحديد االلتزام الصرفي، دون المجوء إلى مستندات، أو 

 ظروف خارجة عنو. 
ب عميو بالوفاء كأي تعيد صادر فإنو يمزم المسحو  Acte separeأما القبول الوارد في صك مستقل 

 عنو دون أن يكتسب صفة االلتزام الصرفي وأحكامو.
 
  :يجب أن يؤرخ القبول في حالتين -4
إذا كان السند يستحق الدفع بعد مدة من االطالع  عميو، وذلك بيدف تحديد تاريخ استحقاق  - أ

 ىذا السند. 
خالل فترة معينة، وذلك من إذا كان السند تضمن شرط تقديمو لمقبول في تاريخ معين، أو  - ب

أجل التأكد من تنفيذ الشرط الذي اشتمل عميو، وفي ىاتين الحالتين يؤرخ القبول في اليوم الذي وقع فيو. 
كما يجوز لمحامل طمب تأريخو بيوم التقديم األول إذا كان قد طمب منو المسحوب عميو عرض السند 

. وفي حال خمّو القبول في ىذه األسناد من التاريخ؛ عميو مرة ثانية في اليوم التالي، كما سبق ورأينا
المتناع المسحوب عميو عن ذكره، أو لسيوه عن ذلك، فإن عمى الحامل، حفاظًا عمى حقو في الرجوع 
عمى المظيرين والساحب إثبات ىذا الخمو باحتجاج خاص ينظم ضمن الميمة القانونية، يطمق عميو 

 "احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول". 

شير أخيرًا إلى أن خمو القبول من التاريخ في غير الحالتين السابقتين ال يؤثر عمى صحة ىذا القبول، ن
 وينتج جميع آثاره التي سنتكمم عنيا في بحثنا التالي: 
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 آثار القبول

Effets de l'acceptation 

 لتحديد آثار القبول القانونية، يقتضي التعرض لمعالقات التالية: 
 ة المسحوب عميو بالحامل. عالق -1
 عالقة المسحوب عميو بالساحب.  -2
 عالقة الحامل بالساحب والمظيرين السابقين.  -3

 عالقة المسحوب عميه بالحامل:  -أوالً 
 ق.ت( بما يمي:  281تقضي المادة )

 يصبح  المسحوب عميو بقبولو سند السحب ممزمًا بوفائو عند استحقاقو.  -1
مل، ولو كان ىو الساحب نفسو، مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل فإن لم يقم بالوفاء كان لمحا -2

 ( من ىذا القانون.310و  309ما ينشأ عن السند وفقًا لممادتين )
 وعمى ىذا تترتب اآلثار التالية في عالقة  المسحوب عميو بالحامل: 

ان ىذا يترتب عمى قبول سند السحب ثبوت أو تأكيد حق الحامل عمى مقابل الوفاء بعد أن ك -1
الحق احتماليًا، وعمى ىذا يمتزم المسحوب عميو بتجميد ىذا المقابل لصالح الحامل حتى االستحقاق، 

 بحيث ال يجوز لو رده إلى الساحب، أو إجراء المقاصة فيو.
يصبح المسحوب عميو بقبولو السند ممتزمًا التزامًا صرفيًا بالوفاء بقيمتو في تاريخ االستحقاق  -2

. والمسحوب عميو متضامن في ىذا االلتزام مع باقي الموقعين عمى السند حيال األخير إزاء أي حامل لو
ق.ت( ويعد التزامو الجديد تجاريًا، ولو كان التزامو األصمي تجاه الساحب مدنيًا. كما 308/1)مادة 

يم يخضع ىذا االلتزام لقواعد قانون الصرف من حيث عدم جواز منح ميمة قضائية لموفاء، ولزوم تنظ
 احتجاج حين الرجوع، وغير ذلك. 

يصبح المسحوب عميو بالقبول المدين األصمي بالسند، ويتفرع عن ىذا األثر، أن عمى الحامل  -3
أن يطالبو بالوفاء قبل غيره من الضامنين. كما يمتنع عميو كقابل أن يفيد من إىمال الحامل ليدفع 

 ق.ت(.  313/1مدين األصمي )مطالبتو بالسقوط؛ ألن ىذا الدفع مقرر لمضامن دون ال
ينشىء القبول في ذمة المسحوب عميو التزامًا مباشرًا تجاه الحامل. وىذا االلتزام مستقل عن   -4

العالقة التي تربط الساحب بالمسحوب عميو، والتي من أجميا حرر السند، ولذلك ليس لممسحوب عميو أن 
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لو أن يتمسك بيا حيال الساحب، أو إزاء أي يتمسك تجاه الحامل الحسن النية بالدفوع التي كان يحق 
 حامل سابق؛ وليذا ُيقال: إن القبول يطير الدفوع كالتظيير.

يكون لمحامل، إذا امتنع المسحوب عميو عن الوفاء، مالحقة األخير باالستناد إلى الدعوى الصرفية  -5
 نتيجة لقبولو، وبدعوى مقابل الوفاء الذي انتقل إليو بقوة القانون. 

يعّد القبول قرينة قانونية عمى أن المسحوب عميو قد تمقى مقابل الوفاء من الساحب، وقد سبق أن  -6
 أشرنا إلى قوة ىذه القرينة بالنسبة لمحامل.

 عالقة المسحوب عميه بالساحب: -ثانياً 

 في ئووفاليجعل القبول المسحوب عميو المدين األصمي بسند السحب، وينقمب الساحب إلى مجرد ضامن 
حال امتناع األخير عن ذلك، فإذا أوفى المسحوب عميو قيمة السند، وكان قد قبمو عمى المكشوف، يمتزم 
الساحب بأن يرد إليو القيمة التي دفعيا والنفقات التي تكّبدىا في سبيل ىذا الوفاء، ما لم يثبت أن 

سحوب عن الوفاء، فإنو يكون المسحوب عميو أراد أن يتبرع بيذا المبمغ إليو. وبالمقابل إذا امتنع الم
 عرضة لمطالبة الساحب بالتعويض.

ىذا وقد أقّر القانون لمساحب الحامل إقامة دعوى صرفية مباشرة تجاه المسحوب عميو يطالبو فييا بأصل 
مبمغ السند مضافًا إليو المصروفات التي تحمميا في سبيل ذلك، إاّل أن الرأي مستقر عمى أن لممسحوب 

ىذه الدعوى بالدفع بعدم استالمو مقابل الوفاء أو بانقضائو؛ ألن مطالبة الساحب  عميو أن يتجنب
المسحوب عميو بالوفاء دون أن يكون قد أوصل إليو ما يمكنو من ذلك، يعتبر نوعًا من الغش، األمر 
الذي ال يعقل أن يكون قانون الصرف ابتغى تحقيقو. ومع ذلك إن الدعوى الصرفية المقررة لمساحب 

حامل إزاء المسحوب عميو ليست مجردة من أي أثر. فالمسحوب عميو المدين اليجوز منحو أية ميمة ال
قضائية لموفاء، ثم تسري عمى ىذه الدعوى المدد الزمنية القصيرة لسقوط الدعوى بالتقادم. وكذلك ليس 

يا مطالبة حامل لممسحوب عميو أن يدفع مطالبة الساحب الحامل بالدفوع التي كان بإمكانو أن يدفع ب
 سابق.
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 عالقة الحامل بالساحب: -ثالثاً 

ليس لمساحب ولو قبل المسحوب عميو سند السحب أن يدفع مطالبة الحامل الميمل بسقوط حقو  -1
بالرجوع عميو ما لم يثبت أنو كان قد قدم مقابل الوفاء لممسحوب عميو، وأنو كان موجودًا بتاريخ 

 ق.ت(.313/2االستحقاق )مادة

ذا قبل المسحوب عميو السند يبرأ الممتزمون بو من ضمان قبولو، ويظّمون ممتزمين بضمان الوفاء. إ-2
وعمى ىذا ال يجوز لحامل السند بعد قبولو أن يرجع قبل استحقاقو عمى الساحب والموقعين اآلخرين إاّل 

 ق.ت(.303/2)مادةإذا أفمس المسحوب عميو، أو توقف عن الدفع أو حجز عمى أموالو حجزًا غير مجٍد 
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 االمتناع عن القبول

Rèfus d'acceptation 

أن المسحوب عميو غير ممزم بقبول سند السحب إاّل إذا كان قد اتفق مع الساحب  -كما رأينا-األصل
عمى ذلك، أو كان كل منيما تاجرًا، وكانت طبيعة الدين بينيما تتعمق بتوريد بضائع أي بعمل ذي صفة 

 تجارية.

المسحوب عميو قبول سند السحب كميًا أو جزئيًا. فقد ال يكون مدينًا لمساحب، أو لم يستمم وقد يرفض 
مقابل الوفاء بعد، أو ال يرغب باالرتباط في التزام صرفي، أو لغير ذلك من األسباب. ولمحامل عندئٍذ، 

ة عمى السند، وينتظر إما أن يتخذ موقفًا سمبيًا ساكنًا من ىذا االمتناع ويقنع بضمان التواقيع الموجود
موعد استحقاقو ليطالب بو من جديد، فقد يرفض المسحوب عميو قبول السند؛ لكنو يفي بقيمتو بتاريخ 
االستحقاق، كأن يكون قد تمقى مقابل وفائو بعد عرضو عميو لمقبول وقبل حمول موعد االستحقاق. أو قد 

فيرجع عمى الضامنين، ويطالبيم بأداء قيمة يتخذ موقفًا إيجابيًا فاعاًل بأن يخف إلى حماية مصالحو 
السند دون انتظار موعد استحقاقو. فامتناع المسحوب عميو عن قبول سند السحب من شأنو أن يزعزع 

 الثقة بيذا السند، إذ يعتبر بمثابة إنذار يكشف عن عدم نية المذكور في الوفاء.

سند السحب واألصل في القواعد العامة  وحيث إن القبول يعتبر، كما ذكرنا، ضمانة من ضمانات وفاء
أن فقدان ضمانات الوفاء بالدين أو نقصانيا يرّتب سقوط األجل، لذلك فقد سمح القانون لحامل السند 
حتى قبل تاريخ استحقاقو بالرجوع عمى الساحب والموقعين السابقين إن امتنع المسحوب عميو عن القبول 

مى: "االحتجاج لعدم القبول ـمي يسـاالمتناع باحتجاج رسشريطة أن يثبت ىذا ، ق.ت(303/2)مادة 
protêt faute d'acceptation." 

واالحتجاج لعدم القبول، كاالحتجاج لعدم الوفاء، ىو عبارة عن وثيقة رسمية يثبت فييا امتناع المسحوب 
ا؛ التي عميو عن قبول سند السحب، أو عن وفائو. ويخضع االحتجاج لعدم القبول إلى القواعد نفسي

ق.ت(، ماعدا أن موعد تنظيم االحتجاج لعدم القبول يمكن 304يخضع ليا االحتجاج لعدم الوفاء )مادة
أن يتم حتى تاريخ استحقاق السند، بينما ُحددت ميمة تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء بيومي العمل التاليين 
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االحتجاج لعدم القبول إلى حين البحث فإننا سنرجئ اآلن الكالم عن قواعد  لكلتاريخ استحقاق السند، ولذ
 في احتجاج عدم الوفاء.

ولما كان رجوع الحامل بسبب عدم قبول سند السحب يقع قبل تاريخ استحقاقو، فقد قضى المشرع بأن 
يستنـزل من قيمة السند مقدار الخصم، ويحسب عمى أساس سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ 

 ق.ت(.309/2ييا موطن الحامل )مادةالرجوع، وبالجية التي يقع ف

 

*  *  * 
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 القبول بطريق التدخل

Acceptation par intervention 

 مفهوم القبول بطريق التدخل والغاية منه: -أوالً 

كما يجوز لمساحب أو أحد المظيرين أو الضامنين تعيين شخص؛ يجب أن يقدم إليو سند السحب لمقبول 
ميو عن ذلك، ويسمى ىذا الشخص بـ "المفوض" أو "المسحوب عميو أو لموفاء إذا امتنع المسحوب ع

 االحتياطي".

كذلك يجوز ألحد األشخاص، إذا رفض المسحوب عميو قبول السند أو وفائو؛ ألن يتدخل تمقائيًا من أجل 
قبول السند أو وفائو ويسمى ىذا الشخص "القابل بطريق التدخل" أو "الموفي بطريق التدخل" حسب 

 الحال.

أينا أن امتناع المسحوب عميو عن قبول سند السحب يجيز لمحامل تنظيم احتجاج عدم القبول، ومطالبة ر 
الموقعين قبل استحقاق السند. وحيث إن ىذه المطالبة المبكرة قد تكون في وقت غير مناسب ليؤالء 

داده لقبول السند عن الموقعين وتعرضيم بالتالي لخطر شير إفالسيم. فقد يتقدم أحد األغيار، ويبدي استع
أحد الممتزمين بو؛ فيجنبو مغبة الرجوع المفاجئ وينقذ سمعتو وائتمانو التجاري، وليذا ُيطمق أحيانًا عمى 

 ".Accepteure par honneurالقابل بطريق التدخل "القابل لمشرف 

الصرفي  وعمى ىذا يعرف القبول بطريق التدخل بأنو القبول الحاصل من شخص يتدخل لضمان المدين
الذي حصل القبول المذكور لصالحو من رجوع الحامل عميو قبل ميعاد االستحقاق، ولقد أجاز المشرع 

ق.ت( عمى أنو: "يجوز وفقًا لمشروط اآلتي بيانيا قبول 322/2التجاري ىذا التدخل. فقد نصت المادة )
 عميو".السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصمحة أي مدين يكون مستيدفًا لمرجوع 

 شروط القبول بطريق التدخل: -ثانياً 

 تنقسم ىذه الشروط إلى شروط موضوعية، وشروط شكمية:
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 الشروط الموضوعية: -1

القبول بطريق التدخل تصرف قانوني، ينشئ في ذمة المتدخل التزامًا صرفيًا  شروط موضوعية عامة: -أ
ا االلتزام أن تتوافر فيو الشروط بدفع مبمغ سند السحب في تاريخ استحقاقو، ويشترط لصحة ىذ

الموضوعية الالزمة لصحة االلتزامات عامة. بمعنى أنو يشترط أن تتوافر في المتدخل األىمية القانونية 
 الالزمة، كما يجب أن يكون رضاؤه خاليًا من عيوب اإلرادة، ويفترض وجود سبب مشروع ليذا القبول.

بمغ سند السحب أو جزءًا منو قياسًا عمى صحة القبول الجزئي أما محل القبول بالتدخل، فقد يكون كامل م
من المسحوب عميو، فضاًل عن أن القبول بالتدخل ال يمكن أن يكون إاّل جزئيًا في حالة كون القبول 
األصمي جزئيًا، فالقابل بطريق التدخل يقبل القسم المتبقي الذي لم يشممو القبول األصمي. وغالبًا ما يكون 

 ريق التدخل في مثل ىذه الحالة ىو المسحوب عميو ذاتو، بحيث يقبل الجزء المتبقي كمتدخل.القابل بط

ق.ت( إلى أنو: "يقع القبول بطريق 323أشارت المادة )حاالت وقوع القبول بطريق التدخل:  –ب 
التدخل في جميع األحوال؛ التي يكون فييا لحامل سند جائز العرض لمقبول حق الرجوع قبل ميعاد 

 ستحقاقو".ا

 دخل ال يصح إاّل في الحالتين التاليتين:تيتضح من ىذا النص أن القبول بطريق ال

فالقبول بالتدخل في ىذه الحالة ُيعدُّ تعويضًا لمحامل  عندما يكون سند السحب جائزًا عرضه لمقبول: -1
رضو لمقبول؛ عن القبول المعتاد الذي يمتنع عنو المسحوب عميو، أما إذا كان السند غير ممكن ع

 فالحامل محروم من ضمانة القبول فيو، فال يتصور ضرورة تعويضو عن ضمانة لم يترتب لو الحق فييا.

وعمى ىذا األساس يمكن  إذا كان لمحامل حق الرجوع عمى الممتزمين بالسند قبل ميعاد استحقاقه: -2
، وكذلك في حالة لسحبسند اأن يحصل القبول بالتدخل في حالة امتناع المسحوب عميو عن قبول 

إفالسو، أو توقفو عن الدفع، أو حجز أموالو دون طائل، بينما ال يجوز أن يحصل مثل ىذا القبول في 
حالة رجوع الحامل قبل االستحقاق بسبب إفالس الساحب المشترط عدم تقديمو لمقبول، ألن القبول ممنوع 

 بشرط صريح في السند؛ لذا ال يقبل التدخل ألحداثو.

ق.ت( عمى أنو: "يجوز أن يكون 322/3نصت المادة ) من يحق له القبول بطريق التدخل: -جـ 
نما  المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون ىو المسحوب عميو، أو أي شخص ممتزم بمقتضى السند، وا 

 ال يجوز تدخل القابل".
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بة الوقوع والتي تضيف وعمى ىذا فقد يكون المتدخل شخصًا غريبًا عن سند السحب، وىي الحالة الغال
 ممتزمًا جديدًا إلى السند، وتزيد بالتالي من ضمانات الحامل في استيفاء قيمتو.

كما يمكن أن يكون المتدخل المسحوب عميو الذي رفض قبول السند. فطالما أنو لم يقبل السند فيو غير 
زمًا جديدًا إلى السند، ويقوي من ممزم بو. فقبولو بطريق التدخل يضيف بالتالي، كما في الحالة السابقة ممت

ضمانات وفائو. وتبدو مصمحة المسحوب عميو بقبول سند السحب بطريق التدخل، بداًل من قبولو أصميًا، 
من ناحيتين "فقبول المسحوب عميو السند بطريق التدخل ال يعّد قرينة قانونية عمى تمقيو مقابل الوفاء من 

فاء تستفاد من القبول األصمي، وليس من القبول بالتدخل. ثم إن الساحب، إذ أن قرينة تمقي مقابل الو 
المسحوب عميو إذا قبل السند قبواًل أصميًا، وأّدى قيمتو بتاريخ االستحقاق دون أن يصمو مقابل وفائو، 
فميس لو الرجوع إاّل عمى الساحب وحده، وقد يصادفو معسرًا. أما إذا قبمو بالتدخل لصالح أحد الممتزمين 

 إن لو أن يرجع عمى ىذا الممتزم والموقعين السابقين لو بما فييم الساحب.بو ف

كذلك يجيز القانون أن يكون المتدخل أحد األشخاص الممتزمين أصاًل بسند السحب، كأن يتدخل مظير 
ذا كان مثل ىذا القبول ال يرفد السند بممتزم  ما لقبول السند لصالح أحد المظيرين السابقين أو الساحب. وا 
جديد، وبالتالي ضمانة جديدة، فإنو يعود دون شك بالفائدة عمى من جرى التدخل لمصمحتو، ومن يتبعو 
من الموقعين، إذ يحرم الحامل إذا وافق عمى ىذا القبول، من استعمال حقو بالرجوع عمييم قبل تاريخ 

 االستحقاق.

ند السحب دون أن يفّوضو أحد بذلك، والمتدخل إما أن يكون فضوليًا قد أقدم من تمقاء نفسو عمى قبول س
ما أن يكون وكياًل ألحد الممتزمين الذي أنابو ليذه الميمة.  وا 

ق.ت( بأنو يمكن 322قضت الفقرة الثانية من المادة ) لمصمحة من يقع القبول بطريق التدخل: –د 
ميو". وعمى من أي شخص متدخل لمصمحة أي مدين يكون مستيدفًا لمرجوع ع ؤهقبول سند السحب أو وفا

ىذا يمكن أن يكون القبول بالتدخل لحساب المظير، أو الضامن، أو الساحب، لكن ال يجوز أن يقع 
القبول بالتدخل لصالح المسحوب عميو الذي رفض القبول؛ ألنو ال ُيعدُّ عندئٍذ مدينًا بأي التزام صرفي 

 بوفاء السفتجة وليس بالتالي معرضًا لخطر الرجوع الصرفي عميو.
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 الشروط الشكمية: -2

القبول بطريق التدخل عمى السند ذاتو ويوقع عميو المتدخل، كما  نق.ت( أن يدوّ 324توجب المادة )
ذا أغفل ىذا البيان، عّد القبول حاصاًل  يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي حصل التدخل لحسابو، وا 

 لمصمحة الساحب".

عمى سند السحب ذاتو، ويوقع عميو  نيجب أن يدوّ  يتضح من النص المذكور، أن القبول بطريق التدخل
المتدخل. وعمى ىذا ال يجوز أن يقع القبول بطريق التدخل في ورقة مستقمة عماًل بمبدأ الكفاية الذاتية 

 لسند السحب.

ليس لمتدخل صيغة معينة، ولذلك يمكن استعمال أية عبارة تدّل عمى أن القبول ىو قبول بطريق التدخل 
 متدخل مثاًل "مقبول بالتدخل عن فالن" ويوقع.كأن يذكر ال

ويشترط في القبول بالتدخل، كما يقضي بو النص السابق، أن يذكر فيو اسم من حصل التدخل 
لمصمحتو، وذلك لتحديد مركز القابل بالتدخل من الموقعين عمى السند، فيكون ضامنًا لمممتزمين الالحقين 

نًا من الساحب والمظيرين السابقين لمموقع المذكور، أما إذا لمموقع؛ الذي جرى القبول لصالحو ومضمو 
خال القبول من ذكر ىذا البيان، فإنو يفترض أن التدخل قد تّم لمصمحة الساحب؛ شريطة أن يكون 

 المذكور لم يضّمن سند السحب شرط عدم تقديمو لمقبول.

راض وقوع القبول لمصمحتو وحكمة المشرع من ذلك، أن الساحب ىو أول الموقعين عمى السند، وافت
 يترّتب عميو استفادة أكبر عدد من الموقعين عمى السند من ىذه الضمانة.

ويجب عمى المتدخل، إضافة إلى ذلك، أن يحظر الشخص الذي تدخل في القبول لمصمحتو في ظرف 
ذا أىمل مراعاة ىذا األجل يكون مسؤواًل عند ا القتضاء عن يومي العمل التاليين لحصول ىذا القبول، وا 

تعويض ما يترّتب عمى إىمالو من الضرر بشرط أاّل يجاوز تعويض ىذا الضرر مبمغ السند 
ق.ت( لم يحّدد المشرع شكل األخطار، وعمى ذلك يجوز أن يقع بالكتابة أو المشافية 322/4)مادة

من والحكمة من إلزام المتدخل بإخبار من وقع القبول لمصمحتو ىي كي يتخذ األخير ما يشاء 
أن يعمم بحصول القبول بالتدخل  -مثالً  -االحتياطات لممحافظة عمى مصالحو. فمن مصمحة الساحب

الذي وقع لحسابو كي يمتنع عن إرسال مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو، ويقدمو بداًل من ذلك إلى القابل 
 بطريق التدخل.
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 آثار القبول بطريق التدخل: -ثالثاً 

 التدخل آثار تخالف باختالف األشخاص التالي ذكرىم: تترّتب عمى القبول بطريق

ق.ت(، 323/3يجوز لمحامل أن يرفض القبول الحاصل بطريق التدخل )مادةبالنسبة لمحامل:  – 1
ويحق لو بالتالي االستمرار بإجراءات الرجوع المبكر عمى الممتزمين بسند السحب، ومن بينيم من حصل 

قيمتو، ويتخذ الحامل ىذا الموقف عندما ال يشّكل تدخل القابل ضمانة التدخل لمصمحتو، لمطالبتيم بوفاء 
أو   insolvableكافية تغنيو عن قبول المسحوب عميو األصمي، كأن يكون ىذا المتدخل شخصًا معسرًا 

سيئ السمعة واالئتمان التجاري، أما إذا قبل الحامل التدخل فإنو يفقد حقو بالرجوع قبل ميعاد االستحقاق 
من جرى التدخل لمصمحتو، وعمى الموقعين الالحقين، ولكنو يحتفظ بحقو في الرجوع قبل االستحقاق عمى 

بالنسبة لمموقعين السابقين ومنيم الساحب. أما لو أن التدخل قد حصل لمصمحة الساحب الموقع األول 
 عمى السفتجة، فالحامل يفقد حقو بالرجوع قبل االستحقاق عمى جميع الموقعين.

يمتزم القابل بطريق التدخل تجاه حامل سند السحب والمظيرين نسبة لمقابل بطريق التدخل: بال -2
 ق.ت(.325الالحقين لمن حصل التدخل لمصمحتو، بالكيفية نفسيا التي يمتزم بيا ىذا األخير )مادة

يا. وال يستطيع وعمى ىذا يمتزم القابل المتدخل بتوقيعو عمى السفتجة التزامًا صرفيًا أصياًل بالوفاء بمبمغ
من ىذا االلتزام ولو قبل المسحوب عميو السفتجة فيما بعد. وىذا االلتزام مستقل عن التزام من  ملأن يتح

حصل التدخل لمصمحتو، ولذلك فمو أن التزام األخير كان باطاًل ألي سبب غير العيوب الشكمية الظاىرة 
 سنرى، يظّل صحيحًا تطبيقًا لمبدأ استقالل التواقيع. في السفتجة، فإن التزام المتدخل، كالتزام الضامن كما 

 obligation accessoireومع ذلك، إن التزام القابل بالتدخل بوصفو كفياًل متضامنًا، ىو التزام تبعي 
فيو من جية أولى، تابع اللتزام الموقع الذي جرى التدخل لصالحو، فمو سقط حق الحامل بالرجوع عمى 

لحامل يسقط تبعًا لذلك بالرجوع عمى القابل بالتدخل. ومن جية ثانية، ال يستطيع ىذا األخير؛ فإن حق ا
الحامل مطالبة القابل بالتدخل إاّل بعد أن يكون قد طالب المسحوب عميو األصمي في ميعاد االستحقاق، 

ي يعني ف فتجة الـحوب عميو قبول السـوأثبت امتناعو عن الوفاء باحتجاج أصولي، ذلك أن رفض المس
 جميع الحاالت رفضو لوفائيا.

والقابل بالتدخل، لو أوفى مبمغ السند المتناع المسحوب عميو عن ذلك، فإنو يكتسب جميع الحقوق 
الناشئة عنو تجاه من حصل الوفاء لمصمحتو، وتجاه الممتزمين نحو األخير بموجب السند 
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السند ومصاريف االحتجاج  ق.ت(. وىكذا يكون لمقابل المتدخل الموفي حق الرجوع بقيمة330/1)
واإلخطارات عمى من تدخل لمصمحتو، وجميع الموقعين السابقين الذين يضمنونو، بدعوى الحق الصرفي. 
كما لو أن يرجع أيضًا عمى من جرى التدخل لمصمحتو بدعوى الوكالة، إذا كان التدخل قد حصل بناء 

قد تدخل من تمقاء نفسو، ودون أن يطمب  بينيما، أو بدعوى الفضالة إذا كان mandatعمى عقد وكالة 
وتتميز الدعوى األخيرة عن الدعوى الصرفية  Gestion d'affairesمنو ذلك، أي عمى سبيل الفضالة 

 بأنيا ال تسري عمييا أحكام التقادم الصرفي القصير.

ن ق.ت( عمى أنو يجوز لم325/2نّصت المادة )بالنسبة لمن حصل التدخل لمصمحته وضامنيه:  – 3
حصل التدخل لمصمحتو وضامنيو، عمى الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يمزموا الحامل بتسميميم 
السفتجة، وورقة االحتجاج مع إيصال باإلبراء )مخالصة( إذا أوفوه مبمغ السفتجة من أصل ومصروفات. 

الوفاء بإعفائو من  وفائدة ىذا الحكم ظاىرة لمجميع. فبالنسبة لمقابل المتدخل تتجّمى مصمحتو من ىذا
التزامو، أي بتجنيبو وفاء السفتجة في ميعاد استحقاقيا، أما بالنسبة لمن وقع القبول لمصمحتو فإن وفاء 
السفتجة يتيح لو الرجوع حااًل عمى الموقعين الذين يضمنونو. أما وفاء قيمة السفتجة من الممتزمين 

فمن شأنو الحيمولة دون رجوع الحامل عمييم عند  السابقين الضامنين لمن جرى القبول بالتدخل لصالحو،
 االقتضاء، وما يستتبعو ذلك من اإلساءة بائتمانيم التجاري.

 

* * * 
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 ضمانات وفاء سند السحب -3

 لضمـــانا -3
L'aval  

 الكممات المفتاحية:

 آثار الضمان –شروط الضمان  – (الكفالة )تعريف الضمان

 الممخص:

قد ال تكون التواقيع التي يحممها سند السحب كافية لبعث الثقةة فةي نفةن مةن سةيؤول إليةأن وطملنتةأ  مة  
مصةرف تقديم ضمانة. وغالبًا ما تكةون ذة ا الضةمانة كفالةة يقةدمها  استيفاء قيمتأ في تاريخ االستحقاق؛ فيطمب

فيةةةةل  الضةةةةامن  والمكفةةةةول مةةةةان أو شةةةة ب معةةةةروف بيسةةةةاران ويفطمةةةةق  مةةةة  ذةةةة ا الكفالةةةةة  الضةةةةمان  و مةةةة  الك
كفالةة الحةق الثابةت فةي سةند السةحب. أمةا الضةامن فهةو الشة ب الة ي يضةمنن  فالضمان إ ًا ذةو  . المضمون

السةةةند  مةةة  وضةةةأ التضةةةامن مةةةع مةةةن ضةةةمنأ إ ا امتنةةةع المةةةدين ا صةةةمي  ةةةن الوفةةةاء فةةةي أو يكفةةةل وفةةةاء قيمةةةة 
 .يضب أن تتوفر شروطأ الموضو ية والشكمية نوكي ينتج آثارا نولصحة الضمان االستحقاق.

 

 األهداف التعميمية:

 

 كلحد ضمانات وفاء سند السحب  (الكفالة)تعريف الطالب بالضمان -
 شروط الضمان وآثاراتحديد  -
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 لتعريف بالضمان وأهميتـها

Dèfinition et importance 
قد ال تكون التواقيع التي يحممها سند السحب كافية لبعث الثقةة فةي نفةن مةن سةيؤول إليةأن وطملنتةأ  مة  

مصةرف استيفاء قيمتأ في تاريخ االستحقاق؛ فيطمب تقديم ضمانة. وغالبًا ما تكةون ذة ا الضةمانة كفالةة يقةدمها 
  Avaliseurف بيسةةةاران ويفطمةةةق  مةةة  ذةةة ا الكفالةةةة  الضةةةمان  و مةةة  الكفيةةةل  الضةةةامن مةةةان أو شةةة ب معةةةرو 

  .Garantiالمضمون ”والمكفول

يمكةةن أن يعةةرف الضةةمان بلنةةأ كفالةةة الحةةق الثابةةت فةةي سةةند السةةحب. أمةةا الضةةامن فهةةو الشةة ب الةة ي 
ا صةمي  ةن الوفةاء فةي  يضمنن أو يكفل وفاء قيمة السند  م  وضأ التضامن مع من ضمنأ إ ا امتنةع المةدين

 االستحقاق.

لةين مةن الةةأنم أن تقةدم كفالةةة الضةامن  نةةد سةحب السةند أو تظهيةةران فقةد يتةةداول السةند فتةةرة مةن الةةنمنن 
حتة  وقةةد يةةوف  دون أن يشةةتمل  مة  توقيةةع أي ضةةامن. فالكفالةةة المةة كورة ال تنشةل الحاضةةة إليهةةا إال  حةةين تثةةور 

 متنمين بالسند.الشكوك لدى الحامل في مأءة أحد الم

والضمان كثير الوقوع في الحياة العمميةن والغالب إن ال ي ينهض به ا الدور ذو المصةارف التةي تتةد ل 
ع النةان  مة  التعامةل  لضمان التنامات نبائنها الصرفيةن ا مر ال ي ينيد مةن ائتمةان السةندات التضاريةةن ويشةض 

 بها. 
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 شروط الضمــان

 الشروط الموضوعية: -أولا 

رت ب الضمان ب مة الضامن التنامًا صرفيًا  ا طبيعة تضاريةة موضةو أ التعهةد بوفةاء قيمةة السةند التضةاري ي
 مةة  وضةةأ التضةةامن مةةع بةةاقي المةةوقعين  ميةةأن ولةة لك يضةةب أن تتةةوافر فةةي الضةةامن ا ذميةةة القانونيةةة الأنمةةة 

ن تكةون إرادتةأ  اليةة مةن  يةوب الرضةا. لمقيام با  مال التضاريةن فإن كةان قاصةرًا يطبطةل ضةمانأن كمةا يتعةي ن أ
 ويففترض أيضًا وضود سبب مشروع اللتنامأ الم كور.

 عمق بة:توتفمحق بالشروط العامة الم كورة شروط موضو ية  اصة ت

 محل الضمةةان. -2     الضامةةن. -1

 نمن وقوع الضمان. -4  المدين المضمون.-3

 من يجوز له أن يكون ضامنـاا: -1

ق.ت( إل  أن الضمان يضون أن يكون مةن الغيةر أو حتة  مةن أحةد المةوقعين  مة  283/2)أشارت المادة
سةةند السةةحب. إ ا كةةان ا صةةل أن يكةةون الضةةامن ش صةةًا أضنبيةةًا  ةةن السةةندن أي غيةةر موقةةع  ميةةأ سةةابقًان كةةي 

ن صةراحة يشك ل التنامأ ذ ا ضمانة ضديدة تفضاف إل  ضمانات وفائأ السةابقةن فةإن القةانونن كمةا نةرىن قةد أضةا
أن يصدر الضمان من أحد موقعي سةند السحب. وطبيعي أن الضمان الة ي يقدمةأ أحةد المةوقعين ال فائةدة فيةأ 
إال  إ ا كةةان تعهةةدا بصةةفتأ ضةةامنًا أضةةدى  مةة  الحامةةل مةةن تعهةةدا السةةابق بصةةفة أ ةةرى. و ميةةأ ال تفيةةد كفالةةة 

حب يكفةةل الوفةةاء بحكةةم القةةانون تضةةاا كةةل قةةدم لمقبةةولن  حةةد مظهةةري السةةند؛  ن السةةايال  الةة يسةةاحب السةةندن 
ش ب ينتقل إليأ السند فهو المةدين ا صةمي بةأ. وكة لك لةين لضةمان المسةحوب  ميةأ القابةل  ي موقةع آ ةر 

  مةة  السةةند أي ةةة فائةةدة؛  نةةأ المةةدين ا ساسةةي بةةأ
لكةةن تفيةةد كفالةةة أحةةد المظهةةرين لممسةةحوب  ميةةأ القابةةل أو 1

ء؛  ن الحامةل المهمةل الة ي يسةقط حقةأ بةالرضوع  مة  المظهةرين السةابقين لمساحب ال ي لم يوصل مقابل الوفا
يحتفظ به ا الحق إناء الساحب الم كور والمسحوب  ميةأ القابةل. وحيةث إن مركةن الضةامن يتكيةف وفقةًا لمركةن 
المضمونن فإن له ا الحامل ال ي سقط حقأ بالرضوع  م  المظهر بصةفتأ ذة ان أن يرضةع  ميةأ بصةفتأ ضةامنًا 

حتياطيةًا لمسةةاحب أو المسةحوب  ميةةأ. كةة لك إ ا قةام أحةةد المظهةرينن ولةةيكن المظهةةر الثالةثن بضةةمان المظهةةر ا

                                                

1
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ا ول فيكون لممظهر الثاني أن يرضع  ميأ كضامن بعد أن كةان رضو ةأ  ميةأ بصةفتأ مظهةرًا ممتنعةًان فا صةل 
 أن المظهر السابق يضمن المظهر الأحقن ولين العكن.

 
 مــان:عّمن يقـع الض -2

يضةةةةون أن يقةةةةةدم الضةةةةمان لمصةةةةةمحة أي ممتةةةةنم بسةةةةةند السةةةةةحبن فقةةةةد يكةةةةةون المضةةةةمون ذةةةةةو السةةةةةاحب أو 
ن فهةو فةي ذة ا 2المسحوب  ميأ القابل أو أحد المظهرين شريطة أال  يكةون قةد ضةم ن السةند شةرط  ةدم الضةمان

حيةةث  3ة ضةامن آ ةةرالحالةة غيةةر ممتةنم صةةرفيًان فةةأ يمتةنم بةة لك كفيمةةأ. كمةا يضةةون أن يفعطة  الضةةمان لمصةةمح
ق.م(. ويعط  أيضًا لمصمحة المسحوب  ميةأ غيةر القابةلن فيكةون 763مادة)تسمح القوا د العامة بكفالة الكفيل

 التنام الضامن  ندئ  معمقًا  م  شرط واقف ذو قبول المسحوب  ميأ.
صةةية وحيةةث إن المركةةن القةةانوني لمضةةامن يتحةةدد بمركةةن مضةةمونأ. فإنةةأ مةةن ا ذميةةة بمكةةان تحديةةد ش 

الضةةامن  نالمضةةمون لكةةي تتضةةح حقةةوق وواضبةةات ا  يةةر وبالتةةالي حقةةوق وواضبةةات الضةةامن؛ لكةةن إ ا لةةم يعةةي  
ق.ت(. والحكمةةة التةةي ابتغاذةةا 284/3مةةادة)اسةةم المةةدين الةة ي يضةةمنأ ا تبةةر ضةةمانأ ضاريةةًا لمصةةمحة السةةاحب

السةةاحب يبةةرئ ضميةةع الةةنب مةةن ا تبةةار الضةةمان حاصةةًأ لمصةةمحة السةةاحب تقةةوم  مةة  أسةةان أن الوفةةاء مةةن 
ن الضةةةاري لحسةةةابأ ذةةةو فةةةي مصةةةمحة ا  يةةةرين ضميعةةةًا. ذةةة ا وتعتبةةةر قرينةةةة االمظهةةةرينن وبالتةةةالي يكةةةون الضةةةم

 ن لصالح الساحب قرينة قاطعة ال تقبل الدليل العكسي.اانصراف الضم

 محـل الضمــان: -3
الةةرأي مسةةتقر  مةة  أن ا صةل أن الضةةامنن كالمةةدين المضةةمونن يكفةل وفةةاء مبمةةب سةةند السةحب بلكممةةأ. و 

الضةامنن ال يضةمن وفةةاء السةند فحسةةبن بةل يضةةمن قبولةأ أيضةةًا مةا لةةم يكةن الممتةةنم المضةمون قةةد أ فة  نفسةةأ 
من ضمان القبول. ومع  لك يضون لمضامن أن يحد د مدى ضمانأن فمأ أن يقص ر ضةمانأ  مة  وفةاء ضةنء مةن 

 مةة  ضةةمان الحامةةل الحةةالي لمسةةند  نةةد ق.ت(. كمةةا يحةةق لةةأ أن يقتصةةر 283/1مةةادة)مبمةةب سةةند السةةحب فقةةط
 توقيعأ لأ دون الحممة الأحقين.

 زمـن وقوع الضمـان: -4
يعطةة  الضةةمان االحتيةةاطي  ةةادة فةةي الفتةةرة الممتةةدة بةةين تةةاريخ إصةةدار سةةند السةةحب وتةةاريخ اسةةتحقاقأ. 

التةةاريخ. أمةةةا  ويضةةون أن يقةةع الضةةمان أيضةةًا بعةةد تةةاريخ االسةةتحقاق قياسةةًا  مةة  ضةةوان وقةةوع التظهيةةر بعةةد ذةة ا
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الضةةمان الحاصةةل بعةةد تقةةديم االحتضةةاجن أو بعةةد انتهةةاء فتةةرة تقديمةةأ فةةأ ينةةتج سةةوى آثةةار الكفالةةة العاديةةة قياسةةًا 
 مةةة  التظهيةةةر الةةة ي يقةةةع كةةة لكن والةةة ي ال يرت ةةةب إال  آثةةةار حوالةةةة الحةةةق. أمةةةا إ ا كةةةان الضةةةمان ثابتةةةًا فةةةي ورقةةةة 

 ا الحالة يمكن أن يقع في تاريخ سابق لتاريخ إنشاء السند.مستقمة  ن السندن فالرأي  م  أن الضمان في ذ 
 

 الشروط الشكمية:  
 ق.ت(  م  ما يمي:284)نصت المادة

ما  م  الورقة المتصمة بأ. -1   يكتب الضمان إما  م  سند السحب  اتأ وا 

 ن بتوقيعأ.مقبول كضمان( أو بلي   بارة أ رى مماثمة ي ي مها الضام)ويكون ذ ا الضمان بصيغة -2

ال   د  حاصًأ لمساحب.يو  -3   كر في صيغة الضمان اسم المضمون وا 

ويعتبةةر الضةةمان قائمةةًا إ ا وضةةةع مقةةدم الضةةمان توقيعةةأ  مةةة  صةةدر السةةندن إال  أن يكةةون سةةةاحبًا أو  -4
 مسحوبًا  ميأ.

 ويضون إ طاء الضمان  م  صك مستقل يبي ن فيأ المكان ال ي تم  فيأ. -5

 مستقل ال يمنم إال  قبل من ضمنأ .بصك  نماوالض -6

يتضةةح مةةن ذةة ا الةةنب أنةةأ يشةةترط لصةةحة الضةةمان أن يكةةون مكتوبةةًا كمةةا ذةةو الحةةال بالنسةةبة لكةةل التةةنام 
صةةرفين فمةةةا دام الضةةةمان يهةةدف إلةةة  تةةةلمين الحامةةةل فيضةةب أن يعمةةةم ا  يةةةر بةةأن وال يتحقةةةق ذةةة ا الغةةةرض إال  

لةة  كونةةأ شةةرط انعقةةادن فهةةو شةةرط إثبةةات أيضةةًان فةةأ يضةةون بتةةدوين الضةةمان كتابةةة. وشةةرط الكتابةةة با ضةةافة إ
ا ثبةةات فةةي  حري ةةةإثبةةات الضةةمانن أو إثبةةات مةةا ي الفةةأ إال  بالكتابةةة ولةةين بالبي نةةة الش صةةية اسةةتثناء مةةن مبةةدأ 

 القضايا التضارية.

يةةة ولقةد أضةةان القةانون وقةةوع الضةةمان  مة  سةةند السةةحب  اتةأن أو  مةة  ورقةة متصةةمة بةةأ إضةافة إلةة  إمكان
 وقو أ  م  ورقة مستقمة.

   الضمان عمى السند أو الورقة المتصمة به: –أ 

 نمين ذنا بين الفرضين التاليين:

من قةد وضةع توقيعةأ  مةة  ظهةر السةندن أو  مة  الورقةة المتصةةمة بةأن فةأ بةد  مةن أن يةةتم اإ ا كةان الضة -
 Bonو صةةالح لمكفالةةة    أBon pour garantieالضةةمان بصةةيغة تةةدل  ميةةأن كةةلن يفقةةال صةةالح كضةةمان  

pour aval أو  أضةمن فةأن فةي دفةع المبمةب ن ثةم تة ي ل العبةارة المسةتعممة بتوقيةع الضةامن. أمةا مضةرد التوقيةع  

- ثانیاً
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 مةة  ظهةةر السةةند أو الورقةةة المتصةةمة بةةأ دون اسةةتعمال أي ةةة  بةةارة فةةإن  لةةك يفعةةد ن كمةةا مةةر  معنةةان تظهيةةرًا  مةة  
 بياض.

مةة  صةةدر السةةند فيعتبةةر الضةةمان حاصةةًأ بمضةةرد وضةةع التوقيةةع دون أمةةا إ ا كةةان الضةةامن قةةد وق ةةع   -
استعمال أي   بارة معينة. لكن القانون قد اشترط النصراف التوقيع المضرد إل  الضةمان أن يصةدر التوقيةع مةن 
غيةةر السةةاحب أو المسةةحوب  ميةةأ؛  ن توقيةةع السةةاحب يفيةةد إنشةةاء سةةند السةةحب وتوقيةةع المسةةحوب  ميةةأ يشةةير 

 لأ.إل  قبولأ 

ذةة ا وال يفشةةترط  مةة  كةةل حةةال تةةلريخ الضةةمان؛ لةة لك فمكةةل مةةن لةةأ مصةةمحة فةةي إثبةةات التةةاريخ أن يثبتةةأ 
 .4بضميع طرق ا ثبات

كة لك لةم يشةةترط القةانون أن يةة كر الضةامن المبمةةب الة ي يكفمةأن فةةإن لةم يعةةي ن  لةك ا تبةةر الضةمان شةةامًأ 
 مبمب السند بلكممأ.

 :  Aval par acte séparéالضمان بصك مستقل  –ب 

ا صل في الضمان أن يكون  م  سند السحب  اتةأ أو  مة  الورقةة المتصةمة بةأن لكةن القةانون أضةان أن 
يقةةع الضةةمان فةةي صةةك مسةةتقل  ةةن السةةند. ويفعةةد  ذةة ا الحكةةم اسةةتثناء مةةن مبةةدأ الكفايةةة ال اتيةةة الةة ي تتميةةن بةةأ 

يةةةع البيانةةةات الأنمةةةة لتحديةةةد مضةةةمون السةةةندات التضاريةةةةن ومقتضةةةاا وضةةةوب اشةةةتمال السةةةند التضةةةاري  مةةة  ضم
االلتنام الصرفي دون الحاضة لأستعانة بشةيء آ ةر ي ةرج  ةن نطةاق السةند  اتةأ. ولعةل  حكمةة الةنب مةن ذة ا 

التاليةةةةة:  ال ةةةةروج  مةةةة  المبةةةةدأ المةةةة كور بضةةةةوان وقةةةةوع الضةةةةمان بصةةةةك مسةةةةتقل تسةةةةتند إلةةةة  اال تبةةةةارات المهمةةةةة
فاال تبةار ا ول ذةو مصةةمحة حامةل السةند الةة ي يسةتقطب سةةندا ضةامنًا ضديةدًا ينيةةد مةن فةرب وفائةةأ فةي تةةاريخ 

مصمحة المدين المضمون التي تستد ي دفةع الحةرج  نةأن إ   أاالستحقاق. أما اال تبار الثانين وذو ا ذمن فإن
شك في ائتمانأ واقتةدارا. أمةا اال تبةار الثالةث فهةو أن ورود الضمان  نأ  م   ات السند التضاري داللة  م  ال

 أمر تبررا ضرورات الواقع العممين فالضمان بصك مستقل يسمح بضمان  دة سندات تضارية دفعة واحدة.

يشةةترط لصةةحة الضةةمان الةةوارد فةةي سةةند مسةةتقل  ةةن صةةك سةةند السةةحب أن يفشةةار فيةةأ إلةة  المكةةان الةة ي 
رفين وسةةةبب اشةةةتراط القةةةانون  كةةةر المكةةةان ذةةةو مةةةن أضةةةل معرفةةةة أ طةةةي فيةةةأ تحةةةت طائمةةةة بطأنةةةأ كةةةالتنام صةةة

ت ضةةع مةةن حيةةث الشةةكل لقةةانون البمةةد الةة ي تنشةةل  ةالقةةانون؛ الةة ي ي ضةةع لةةأ ذةة ا الضةةمان فااللتنامةةات الصةةرفي
 فيأ.
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كمةا يضةةب أن تحةةد د فةي الضةةمان الةةوارد فةي ورقةةة مسةةتقمة السةفتضة أو السةةفاتج المضةةمونة كةلن يفشةةار إلةة  
اسةةتحقاقها والمةدة التةةي يسةري  ألهةةا ذة ا الضةةمان إن كةان ضةةمانًا  امةًا. والضةةمان ال ةالي مةةن مبمغهةا وتةاريخ 

ذةة ا البيانةةات ال يعتةةد  بةةأ صةةرفيًان ومةةع  لةةك إن الضةةمان ال ةةالي مةةن ذةة ا البيانةةات المةة كورة سةةابقًان مكةةان وقةةوع 
ضتهةاد القضةائي ية ذب  مة  الضمانن تحديد المبمب المضمونن وغير  لكن ال يعدم كل أثر له ا التصرف. فاال

 .Cautionnement ordinaire 5تحول ذ ا الضمان إل  كفالة  ادية

   *  *  * 
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 آثار الضمان
نبحةث آثةار الضةةمان مةن حيةث العأقةةة بةين الضةامن والحامةةل. العأقةة بةين الضةةامن والمةوقعين ا  ةةرين 

  م  السندن العأقة بين الضامن والمضمون.

 ضامن والحامل:العالقة بين ال -أولا 

 يمتنم الضامن بما يمتنم بأ الش ب المضمون .-1ق.ت( ما يمي:   285) كرت المادة

ويكةةون التةةنام الضةةامن صةةحيحًان ولةةو كةةان االلتةةنام الةة ي ضةةمنأ بةةاطًأن  ي سةةبب كةةان مةةا لةةم يكةةن  -2
 مرد ا إل   يب في الشكل .

شئة  نأ تضةاا مضةمونأ والممتةنمين تضاذةأ وا  ا أوف  الضامن قيمة سند السحب آلت إليأ الحقوق النا -3
 بمقتض  السند .

 ويترتب  م  ذ ا النب النتائج التالية:
يمتةةنم الضةةامن بمضةةرد توقيعةةأ  مةة  سةةند السةةحب التنامةةًا صةةرفيًا بقبةةول  التــزام الضــامن التــزام صــرف :-1

مركةن الضةامن يتحةدد  السندن ووفائأ تضاا الحاملن وكل الموقعين الأحقةين لمةن ضةرى الضةمان لمصةمحتأ؛  ن
 بمركن المضمون.

وي ضةةةع ذةةة ا االلتةةةنام  حكةةةام قوا ةةةد الصةةةرف العامةةةة: فالضةةةامن لةةةين مةةةن حقةةةأ أن يطمةةةب منحةةةأ مهمةةةة 
قضائية لموفاءن وال يحق لأ أن يت ر ع تضاا حامل السةند الحسةن النيةة بةدفوع ش صةية تعةود لةأ إناء حامةل سةابق 

أن لمحامةةةل أن يعةةةود  ميةةةأ ليطالبةةةأ منفةةةردًان أو بالتضةةةامن مةةةع  لمسةةةندن أو تعةةةود لةةةأ حيةةةال موقةةةع آ ةةةر لهةةةا. كمةةةا
 الش ب المضمون وسائر الموقعين ا  رين  م  السند.

وا  ا كان ا صل أن التنام الضامن يتبع التنام الش ب المضمون في الصةحة والةبطأنن فةإن القةانون قةد 
صةةةحيحًا ولةةةو كةةةان االلتةةةنام الةةة ي ضةةةمنأ  ةةرج  مةةة  حكةةةم القوا ةةةد العامةةةة فةةةي الكفالةةةةن وا تبةةةر التةةةنام الضةةةامن 

انعةةةدام أذميةةةة المضةةةمونن  ةةةدم شةةةر ية التنامةةةأ...( تطبيقةةةًا لمبةةةدأ اسةةةتقأل التواقيةةةع الةةة ي يحكةةةم السةةةندات )بةةاطأً 
التضاريةةةةن لكةةةن  مةةة  الةةةرغم مةةةن  لةةةكن يضةةةون لمضةةةامن أن يةةةدفع مطالبةةةة الحامةةةل السةةةي  النيةةةة بالةةةدفوع المتعمقةةةة 

 . ويش   ن  لك أيضًا الحالة التي يكون فيها التنام المضمون باطًأ لعيب 6نببطأن التنام المدين المضمو 
شةةكمي ظةةةاذر كإغفةةةال أحةةةد بيانةةةات السةةةفتضة االلتناميةةةةن فمثةةل ذةةة ا الةةةبطأن يتعمةةةق بالصةةةك  اتةةةأن ولةةةين 

 بااللتنام الثابت فيأ؛ ول ا يضون لمضامنن ولكل موقع آ ر  م  السند أن يتمسك بأ.
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إن التةةنام الضةةامن بقبةةول سةةند السةةحب أو بوفةةاء مبمغةةأ ذةةو التةةنام تضةةاري؛  ن:الضــامن كفيــل متضــام-2
مةع الممتةنم المضةمون ويمتةنم  مة  الوضةأ الة ي يمتةنم   Caution solidaireولة لك فإنةأ يعتبةر كفةيًأ متضةامنًا 

لةةة  بةةةأ ذةةة ا ا  يةةةر. و مةةة  ذةةة ا فةةةإن لمحامةةةل مطمةةةق الحريةةةة فةةةي توضيةةةأ المطالبةةةة إلةةة  الممتةةةنم المضةةةمون أو إ
الضةةةامنن أو إلةةة  االثنةةةين معةةةًا. وا  ا مةةةا ا تةةةار الحامةةةل مطالبةةةة الضةةةامن أواًلن فةةةأ يكةةةون بوسةةةع ا  يةةةر الةةةدفع 

وذو الدفع ال ي يحتم  م  الدائن الرضةوع  مة  المةدين المكفةول أواًلن  نException de discussionبالتضريد 
ل متضةةامن أن يةةدفع فةةي مواضهةةة الحامةةةل واسةةتيفاء دينةةأ ممةةا يوضةةد لديةةأ مةةن أمةةوال. كمةةةا لةةين لمضةةامن ككفيةة

الةةدائن بتقسةةيم الةةدين فةةي حالةةة تعةةدد الضةةامنينن بمعنةة  أن الحامةةل يسةةتطيع أن يعةةود  مةة  أي مةةن ا  يةةرينن 
 وبكامل ما ضمنأ من قيمة السفتضة.

لكةةن فةةي الحالةةة التةةي يةةوف  بهةةا أحةةد الضةةامنين قيمةةة السةةفتضة لمحامةةلن ال تكةةون لةةأ مأحقةةة الضةةامنين 
إال  كًأ بنسبة حصتأ من مقدار الدين المضمونن  لك أن ذةؤالء الضةم ان ذةم بمثابةة كفةأء  ةن الممتةنم  الباقين

المضةةمون؛ فةةإن أي ةةًا مةةنهم لةةين مسةةؤواًل  ةةن الوفةةاء لك ةةرن بةةل ذةةو فةةي مركةةنا نفسةةأ. ولةة لك ينقسةةم الةةدين فةةي 
  أقتهم بعضهم ببعض.

ستند أيضةًا إلة  التةنام المضةمونن ولة لك يكةون التنامةأ إن التنام الضامن يالتزام الضامن التزام تبع : -3
قِّعت الكفالة من أضمأ. وذة ا مةا أك ةدا نةب المةادة السةابقة بةالقول:  ويمتةنم الضةامن  تابعًا لألتنام ا صمي ال ي وف
بمةا يمتةةنم بةةأ المضةةمون  و مةة  ذةة ا فالضةةامنن با ضةةافة إلة  الةةدفوع ال اصةةة التةةي يمكةةن أن يةةدفع بهةةا مطالبةةة 

حامةةلن كةةلن يكةةون دائنةةًا لف يةةر ويةةدفع مطالبتةةأ بالتقةةابن يسةةتطيع أن يتمسةةك إناء الحامةةل المةة كور بالةةدفوع ال
التي كان يمكن لمممتنم المضمون أن يحتج بها  ميةأن ويترتةب  مة  ذة ا الطةابع التبعةي اللتةنام الضةامن النتةائج 

 التالية:
ين المضةةمون حةةق التمتةةع بهةة ا الةةدفعن فمةةو يسةةتطيع الضةةامن أن يتمسةةك بإذمةةال الحامةةل مةةا دام لممةةد -أ

تد ل الضامن لمصمحة أحد المظهرينن أو لمصمحة الساحب؛ ال ي قةدم مقابةل الوفةاءن فإنةأ يضةون لةأ أن يةدفع 
مطالبةةةة الحامةةةل المهمةةةل بالسةةةقوط. لكةةةن لةةةو كةةةان الضةةةةامن كفةةةيًأ لمسةةةاحب الةةة ي لةةةم يوضةةةد مقابةةةل الوفةةةةاءن أو 

ذةة ا الحالةةة أن يةةدفع مطالبةةة الحامةةل بالسةةقوط  ذمالةةأ إضةةراءات التقةةديم لممسةةحوب  ميةةأ القابةةلن فمةةين لةةأ فةةي 
لمقبةةولن أو لموفةةاء وتنظةةيم االحتضاضةةات فةةي موا يةةدذا النظاميةةةن با تبةةار أن ذةة ا الحةةق ال يتمتةةع بةةأ المضةةمون 

 نفسأ.
ولمضةةامن االحتيةةاطين بةةل  ميةةأن أن يتمسةةك فةةي مواضهةةة الحامةةل بةةدفوع المةةدين المضةةمون الناشةةئة  -ب

 ن  أقتأ با  يرن كالدفع المتعمق بانقضاء الدين با براءن أو بالمقاصةن أو بالتقادم.  
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إ ا وافةةق الحامةةل  مةة  مةةنح المسةةحوب  ميةةأ أضةةًأ لموفةةاءن فممضةةامن ا  يةةر أن يسةةتفيد مةةن ا ضةةل  -ضةةة
 الضديد.

 العالقة بين الضامن والموقعين عمى سند السحب: -ثانياا 

ق.ت( بلنةةةأ:  إ ا دفةةةع الضةةةامن قيمةةةة السةةةند فإنةةةأ يكتسةةةب الحقةةةوق  285)لمةةةادةقضةةةت الفقةةةرة الثالثةةةة مةةةن ا
 . الناتضة  نأ تضاا المضمون والممتنمين لأ بمقتض  السند

أن حقةةوق الضةامن بعةةد أدائةةأ قيمةة السةةند لحاممةأن ذةةي الحقةةوق نفسةها التةةي يتمتةةع  بيتضةح مةةن ذة ا الةةن
ى الصةةرفية  مةة  كةةل ممتةةنم ضةةامن لممةةدين المكفةةول بهةةا كةةل مةةوفد لمسةةند إ  يكةةون فةةي وسةةعأ أن يرضةةع بالةةد و 

الةة ي ضةةرى الوفةةةاء لصةةالحأ. و مةة  ذةةة ا لةةو أن الضةةمان كةةةان قةةد أف طةةي لصةةةالح المسةةتفيدن فممضةةامن المةةةوف  
الرضوع الصرفي  م  الساحب والمسحوب  ميأ القابل دون المظهرين ا  ةرين إن وضةدوا. أمةا ضةامن السةاحب 

ب  ميأ ال ي تمق  مقابل الوفاء والضامن في رضو ةأ ذة ا يسةتفيد ككةل حامةل فمين لأ الرضوع إال   م  المسحو 
 . 7حسن النية من ضميع قوا د قانون الصرفن و م  وضأ ال صوب قا دة تطهير الدفوع

 العالقة بين الضامن والمضمون: -ثالثاا 

 يةر بموضةب إ ا أوف  الضامن قيمة سند السحب كان لةأ الرضةوع  مة  المضةمونن فمةأ أن يرضةع  مة  ا 
ب الحقةةوق الناشةةئة  نةةأ بعةةد الوفةةاء بقيمتةةأ. وذةةو يمضةةل إلةة  ذةة ا الةةد وى سةةالةةد وى الصةةرفية كحامةةل لمسةةند اكت

تطهير الدفوعن اسةتقأل التواقيةعن الحضةن االحتيةاطي...(ن أو ) ادة لأستفادة من منايا القوا د الصرفية المشددة
لكةل كفيةل  مة  المةدين ا صةمي.  ةقررذةا القوا ةد العامةأن يقيم  م  المضمون د ةوى الكفالةة الش صةية التةي ت

 ويمضل الضامن لرفع ذ ا الد وى فيما لو تقادمت د وى الصرف مثًأن أو سقطت  ذمال الحامل.

 آثار الضمان بصك مستقل: -رابعاا 

 تترت ةةب  مةة  الضةةمان بورقةةة مسةةتقمة ضميةةع ا ثةةار التةةي تترت ةةب  مةة  الضةةمان الةةوارد  مةة  السةةفتضة  اتهةةان
باستثناء أن الضامن يقتصر في التنامةأ بالضةمان حيةال مةن قةدم لصةالحأ الضةمان فقةط. فمةو أن الضةامن كفةل 
التةةةنام السةةةاحب تضةةةاا المسةةةتفيد فةةةي السةةةفتضةن فةةةإن الضةةةامن ال يفسةةةلل إال  قبةةةل المسةةةتفيد دون غيةةةرا مةةةن الحممةةةة 

                                                

7
 .393رقم  ن3 ن1959مضمو ة النقض  ن23/11/1959نقض فرنسي  

لةةة  حامةةل آ ةةةرن أو إلةةة  ضميةةةع الأحقةةين. لكةةةن لةةةين ذنةةةاك مةةا يمنةةةع مةةةن أن يقبةةةل الضةةامن بانتقةةةال الضةةةمان إ
8الحممة الأحقين

. 

* * * 

 .462ب  نمرضع سابق ند. ادوارد  يد ؛188فقرة  نمرضع سابق ندا وستوفميأغافال 8

157 



 تمارين:
 أشر إلى الجواب الصحيح مما يم  : 

 إن الضمان ف  سند السحب :

 ال يضون أن يقع  م  السند  اتأ .1

 ال يضونأن يقع  م  ورقة متصمة بالسند .2

 ال يضون إال  م  ورقة مستقمة  ن السند حصرًا  .3

 ند السحب  اتأ أو  م  ورقة متصمة بأ أو مستقمة  نأ أضان القانون وقوع الضمان  م  س .4

 4الضواب الصحيح رقم 

 

 أشر إلى الجواب الخطأ مما يم :

 يجب أن تتوافر ف  الضامن ف  سند السحب الشروط الموضوعية التالية :

 ا ذمية لمقيام با  مال التضارية .1

 الرضا ال الي من  يوب ا رادة .2

 السبب المشروع لألتنام  .3

 أن يكون الضامن ش صًا أضنبيًا  ن السند أو أحد الموقعين  ميأ  يستوي .4

 كل ما تقدم  طل  .5
 5الضواب الصحيح رقم 
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 ضمانات وفاء سند السحب -3

 تضامن الموقعين -4

Solidarité des signataires 

 الكممات المفتاحية:

 التضامن - التجاري السند في التضامن - السحب سند وفاء في التضامن - السند عمى التواقيع تعدد
 .العادي

 الممخص:

 عميو المسحوب تخّمف إذا لحاممو وفاءه يضمن لسحبا سند عمى يوقع من كل أن الميمة المبادئ من
 لم القانون لكن .لحاممو المقدمة الضمانات ازدادت السند عمى التواقيع ازدادت كمما ولذلك الوفاء، ىذا عن

 إزاء وفائو في متضامنين السند عمى الموقعين جميع جعل بأن عمييا زاد بل الضمانة، بيذه يكتف  
 .العادي بالتضامن المتعمقة العامة األحكام عن تختمف التجارية السندات في التضامن وأحكام .الحامل

 األهداف التعميمية:

 .وفائو في السحب سند عمى الموقعين تعدد بضمانة الطالب تعريف
.العادي بالتضامن المتعمقة وتمك التجارية السندات في التضامن أحكام بين االختالف تحديد
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أن كل من يوقع عمى سند السحب يضمن وفاءه لحاممو إذا تخّمف المسحوب  من المبادئ الصرفية الميمة
عميو عن ىذا الوفاء، ولذلك كمما ازدادت التواقيع عمى السند ازدادت الضمانات المقدمة لحاممو. وال أدّل 
عمى أىمية ىذه الضمانة أكثر من أن الحامل غالبًا ما يستغني عن التماس القبول من المسحوب عميو، 

حتى عن تنظيم االحتجاج لعدم القبول إن كان قد طمبو ولم يحصل عميو، اكتفاًء بوجود موقع مميء  أو
 قادر عمى الوفاء بقيمة السند حين حمول موعد استحقاقو.

لكن القانون لم يكتف  بيذه الضمانة، بل زاد عمييا بأن جعل جميع الموقعين عمى السند متضامنين في 
ساحب سند السحب، وقابمو،  -1ق.ت( بقوليا: " 308ما أشارت إليو المادة ) وفائو إزاء الحامل. وىذا

 ومظيره، وضامنو مسؤلون جميعًا قبل حاممو عمى وجو التضامن.
 ولحاممو مطالبتيم منفردين أو مجتمعين، بدون أن يمزم بمراعاة ترتيب التزام كل منيم. -2
 متو.ويثبت ىذا الحق لكل موقع عمى سند السحب أوفى بقي -3
والدعوى المقامة عمى أحد الممتزمين ال تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزاميم الحقًا لمن  -4

 أقيمت عميو الدعوى أواًل.

وىكذا فالنص يجعل كل من وقع عمى سند السحب بأية صفة كانت مسؤواًل عمى وجو التضامن مع 
ضامنية لموفاء يتحمميا ساحب السند وقابمو سواء اآلخرين لموفاء بالسند. بتعبير آخر، إن المسؤولية الت

كان المسحوب عميو األصمي أم المفوض أم القابل بطريق التدخل، وكل مظير أو ضامن احتياطي 
ن كان ممتزمًا بوفاء السند لكن سبب التزامو ليس ناشئًا عن  أيضًا. أما المسحوب عميو غير القابل، فيو وا 

مقابل الوفاء الذي لمساحب بذمتو، والذي ينتقل إلى حامل السند بقوة  توقيعو عمى السند، بل يستند إلى
 القانون؛ وليذا لم ُيشر النص إليو حين أقام المسؤولية التضامنية لمممتزمين صرفيًا بسند السحب.

ويتضح أيضًا من نص المادة المذكورة أعاله ومن باقي أحكام قانون الصرف األخرى أن أحكام التضامن 
 ت التجارية تختمف عن األحكام العامة المتعمقة بالتضامن العادي في النقاط التالية:في السندا

فبينما نجد أن الدائن يستطيع وفقًا لمقواعد العامة التزام التضامن في السند التجاري التزام تبعي:  -1
م قبل اآلخر، نرى اختيار المدين المتضامن؛ الذي يبدأه بالمطالبة دون أن يكون مقيدًا بمطالبة واحد مني

أن قانون الصرف قد ألزم حامل سند السحب بمطالبة المسحوب عميو أواًل لوفائو، سواء كان قاباًل لو أم 
ال؛ ألنو الشخص الذي وجو الساحب إليو األمر بالدفع فيو المدين األصمي بو. فإن لم يف  المسحوب 

، فعند ذلك يحق لألخير توجيو المطالبة عميو، وأثبت الحامل ىذا التمنع عن الوفاء في احتجاج رسمي
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ر بإلى الممتزمين اآلخرين، فيخّصيم جميعًا بدعوى واحدة أو يداعي كل موقع منيم عمى انفراد. وال يج
الحامل أيضًا عندئذ مطالبة ىؤالء الموقعين إن رجع عمييم بالترتيب حسب تسمسل تواقيعيم، بل لو أن 

 يختار من يشاء، ويطالبو بأداء قيمة السند بأكمميا.

ق.م( بأنو:  297تقضي المادة ) رجوع الضامن الموفي في السند التجاري يكون بكامل ما وفاه: -2
تضامنين كل الدين، فال يرجع عمى أي من الباقين إال بقدر حصتو في الدين ن المني"إذا أوفى أحد المدي

... ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكون ىناك اتفاق، أو نص يقضي بغير ذلك" .وىكذا نرى 
في أن القواعد العامة تقضي بانقسام الدين فيما بين المدينين المتضامنين إذا وفاه أحدىم، بمعنى أن المو 

 حصتو فيو.  بقدر ال يجوز لو أن يرجع عمى أي من المتضامنين اآلخرين إال بجزء من الدين يقدَّر

أما في التضامن الصرفي فمن حق الممتزم الذي أوفى مبمغ سند السحب لمحامل مطالبة المتضامنين 
من ىؤالء  اآلخرين الممتزمين حيالو، مجتمعين أو منفردين، بما دفعو كاماًل، ذلك أن كل ممتزم

المتضامنين عندما وقع عمى السند، فإن التزامو كان ينصب من حيث المبدأ عمى وفاء مبمغو بأكممو. لكن 
إذا كان الحامل قد رجع عمى الساحب بالوفاء، فإنو لن يكون لألخير، إن أوفى مبمغ السند، االرتداد إال 

وصمو إليو فيو الممتزم الوحيد إزاءه. أما إذا عمى المسحوب عميو وحده لمطالبتو بمقابل الوفاء إن كان قد أ
لم يكن قد أوصل الساحب مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو، فميس لو حق الرجوع عمى أحد، فيو قد 

 استوفى قيمة السند من المستفيد دون أن يدفع ثمنًا لذلك. 

المدني قيام عالقة  يفترض التضامناختالف مصدر الدين بالنسبة لممدينين في التضامن الصرفي:  -3
قانونية واحدة ينشأ عنيا التزام في ذمة عدد من المدينين يعرفون بعضيم بعضًا. أما التضامن الصرفي 
فينشأ بين مدينين ال يعرف غالبًا بعضيم بعضًا، ومصدر التزام كل منيم يختمف عن مصدر التزام 

بضاعة اشتراىا من األخير. أما اآلخرين. فالساحب ينشئ سند السحب لصالح المستفيد وفاء لثمن 
 المستفيد فقد يظير ىذا السند إلى شخص آخر وفاء لثمن قطعة أرض اشتراىا منو.

يترتب عمى التضامن المدني قيام نيابة تبادلية بين  انتفاء النيابة التبادلية في التضامن الصرفي: – 4
ين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، المدينين المتضامنين فيما ينفعيم ال فيما يضرىم. فمو تجدد الد

ينقضي االلتزام بالتجديد، وتبرأ ذمة باقي المدينين المتضامنين إاّل إذا احتفظ الدائن بحقو إزاءىم )مادة 
ذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن يستفيد باقي المدينين من ىذا اإلعذار  286 ق.م( وا 
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الدائن اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحمفيا، فإن ىذا من شأنو ق.م(. كما إذا وّجو  293/2)مادة
 ق.م(. 295/3أن يفيد باقي المدينين، ويستطيع ىؤالء أن يتمسكوا بو ولو لم يكونوا ىم الذين حمفوا )مادة 

أما في التضامن الصرفي فتنتفي النيابة التبادلية بين الموقعين عمى سند السحب لتضارب أحكاميا مع 
 مبدأ صرفي ىام ىو مبدأ استقالل التواقيع.

 

* * * 
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 تمارين:
 :يمي مما الصحيح الجواب إلى أشر

 :يشمل حاممو قبل السحب سند عمى الموقعين تضامن إن

 .فقط وقابمو السند ساحب .1

 .فقط ومظيره السند قابل .2

 .فقط ومظيره السند ساحب .3

 . فقط والضامن السند ساحب .4

 .والضامن والمظير والقابل الساحب التضامن يشمل .5

 .5 رقم الصحيح الجواب
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 وفـاء سند السحب -4
Paiement de la lettre de change 

 الكممات المفتاحية:
 مدة مضي بعد االستحقاؽ - االطالع لدى االستحقاؽ - السند استحقاؽ تاريخ تحديد طرؽ
 بيوـ االستحقاؽ - السند تاريخ عمى معينة مدة مضي بعد االستحقاؽ - االطالع عمى معينة
 - الوفاء مكاف - الوفاء تأجيؿ - الوفاء زمف - لموفاء السند تقديـ - السند وفاء أحكاـ - معيف

 بطريؽ الوفاء - الوفاء في المعارضة - الوفاء اثبات - الوفاء صحة شروط - الوفاء موضوع
 .التدخؿ

 الممخص:
ّ.قبمو أـ االستحقاؽ تاريخ في األداء ىذا أتـّّ سواء حاممو، إلى قيمتو أداء ىو السحب سند وفاء

 االطالع لدىّ:أربعة طرؽ السند استحقاؽ تاريخ ولتحديد .السند انقضاء الوفاء ىذا عمى ويترتب
 .معيف بيوـ - السند تاريخ عمى معينة مدة مضي بعد - االطالع عمى معينة مدة مضي بعد -
 وشروطّوموضوعو ومكانو وتأجيمو الوفاء وزمف اءلموف بتقديموّ:تتمثؿ أحكاـ السند لوفاء أف كما

ّ.فيو والتدخؿ فيو والمعارضة واثباتو صحتو

 األىداف التعميمية:
 السحب سند استحقاؽ تاريخ تحديد بطرؽ الطالب تعريؼ. 

 السحب بسند الوفاء ليا يخضع التي األحكاـ تحديد. 
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ّىذاّا ألداءّفيّتاريخّاالستحقاؽّأـّقبمو.ّوفاءّسندّالسحبّىوّأداءّقيمتوّإلىّحاممو،ّسواءّأتـّ
ّويترتبّعمىّىذاّالوفاءّانقضاءّالسند.

 طرق تحديد تاريخ استحقاق سند السحب

تاريخّاستحقاؽّسندّالسحبّىوّالوقتّالذيّيجبّعمىّالمسحوبّعميوّفيوّأفّيؤديّقيمةّالسندّ
ّأوضح ّوقد ّالسند. ّفي ّاإللزامية ّالبيانات ّمف ّالتاريخ ّىذا ّوتحديد ّحاممو. ّالمادةّإلى ت

يجوزّأفّّ-1ؽ.ت(ّطرؽّتحديدّتاريخّاالستحقاؽ،ّوحصرتياّفيّأربعةّوجوهّحيفّقالت:ّ"286)
ّيسحبّسندّالسحبّمستحؽّاألداءّعمىّالوجوّالتالي:

ّلدىّاالطالع.ّ-أ
ّبعدّمضيّمدةّمعينةّمفّاالطالع.ّ-ب
ّبعدّمضيّمدةّمعينةّعمىّتاريخّالسند.ّ-جػ
ّبيوـّمعيف.ّ-د
ّمؿّعمىّميعادّاستحقاؽّآخر،ّأوّعمىّمواعيدّمتعاقبةّيكوفّباطاًل."وسندّالسحبّالمشتّ-2

ّسنتكمـّفيماّيميّبالتفصيؿّعفّكؿّطريقةّمفّىذهّالطرؽّاألربع:

ّّ Payable à vueالستحقاق لدى الطالع:  -أولً 
سندّالسحبّالمحررّليستحؽّالدفعّلدىّاالطالعّىوّالذيّيتوجبّعمىّالمسحوبّعميوّتأديةّ

تقديموّإليو،ّويمجأّعادةّإلىّتحريرّىذاّالنوعّمفّاألسنادّعندماّيستشعرّالشخصّّقيمتوّبمجرد
حاجتوّإلىّمبمغّمفّالنقودّفيّمكافّمعيفّدوفّأفّيستطيعّتحديدّالزمفّالذيّتمّسّالحاجةّفيوّ

ّإلىّالحصوؿّعمىّالمبمغّالمذكور.
ّ ّالتالي: ّبالشكؿ ّاالطالع ّلدى ّاالستحقاؽ ّفيو ُّيقصد ّالذي ّالسند ّسندّوُيصاغ ّبموجب "ادفعوا

"ّأوّ"عندّالتقديـّ à réquisitionطالع"ّأوّ"عندّالطمبالسحبّىذاّالذيّيستحؽّالدفعّلدىّاإل
à présentation .ّأوّأّيّعبارةّمماثمةّتفيدّنفسّالمعنى،"ّ

وحيثّإفّحامؿّىذاّالسندّىوّالذيّيحددّتاريخّاستحقاقوّمتىّشاءّابتداءّمفّتاريخّإنشائو،ّفقدّ
أفّترؾّالحريةّلمحامؿّالمذكور،ّبتقديموّلموفاءّمتىّأرادّوفيّالوقتّالذيّيختاره،ّّالحظّالمشرع

فيوّشيءّمفّالعنتّواإلضرارّبمركزّالمسحوبّعميوّوالممتزميفّاآلخريفّفيّالسند،ّمفّحيثّ
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أفّأوضاعيـّتبقىّقمقةّلمدةّقدّتطوؿّبسببّتعرضيـّلممطالبةّبالوفاءّالمفاجئّفيّكؿّلحظة،ّ
ينسجـّمعّالتعامؿّالتجاري،ّلذلؾّأوجبّالقانوفّعمىّالحامؿّأفّيتقدـّبيذاّالسندّاألمرّالذيّالّ

لموفاءّخالؿّسنةّتبدأّمفّتاريخّإنشائو.ّويمكفّلمساحبّأفّيقّصرّىذاّاألجؿ،ّأوّيشترطّأجاًلّ
ّ)مادة ّالمذكورة ّاآلجاؿ ّتقصير ّلممظيريف ّيمكف ّكما ّيضعو287ّأطوؿ، ّالذي ّوالشرط ؽ.ت(.

ّأ ّألفّالشرطّالمذكورّالساحبّبالتمديد، ّالموقعيفّالالحقيف؛ ّعمىّجميع ّالتقصيرّيسريّأثره و
ّأماّ ّالذيّاشترطوّالساحب. ّمفّالسند،ّومعّذلؾّيجوزّلممظيريفّتقصيرّالميعاد أصبحّجزءًا
الشرطّالذيّيضعوّالمظيرّبتقصيرّالمدة،ّفالّيسريّعمىّالموقعيفّالالحقيف،ّبؿّيقتصرّأثرهّ

ّعميوّفقط.

ّالح ّيقدـ ّلـ ذا ّحاماًلّوا  ُّيعدُّ ّفإنو ّاالتفاقية؛ ّالمدة ّخالؿ ّأو ّالسنة، ّمدة ّخالؿ ّلموفاء ّالسند امؿ
ّلدىّ ّالوفاء ّمقابؿ ّوجود ّيثبت ّالذي ّوالساحب ّالمظيريف ّعمى ّبالرجوع ّحقو ّويفقد ميماًل،

ّإقامة313ّالمسحوبّعميوّبتاريخّاالستحقاؽّ) ّالحامؿّالمذكورّإاّل ّالّيبقىّأماـ ؽ.ت(ّوحينئذ
حوبّعميوّالقابؿّطالماّأفّالحؽّالثابتّبالسندّلـّينقِضّلعمةّالتقادـ.ّوبماّأفّالدعوىّعمىّالمس

السندّالمسحوبّليستحؽّالدفعّلدىّاالطالعّّالّيحتاجّعرضوّعمىّالمسحوبّعميوّلقبولو،ّوالّ
ّعمىّ ّبالرجوع ّلو ّصرفي ّحؽ ّكؿ ّبالنتيجة ّيفقد ّالميمؿ ّالحامؿ ّفإف ّتوقيعو، ّبالتالي يحمؿ

ّالضامنيف.

احبّوحدهّأفّيشترطّعمىّالحامؿّعدـّتقديـّالسندّالمستحؽّالدفعّلدىّاالطالعّقبؿّىذاّولمسّ
ّمقابؿّالوفاءّعندّ ّمفّإيجاد ّليتمكفّخاللو ّأشيرّمثاًل، ّأوّثالثة ّأجؿّمعيفّكشيريف، انقضاء
المسحوبّعميو.ّوفيّىذهّالحالةّإفّميعادّالتقديـّالقانونيّ"سنة"ّأوّاالتفاقيّالّيسريّإاّلّابتداءّ

ّؽ.ت(.285/5ّنتياءّمدةّالشيريف،ّأوّالثالثةّأشيرّالمحددةّمفّقبؿّالساحبّ)مادةّمفّا

ّبحكـّالقانوفّ ّإلىّأفّالسندّالذيّلـّيحددّميعادّاستحقاقوّحيفّإنشائوُّيعدُّ يبقىّأفّنشيرّأخيرًا
ّؽ.ت(.247/1ّمستحؽّالوفاءّلدىّاالطالعّعميوّ)مادةّ

  Payable à un certain délai de vueعالستحقاق بعد مدة معينة من الطال -ثانياً 

ّمعينةّمفّاالطالعّّعميوّىوّالذيّيتوجبّ ّبعدّمدة ّالسحبّالذيّيتحددّتاريخّاستحقاقو سند
ّوفائدةّ ّلمقبوؿ، ّإليو ّتقديمو ّعمىّتاريخ ّالمذكورة ّالمدة ّانقضاء ّبعد ّوفاؤه ّالمسحوبّعميو عمى

ّعم ّالمسحوب ّإعطاء ّعمى ّتقوـ ّالصورة ّبيذه ّاالستحقاؽ ّتحديد ّالالـز ّالماؿ ّتدبير ّفرصة يو

166 



لموفاء،ّدوفّأفّيفاجأّبالمطالبةّبالدفعّفيّوقتّقدّيكوفّمحرجًاّبالنسبةّإليوّكماّىوّالحاؿّفيّ
ّاألسنادّالتيّتستحؽّالدفعّلدىّاإلطالع.

ّويحررّسندّالسحبّالذيّيستحؽّالدفعّبيذهّالطريقةّعمىّالنحوّالتالي:

فاءّبعدّثالثةّأشيرّمفّاالطالعّّعميو..."ّفإذاُّقدِّـّ"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّالذيّيستحؽّالّو
ّ ّبتاريخ ّعميو ّالمسحوب ّوقبمو ّالسند ّبتاريخ5/4/2008ّىذا ّيكوف ّاستحقاقو ّتاريخ فإف

ّالسندّالّيمكفّأفّيتـّإاّلّبتقديـ5/7/2008ّ .ّوىكذاّنرىّأفّتحديدّتاريخّاستحقاؽّأمثاؿّىذا
أيّلقبولو،ّفمدةّالثالثةّأشيرّالمذكورةّلفّتبدأّالحامؿّالسندّإلىّالمسحوبّعميوّلإلطالعّعميوّ

ّالرفضّ)مادةّ ّحالة ّفي ّالقبوؿ ّلعدـ ّاالحتجاج ّتاريخ ّأو ّالقبوؿ، ّىذا ّتاريخ ّمف ّإاّل بالسرياف
ّؽ.ت(.288/1

ّخالّقبوؿّالسندّمفّتاريخّوقوعو،ّجازّلمحامؿّتنظيـّاحتجاجّعدـّذكرّالتاريخ،ّوعندئٍذّ ذا وا 
ّؽ.ت(.278/4ّناّالسابؽّمفّتاريخّتنظيـّىذاّاالحتجاجّ)مادةّتسريّمدةّالثالثةّأشيرّفيّمثال

أماّإذاّلـّيعمؿّاالحتجاجّالمذكور،ّإلغفاؿّالحامؿ،ّأوّالشتماؿّالسندّعمىّشرطّالرجوعّدوفّ
مصاريؼ،ّاعتبرّالقبوؿّغيرّالمؤرخّحاصاًلّفيّاليوـّاألخيرّمفّالمدةّالقانونيةّالمحددةّلعرضّ

ّ)مادة ّلمقبوؿ 288/2ّالسند ّالسؽ.ت( ّتحرير ّتاريخ ّمف ّسنة ّىي ّالمدة ّندوىذه
ّؽ.ت(.276/1)مادة

 Payable à un certain délai deالستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ السحب: -ثالثاً 
date 

ّؽ.ت(ّماّيمي:289ذكرتّالمادةّ)
سندّالسحبّالمسحوبّلشيرّأوّأكثرّمفّتاريخوّأوّمفّتاريخّاالطالعّّعميوّيقعّاستحقاقوّّ-1"

ّاريخّالذيّيقابموّمفّالشيرّالذيّيجبّالوفاءّفيو.فيّالت
وعندّعدـّوجودّمقابؿّلذلؾّالتاريخّفيّالشير،ّالذيّيجبّفيوّالوفاءّوقعّاالستحقاؽّفيّّ-2

ّاليوـّاألخيرّمفّىذاّالشير.
إذاّسحبّالسندّلشيرّونصؼّأوّلشيورّونصؼّشيرّمفّتاريخو،ّأوّمفّتاريخّاالطالعّ-3

ّيورّالكاممة.عميوّوجبّبدءّالحسابّبالش
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فّعبارةّنصؼّشيرّتعنيّخمسةّعشرّيومًاّكاممة". ّوا 
ّتاريخيا.."ّ ّمف ّشيريف ّوبعد ّالسفتجة ّبموجبّىذه ّ"ادفعوا ّالتالية: ّبالصيغة ّنشأتّسفتجة فمو

ّفيّ ّمحررة ّالمقابؿّلتاريخّالتحريرّمف1/5/2008ّوكانتّالسفتجة ّوقعّاالستحقاؽّفيّاليوـ ،
ّ.1/7/2008الشيرّالذيّيجبّالوفاءّفيوّأيّفيّ

أماّإذاّلـّيوجدّلتاريخّالتحريرّمقابؿّفيّالشيرّالذيّيجبّفيوّالوفاءّوقعّاالستحقاؽّفيّاليوـّ
ليستحؽّالدفعّبعدّأربعةّأشير31/10/2007ّّاألخيرّمفّىذاّالشير.ّفموّحّررّسندّسحبّفيّ

ّيومًا،ّوليس29ّأو28ّ؛ّألفّشيرّشباطّيتضمف29/2/2008ّمفّتاريخو،ّوقعّاالستحقاؽّفيّ
ّفيوّيوـّمقابؿّليوـّالتحرير.

ّالسندّ ُّقبؿ ّثـ ّعميو" ّاالطالع ّمف ّونصؼ ّشيريف ّوبعد ّالسند ّىذا ّبموجب ّ"ادفعوا ّذكر ذا وا 
،ّفإنوّيجبّأفّنبدأّأواًلّبحسابّالشيورّوفقًا15/5/2008ّالمذكورّمفّالمسحوبّعميوّبتاريخّ

/ّيومًا.15ّيرّتعنيّ/لمقواعدّالسابقةّثـّيضاؼّإلىّذلؾّخمسةّعشرّيومًا؛ّألفّعبارةّنصؼّش
بعدّشيريف15/5ّّوعميوّيحددّتاريخّاستحقاؽّىذاّالسندّعمىّالشكؿّالتالي:ّاليوـّالمقابؿّإلىّ

ّ.30/7/2008فيكوفّاستحقاؽّالسند16/7ّّيومًاّبدءًاّمفّتاريخ15ّّـّنضيؼّث15/7ّىوّ

لسندّقدُّحررّفيّأماّإذاّقيؿّ"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّوبعدّعشرةّأياـّمفّتاريخو.."ّوكافّىذاّا
ّتقوؿّإفّيوـّتحرير25/5/2008ّفإفّتاريخّاستحقاقوّيكوفّفي15/5/2008ّّ ؛ّألفّالقاعدة

ّؽ.ت(.342السندّالُّيحسبّ)مادة

 Pyable à un jour fixeالستحقاق في يوم معين:  -رابعاً 

ّبشكؿّصريحّفيّمتفّ ّاليوـ ّتاريخّىذا ّيذكر ّمعيفّعندما ّفيّيوـ ّالسحبّمستحقًا يكوفّسند
ّالسندّوبتاريخّا ّالسندّيتوجب10/4/2008ّلسند،ّكأفّيذكرّمثاًلّ"ادفعواّبموجبّىذا .."،ّفيذا

ّالسحبّ ّأسناد ّاستحقاؽ ّتاريخ ّتحديد ّفي ّالطريقة ّىذه ّوتعّد ّبو، ّالمعيف ّاليوـ ّذات ّفي وفاؤه
،ّمف1ّ،5ّ،10ّ،15ّ،20ّ،25ّ،30ّالطريقةّاالعتياديةّالشائعة.ّفالتجارّغالبًاّماّيحددوفّيوـّ

ّشيرّميعادًاّلموفاءّبالسنداتّالتجاريةّالتيّيصدرونيا.كؿّ

ُّيقاؿ:ّ ّكأف ّأخرى ّبصورة ّالطريقة ّىذه ّوفؽ ّاالستحقاؽ ّتاريخ ّيحدد ّأف ّالقانوف ّأجاز ّوقد ىذا
"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّوفيّابتداءّشيرّكذا"ّأوّ"منتصؼّشيرّكذا"ّأوّ"فيّآخرّشيرّكذا"،ّ

وـّاألوؿّمفّالشير"ّأوّ"الخامسّعشرّمنو"ّأوّ"اليوـّفيكوفّتاريخّاالستحقاؽّالمقصودّىوّ"الي
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بالنسبةّلألشير31ّّأو30ّّإذاّكافّالشيرّشباطّأو29ّّأو28ّّاألخيرّمفّالشير"ّسواءّأكافّ
ّؽ.ت(.289/4األخرىّ)مادة

ّبمدّ ذاّكافّسندّالسحبّمستحؽّالوفاءّفيّيوـّمعيف،ّوفيّبمدّيختمؼّفيوّالتقويـّعفّتقويـ وا 
ّميعاد ّيحدد ّ)مادةّإصداره، ّالوفاء ّبمد ّلتقويـ ّوفقًا ّأف290/1ّاالستحقاؽ ّلو ّىذا ّوعمى ؽ.ت(،

ّبالمممكةّالعربية15/6/2007ّّسفتجةّسحبتّفيّباريسّلتستحؽّالدفعّبتاريخّ فيّمدينةّجّدة
السعودية،ّوحيثّإفّتعييفّتاريخّاالستحقاؽّيجبّأفّيحددّوفقًاّلمتقويـّاليجريّحيثّبمدّالوفاء،ّ

ّ ّاستحقاؽ ّتاريخ ّفيكوف ّيوـ ّىو ّالمذكورة 29ّّالسفتجة ّاألولى ّالتاريخ1428ّّجمادى ّألنو ىػ
.ّوكذلؾّإفّىذاّالحكـّالّيطّبؽّإالَّّفيّحاؿّعدـّاالتفاؽّعمىّتطبيؽ15/6/2007ّالمقابؿّليوـّ
ّقواعدّأخرى.

ّ
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 Presentation au paiementّ-ّالتقديـّلموفػػاء -1
 لزوم التقديــم: -أولً 

ّ ّبالغة ّأىمية ّبااللتزاماتّفيّالمعامالتّالتجارية ّفالتاجرّالّيجّمدّيحتؿّالوفاء ّنواح، مفّعدة
بؿّيعمؿّعمىّتوظيفياّباستمرارّفيّصفقاتّقدّّيالمبالغّالنقديةّالتيّيممكياّفيّصندوقوّالحديد

إذاّماّأعسرّ-البعضّيؤديّّـتعودّعميوّبالربحّوالفائدة.ّثـّإفّتشابؾّعالقاتّالتجارّمعّبعضي
ّيف،ّواحتماؿّإفالسيـ.إلىّزعزعةّمراكزّاآلخّرّ-أحدىـّوتخّمؼّعفّأداءّالتزاماتو

وتبدوّىذهّالحقائؽّواضحةّفيّحالةّالسندّالتجاري،ّفالوفاءّبسندّالسحبّاليحقؽّفقطّمصمحةّ
حامموّباقتضاءّالديفّالثابتّبوّمفّأجؿّسدادّديونو،ّوتسييرّأمورّتجارتو،ّبؿّإنوّيريحّأيضًاّ

ؼّالمسحوبّعميوّكاىؿّالموقعيفّاآلخريف؛ّالذيفّيقعّعمىّعاتقيـّعبءّضمافّوفائوّإفّتخمّّ
ّعفّىذاّالوفاء.

ذاّكافّاألصؿّأفّلمدائفّالحريةّبمطالبةّمدينوّفيّالوفاءّفيّتاريخّاالستحقاؽ،ّفإفّحامؿّسندّ وا 
ّبيذهّالمطالبةّلرفعّالضرر؛ّالذيّقدّيمحؽّبالموقعيفّاآلخريفّنتيجةّبقاءّالتزاميـّ السحبّممـز

ّإفّالمسحوبّعم ّثـ ّأطوؿ. ّلفترة ّمعمقًا ّالمبمغّبضمافّالوفاء ّتدّبرّمقدمًا ّيكوفّقد ّما ّغالبًا يو
ّقدّ ّالمذكور ّفواتّالميعاد ّبعد ّتّمتّالمطالبة ّفمو ّاالستحقاؽ، ّفيّميعاد ّالوفاء ّلمواجية الالـز
تكوفّبالّجدوىّفيماّلوّتصرؼّالمسحوبّعميوّبيذاّالمبمغّفيّأوجوّأخرى،ّاألمرّالذيّيرّتبّ

امؿّالدائف.ّإضافةّإلىّذلؾّإفّسندّالسحبّمسؤوليةّالضامنيفّالّلخطأّمنيـ،ّبؿّلتقصيرّالح
معدٌّّبطبيعتوّلمتداوؿّمفّيٍدّإلىّأخرى،ّفقدّالّيتسّنىّلممسحوبّعميوّالمديفّبوّمعرفةّالشخصّ
ّبالوفاءّ ّمفّاألوؿّلممطالبة ّالتقدـ ّعمىّاألخير ّالذيّيحّتـ ّالشيء ّالسند، ّىذا ّبيده الذيّاستقّر

ّ".La dette cambiaire est réquérableوليذاُّيقاؿّإفّ"الديفّالصرفيّمطموب

ّؽ.ت(ّبماّيمي:291لألسبابّالمقدمةّمجتمعة،ّقضتّالمادةّ)

عمىّحامؿّسندّالسحبّالمستحؽّالوفاءّفيّيوـّمعيف،ّأوّبعدّمدةّمعينةّمفّتاريخوّأوّمفّ-1"
ّتاريخّاالطالعّعميوّأفّيقدموّلمدفعّفيّيوـّاستحقاقو.

ّابةّتقديـّلموفاء."ويعتبرّتقديـّالسندّلغرفةّالمقاصةّبمثّ-2

 أحكام الوفاء
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ّلمحامؿ،ّبؿّالتزامًاّعميوّأيضًا.ّ فالمطالبةّبوفاءّسندّالسحبّفيّتاريخّاستحقاقوّليستّإذًاّحقًا
ّلـّيقـّبيذهّالمطالبةّيعتبرّحاماًلّميماًل،ّويسقطّحقو ذا بالرجوعّعمىّالمظيريفّوالضامنيفّّوا 

ّفيّتاريخّاالستحقاؽ.ّوالساحب؛ّالذيّأوجدّمقابؿّالوفاء

ّحي ّلتنظيـّلكف ّالسند ّاستحقاؽ ّتاريخ ّتمي ّالتي ّالعمؿ ّأياـ ّمف ّيوميف ّميمة ّلمحامؿ ّأف ث
االحتجاجّلعدـّالوفاءّفيّحاؿّرفضّالمسحوبّعميوّلموفاء،ّفإنوّيجوزّأفّيمتدّزمفّالمطالبةّ

ّبالوفاءّفالّيقتصرّعمىّيوـّاالستحقاؽ،ّبؿّيتعداهّإلىّاليوميفّالثانيّوالثالثّالالحقيف.

ينيبّعنوّشخصًاّآخرّليتقدـّبالسندّإلىّالوفاء،ّوتتخذّىذهّاإلنابةّعادةّشكؿّّويجوزّلمحامؿّأف
ّالتظييرّالتوكيميّلممصرؼ؛ّالذيّيتعامؿّمعوّالحامؿّبغرضّتحصيؿّقيمتوّلحسابو.

 اإلعفـاء من التقديــم: -ثانياً 

ّربعّالتالية:بالرغـّمفّأفّالمطالبةّواجبةّعمىّالحامؿ؛ّفإفّالقانوفّقدّأعفاهّمنياّفيّالحاالتّاأل

ّؽ.ت(.304/3إذاّسبؽّلوّتنظيـّاحتجاجّلعدـّالقبوؿّ)مادةّ-1

ّؽ.ت(.304/4إذاّأفمسّالمسحوبّعميو،ّسواءّأكافّقاباًلّأـّغيرّقابؿّ)مادةّ-2
ّلمقبوؿّ)مادةّ-3 ؽ.ت(.ّوفيّالحالتيف304/4ّإذاّأفمسّساحبّالسفتجةّالمشروطّعدـّتقديميا

ّبذاتو؛ّلتمكيفّالحامؿّمفّاستعماؿّحقوقوّفيّالرجوعّاألخيرتيفّيكوفّتقديـّحكـّاإلفالسّكا فيًا
ّعمىّالضامنيف.

إذاّحدثتّقوةّقاىرةّحالتّدوفّتقديـّسندّالسحبّلموفاء،ّودامتّأكثرّمفّثالثيفّيومًاّمفّّ-4
تاريخّاالستحقاؽ،ّشريطةّأفّيكوفّالحامؿّقدّأخطرّمفّظيرّإليوّالسفتجةّبالحادثّالقيري،ّ

ّم ّاإلخطار ّىذا ّيثبت ّبياّوأف ّالمتصمة ّالورقة ّفي ّأو ّالسفتجة، ّفي ّمنو ّوموقعًا ؤرخًا
ّؽ.ت(.314/5)مادة
 إيداع مبمغ سند السحب: -ثالثاً 

ثـّمعّأفّالديفّفيّالسندّيجبّأفّيسعىّإليوّلتحصيموّدوفّأفّيسعىّالمديفّإلىّالوفاءّبو؛ّ
دـّىذاّالسندّلموفاءّفإفّالقانوفّأجازّلكؿّمديفّبسندّالسحبّإيداعّمبمغوّدائرةّالتنفيذّإذاّلـّيق

ؽ.ت(.ّوتكوفّنفقةّىذاّاإليداع295/1ّيوـّاالستحقاؽ،ّأوّفيّأحدّيوميّالعمؿّالتالييفّلوّ)مادة
عمىّعاتؽّالحامؿّوتحتّمسؤوليتو.ّوإلثباتّىذاّاإليداعّتسمـّدائرةّالتنفيذّالمودعّبيانًاّيذكرّفيوّ
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فُّحّررّفيّاألصؿّلمصمحتوّوغيرّإيداعّالمبمغّوقدرهّوتاريخّالسند،ّوتاريخّاستحقاقو،ّواسـّم
ّاإليداعّ ّبياف ّتسميـ ّإاّل ّفميسّعمىّاألخير ّبالدفع ّالمديف ّطالبّالحامؿ ذا ّوا  ّالوقائع. ذلؾّمف
ّيسمـّ ّلـ ّفإذا ّالمودعّبموجبّذلؾّالبياف. ّأفّيقبضّالمبمغ ّولمحامؿ ّالسحب. ّسند مقابؿّتسمـ

ّقيمتو.ّّالمديفّالمودعّبيافّاإليداعّإلىّحامؿّالسندّوجبّعميوّوفاءّ
ّلـّتتـّ يتضحّمفّنصّالمادةّالمذكورةّأفّعبارةّ"المديف"ّبالسندّالذيّيجوزّلوّإيداعّمبمغوّإذا
ّمفّالمسحوبّعميوّوضامنو،ّوالساحبّ ّبوّفيّالتاريخّالمشارّإليو،ّتشتمؿّعمىّكّؿ المطالبة

ّالمظيروفّالسابقوفّوض ّأما امنوىـّالذيّلـّيوجدّمقابؿّالوفاءّفيّتاريخّاالستحقاؽّوضامنو،
ّبيذاّ ّمعنييف ّغير ّفيـ ّاالحتياطي ّوضامنو ّالوفاء ّمقابؿ ّأوجد ّالذي ّوالساحب االحتياطيوف،
اإليداع؛ّألفّحؽّالحامؿّبالرجوعّعمييـّقدّسقطّإلىمالوّتقديـّالسندّلموفاءّفيّالمواعيدّالقانونيةّ

ّالمحددةّ)أيّفيّتاريخّاالستحقاؽّأوّفيّأحدّيوميّالعمؿّالتالييفّلو(.
يّعمىّأفّاإليداعّيجبّأفّيتناوؿّمبمغّالسندّبأكممو.ّأماّاإليداعّالجزئيّفغيرّجائزّىذاّوالرأ

ّوالّيصّحّقياسوّعمىّالوفاءّالجزئيّالختالؼّالعّمةّوالشروطّبينيما.
ّ
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 Date de paiement  زمـن الوفــاء -2

 Paiement à l'échéanceالوفاء في موعد الستحقاق:  -أولً 
التاريخّالمحددّالستحقاقو.ّوأىـّماّيتميزّبوّوفاءّالسندّفيّىذاّّيجبّأفّيوفىّسندّالسحبّفي

ّالحامؿّ ّمف ّكؿ ّعاتؽ ّعمى ّالتزامًا ُّيعدُّ ّاالستحقاؽ ّيوـ ّفي ّالوفاء ّحصوؿ ّأف ّىو الشأف
ّبأفّيطالبّالمسحوبّعميوّبوفاءّالسندّفيّتاريخّاستحقاقو،ّأوّ والمسحوبّعميو.ّفالحامؿّممـز

اّالتاريخ.ّذلؾّأفّالمسحوبّعميوّيكوفّمستعدًاّلموفاءّفيّىذاّفيّأحدّيوميّالعمؿّالتالييفّليذ
ّالميعادّقدّيعجزّعفّذلؾّفيماّبعد.

ّفيّميعادّ ّالوفاء ّتمزمو ّالعامة ّالقواعد ّفإف ّالصرفيّبالسند، ّالمديف ّوىو ّالمسحوبّعميو، أما
ّلموفاء ّأيضًا ّىو ّيمحظو ّقد ّالذي ّالديف؛ ّمبمغ ّعمى ّيحصؿ ّأف ّييمو ّالذي ّلدائنو ّاالستحقاؽ
ّإذّحّظرّعمىّ ّااللتزاـ، بالديوفّالمترتبةّعميو،ّالّبؿّأفّقانوفّالصرؼّقدّشّددّعميوّفيّىذا
ّالقواعدّ ّتخوليا ّالتي ّالسمطة ّمف ّاستثناء ّلموفاء ّميمة ّأية ّحيثّالمبدأ ّمف ّيمنحو ّأف القاضي
ّالعامةّلمقاضيّفيّىذاّالشأف.ّوطالماّأفّالوفاءّبسندّالسحبّالتزاـّعمىّالمسحوبّعميو،ّلذلؾ

ّمعناّ-أجازّلوّالقانوفّإفّلـّيتقدـّالحامؿّلممطالبةّبالوفاء،ّأفّيودعّمبمغّالسندّ لدىّّ-كماّمرَّ
ّدائرةّالتنفيذّإلبراءّذمتوّمفّىذاّااللتزاـ.

 Paiement anticipéالوفــاء المســبق:  -ثانياً 

ّ)الدائف ّالحامؿ ّمف ّكؿ ّلمصمحة ّمشروطًا ّلوفائو ّالسحب ّسند ّفي ّالمحدد ّاألجؿ (ّيعتبر
ّوالمسحوبّعميوّ)المديف(ّعمىّالسواء.

ّكيالّ ّقبؿّأجؿّاستحقاقو ّالسند ّقيمة ّبوفاء ّليسّلمحامؿّأفّيطالبّالمسحوبّعميو وعمىّىذا
ّالسندّ ّحامؿ ّبيف ّاالتفاؽ ّيتـ ّأف ّمف ّيمنع ّما ّليسّىناؾ ّذلؾ ّومع ّاألجؿ. ّىذا ّمف يحرمو

ّوالمسحوبّعميوّلتعجيؿّالوفاءّبو.

وىذاّاستثناءّمفّالمقررّفيّالقواعدّالعامةّبأفّاألجؿّمشروطّّكذلؾّليسّلممسحوبّعميوّبدوره،
ّأفّيجبرّالحامؿّ لمصمحةّالمديفّفيكوفّلوّإجبارّالدائفّعمىّقبوؿّالوفاءّقبؿّحموؿّاألجؿ،
عمىّقبوؿّالوفاء،ّقبؿّتاريخّاالستحقاؽ،ّوذلؾّمنطقيّألفّاألجؿّالمضروبّفيّالسندّممحوظّ

ّإجبارّاآلخرّعمىّالنػزوؿّعنو.ّوعمىّىذاّلمصمحةّكؿّمفّالمديفّوالدائفّالّيج وزّألحدىما
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(ّ ّالمادة ّقبؿ293/1ّنصت ّقيمتو ّاستالـ ّعمى ّالسحب ّسند ّحامؿ ّيجبر ّ"ال ّبقوليا: ؽ.ت(
ّقبؿّتاريخّاالستحقاؽّكيالّ ّيستوفيّقيمةّالسند ّفقدّيكوفّمفّمصمحةّالحامؿّأاّل االستحقاؽ"،

ّأي ّتنقص.ّوىنا ّأو ّالمتفؽّعمييا ّبعضّتضيعّعميوّالفائدة ّالقاعدة ّيمكفّأفّيردّعمىّىذه ضًا
االستثناءات.ّفقدّيقبؿّالحامؿّاستيفاءّقيمةّالسندّقبؿّموعدّاستحقاقو،ّأوّقدّيكوفّالسندّتضمفّ
عندّإنشائوّنصًاّصريحًاّفيّمتنوّيجيزّلممديفّبوّوفاءّقيمتوّقبؿّاالستحقاؽّمقابؿّخصـّنسبةّ

ّمعينةّمفّمبمغوّنظيرّتعجيؿّالوفاء.

 Prorogation de l'échéanceيد أجل الستحقاق: تمد -ثالثاً 

ُّيمدُّّأجؿّالوفاءّإماّباتفاؽّالمسحوبّعميوّمعّالحامؿ،ّأوّبحكـّالقانوفّأوّبأمرّقضائي.

ّالسحبّوالمسحوبّعميوّفيّحالةّإعسارّالتمديد التفاقي:  -1 قدّيحؿّموعدّاستحقاؽّسند
ثقةّبائتمانو،ّفإنوّقدّيقبؿّأفّيمنحوّميمةّمالي،ّفإذاّكافّالحامؿّعمىّمعرفةّبالمذكور،ّأوّعمىّ

جديدةّلموفاء.ّويتخذّىذاّاإلمياؿّإماّصورةّإنشاءّسندّسحبّجديدّبميعادّاستحقاؽّالحؽّيحؿّ
ّوفيّالحالتيفّ ّنفسو. ّتدويفّأجؿّجديدّلالستحقاؽّعمىّالسند ّصورة ما ّوا  محؿّالسندّأألصمي،

فّالسابقيفّإذاّلـّيعّبرّالمذكوروفّعفّيسقطّحؽّالحامؿّبالرجوعّعمىّضامنيّالسندّمفّالموقعي
رضاىـّبالموعدّالالحؽّالجديد.ّفالّيبقى،ّوالحالةّىذه،ّأماـّالحامؿّإالَّّالرجوعّعمىّالمسحوبّ

ّعميوّوضامنو،ّوالساحبّالذيّلـّيقدـّمقابؿّالوفاءّوضامنوّأيضًا.ّ

 تّالتالية:يؤجؿّموعدّاستحقاؽّسندّالسحبّقانونًاّفيّالحاالالتمديد القانونـي:   -2

فّسندّالسحبّالذيّيقعّميعادّإjour férié legalّّإذاّوقعّاالستحقاؽّفيّيوـّعطمةّرسميةّّ-أ
ّ ّعمؿ ّيوـ ّأوؿ ّإلى ّأجمو ُّيمدد ّرسمية، ّعطمة ّيوـ ّفي ّىذهjour ouverableّّاستحقاقو يمي

(ّ ّقضتّالمادة ّالسحبّالذيّيحؿّأجؿّوفائوّفيّيوـ341ّالعطمة.ّوعمىّىذا ّبأفّسند ؽ.ت(
ّ ّاإلجراءاتّعطمة ّوكذلؾّإفّجميع ّيميو. ّعمؿ ّفيّأوؿ ّإاّل ّبو ّالمطالبة ّيمكف ّال ّفإنو رسمية؛

ّالمتعمقةّبالسند،ّوالّسيماّتقديموّلمقبوؿّواالحتجاجّفإنوّالّيمكفّالقياـّبياّإالَّّفيّيوـّعمؿ.
ذاّوجبّالقياـّبأحدّىذهّاإلجراءاتّفيّأجؿّمعيفّيوافؽّآخرّيوـّمنوّيوـّعطمةّرسميةّفيمددّ وا 

ّاألجؿّإلىّأوؿّيوـّعمؿّيميوّوُتعدُّّأياـّالعطؿّالتيّتتخمؿّاألجؿّفيّحسابّمدتو.
 :Cas de force majeurحدوث قوة قاىرة  -ب
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إذاّحدثتّظروؼّاستثنائية،ّكالفيضاناتّوالزالزؿّوالحروب،ّوكذلؾّصدورّأحكاـّقانونيةّبتأجيؿّ
مؿّتوقعياّأوّتجنبياّوحالتّدوفّالديوف،ّومنياّديوفّأسنادّالسحب،ّلـّيكفّفيّاستطاعةّالحا
ّؽ.ت(ّفيّىذاّالشأفّمايمي:314تقديموّالسندّلموفاء،ّفإفّأجؿّالوفاءّيمتدّحكمًا.ّتقوؿّالمادةّ)

إذاّحاؿّدوفّعرضّسندّالسحب،ّأوّدوفّتقديـّاالحتجاجّفيّالمواعيدّالمعينةّحائؿّالّّ-1"
ّيمكفّالتغمبّعميوّفُتمددّىذهّالمواعيد.

ّالسندّ-2 ّحامؿ ّىذاّّوعمى ّيثبت ّوأف ّالقيري، ّبالحادث ّلو ّظّيره ّمف ّإبطاء ّدوف ُّيشعر أف
ّاإلشعارّمؤرخًاّوموقعًاّعميوّمنوّفيّالسندّأوّفيّالورقةّالمتصمةّبو.

ّويتسمسؿّذلؾّحتىّالوصوؿّإلىّّ-3 ّالسند، ّاإلشعارّإبالغّمفّظيرّلو وعمىّمفَّأرسؿّلو
ّالساحب.

ّأوّلموفاءّدوفّإبطاءّوعميوّوعمىّالحامؿّبعدّزواؿّالحادثّالقيريّعرضّاّ-4 ّلمقبوؿ، لسند
ّتقديـّاالحتجاجّعندّاالقتضاء.

ّمحسوبةّمفّيوـّاالستحقاؽّجازّالرجوعّّ-5 ّأكثرّمفّثالثيفّيومًا ّالقاىرة ّاستمرتّالقوة ذا وا 
ّعمىّالممتزميف،ّمفّغيرّحاجةّإلىّعرضّالسند،ّأوّتقديـّاالحتجاج.

عّعميو،ّأوّبعدّمضيّمدةّمعينةّمفّاالطالعّّفإذاّكافّالسندّمستحؽّالوفاءّبمجردّاالطالّ-6
سرىّميعادّالثالثيفّيومًاّمفّالتاريخ؛ّالذيَّأشعرّفيوّالحامؿّمفّظيرّلوّالسندّبوقوعّالحادث،ّ

ّولوّوقعّىذاّالتاريخّبعدّانقضاءّالميعادّالمعيفّلمعرض.
لضغطّالذيّإفّمفّمظاىرّالقسوةّفيّتنفيذّااللتزاـّالصرفيّىوّذلؾّاالتمديد القضائي:  -3

ّقطعيًا،ّبحيثّ ّالمديفّالصرفيّالتزامًا ّفقدّاعتبرّالتزاـ ّااللتزاـ. أوقعوّالمشرعّعمىّالمديفّبيذا
يمتنعّعمىّالمحاكـّأفّتمنحّالمديفّالمذكورّأّيّميمةّيتدبرّخاللياّأمورهّويتمكفّمفّالوفاء.ّ

ّلوفاءّجّز ّتقسيطّالديفّالصرفي؛ّألفّفيّذلؾّتأجياًل ّالّيجوزّلممحاكـ لىّالمنعّكما ّوا  ءّمنو.
ؽ.ت(ّبقوليا:ّ"الّيجوزّمنحّأيّميعادّقضائيّأوّقانونيّإاّلّفي343ّالمذكورّأشارتّالمادةّ)

ّ(ّمفّىذاّالقانوف.314ّو303الحاالتّالمنصوصّعميياّفيّالمادتيفّ)

وبيذاّيكوفّحكـّىذاّالنصّخروجًاّعمىّأحكاـّالقواعدّالعامةّالتيّتجيزّلمقاضيّمنحّالمديفّ
يةّميمةّلموفاءّإذاّاقتضتّظروفوّذلؾ.ّوالعمةّفيّىذاّالخروجّتقوـّعمىّقصدّالمشرعّالحسفّالن

جزاءّالثقةّبالسندّالتجاريّبوجوّخاص. ّدعـّاالئتمافّالتجاريّبوجوّعاـّوا 
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ّبمنحّميؿّلموفاءّ ّأفّتنظر ّالمذكور، ّلنصّالمادة ّوفقًا ّلممحاكـ، ّاألحواؿّالتيّيجوزّفييا أما
ؽ.ت(ّعمىّحالةّرجوعّالحامؿّعمىّموقعيّسندّالسحب303/3ّ)فمقصورةّوفؽّأحكاـّالمادةّ

ّدفعّ ّعف ّتوقفو ّأو ّالقابؿ، ّغير ّأو ّالقابؿ، ّبسببّإفالسّالمسحوبّعميو ّاستحقاقو ّموعد قبؿ
ّالسندّ ّتقديـ ّعدـ ّاشترط ّإفالسّالساحبّالذي ّأو ّطائؿ، ّدوف ّأموالو ّعمى ّالحجز ّأو ديونو،

السندّالذيفّأقيمتّعمييـّدعوىّالرجوع،ّالطمبّّلمقبوؿ.ّففيّىذهّاألحواؿّأجازّالقانوفّلضامني
إلىّمحكمةّالبدايةّالمدنيةّفيّموطنيـ،ّوخالؿّثالثةّأياـّمفّتاريخّالرجوعّعمييـ،ّمنحيـّميمةّ
ّعمىّ ّفيو ّيجب ّالذي ّالوقت ّحكمو ّفي ّعّيف ّلمطمب، ّمبررًا ّرئيسّالمحكمة ّوجد ّفإذا لموفاء.

تتجاوزّالميمةّالممنوحةّالتاريخّالمحددّأصاًلّّالضامنيفّوفاءّالسندّالتجاريّالمعنيّشريطةّأالّّ
ّلالستحقاؽ.ّوالّيكوفّالحكـّالمذكورّقاباًلّأليّطريؽّمفّطرؽّالطعف.

ؽ.ت(ّفقدّتناولتّحالةّالقوةّالقاىرة؛ّالتيّتحوؿّدوفّتقديـّالسفتجةّلمقبوؿ،ّأو314ّأماّالمادةّ)
ة،ّوقدّسبؽّالقوؿّبأفّىذهّالمواعيدّلموفاء،ّأوّتنظيـّاالحتجاجاتّالقانونيةّفيّمواعيدىاّالمحدد

ّتمتدّحتىّزواؿّالقوةّالقاىرة.

ّعمىّ ّأثره ّيقتصر ّفيّالسنداتّالتجارية ّلموفاء ّالميؿ ّمنح ّإلىّأفّحظر ّأخيرًا، ّاإلشارة تجدر
ّإلىّالعالقاتّالخارجةّعفّنطاؽّ ّتستند ّكانتّالمطالبة ّإذا ّأما ّبالحؽّالصرفيّفقط. المطالبة

إلىّإنشاءّىذاّالسند،ّأوّتظييرهّ)دعوىّمقابؿّالوفاء،ّأوّدعاوىّالقيمةّالسندّالتجاريّوالتيّأّدتّ
الواصمة(،ّفمفّالجائز،ّفيّمثؿّىذهّالحاالت،ّمنحّأجؿّلموفاءّإذاّكانتّاألحكاـّالتيّتنطبؽّ

ّعمىّالديفّاألصميّتسمحّبذلؾ.

 Lieu de paiement  مكان الوفــاء -3

محمولةّبمعنىّأفّالحامؿّىوّالذيّعميوّأفّّأفّالسفتجةّمطموبةّوليستّ-كماّأسمفنا-القاعدةّ
يسعىّإلىّالمسحوبّعميوّليطالبوّبمبمغيا،ّوليسّعمىّالمسحوبّعميوّأفّيسعىّوراءّالحامؿّ

ّألداءّقيمتيا،ّبؿّعميوّأفّينتظرهّحتىّيتقدـّمنوّلممطالبةّبالوفاء.

ّعمىّذلؾ،ّيجبّأفّتقدـّالسفتجةّلموفاءّفيّمكافّاألداءّالمذكورّفيي ا،ّوالذيّيعّدّمفّوترتيبًا
ّالمكافّالمذكورّبجانبّ البياناتّاإللزاميةّالتيّتحتوييا،ّأماّإذاّخمتّمفّذكرّىذاّالمكافّفُيعدُّ

ّاسـّالمسحوبّعميوّمكانًاّلموفاء.
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وقدّيشترطّالساحبّوالمسحوبّعميوّوفاءّالسندّفيّمحؿّمختارّ)السفتجةّالموطنة(ّوغالبًاّماّ
ّيتعامؿّمعوّالمسحوبّ عميو.ّففيّىذهّالحالةّيتوجبّعمىّالحامؿّتقديـّالسفتجةّيكوفّمصرفًا

ّالوفاءّ ّمجرد ّعمى ّذكرنا، ّكما ّيقتصر، ّالمذكور ّصاحبّالمحؿ ّودور ّالمحؿ. ّىذا ّفي لموفاء
لمحامؿّكوكيؿّعفّالمسحوبّعميو،ّفيوّليسّممتزمًاّصرفيًاّألنوّلـّيوقعّعمىّالسفتجة؛ّلذلؾّإذاّ

نماّيقعّاإلخطارّبتنظيـّامتنعّعفّالوفاءّفإفّاالحتجاجّينظـّضدّ المسحوبّعميوّالّضده،ّوا 
ّىذاّاالحتجاجّلديوّباعتبارّأفّالسفتجةّموطنةّلديو.

ّامتناعّ ّعند ّشخصّليدفعو ّالسحبّمسبقًا ّفيّسند ّيعيف ّفقد ّالمختار، ّإلىّالمحؿ وباإلضافة
ّأحدّ ّيقبؿ ّقد ّأو ّاالحتياطي" ّالمسحوبّعميو ّأو ّ"المفوض، ّيسمى ّالوفاء ّعف المسحوبّعميو

ّإذاّاأل ّالحالتيف، ّففيّىاتيف ّقبولو. ّالتدخؿّحيفّيرفضّالمسحوبّعميو ّبطريؽ شخاصّالسند
امتنعّالمسحوبّعميوّعفّالوفاءّبتاريخّاالستحقاؽ،ّيجبّتقديـّالسندّإلىّمحؿّإقامةّالمفوضّ
أوّالقابؿّبطريؽّالتدخؿّمفّأجؿّأداءّقيمتوّفيماّإذاّكافّمحؿّإقامتيـّىذاّيقعّفيّنفسّمنطقةّ

ّؽ.ت(.323/2وفاءّالمحددّبالسندّ)مادةّمكافّال

 Objet de paiement محل الوفــاء -4
 عممة الوفــاء: -أولً 

ّالمسحوبّعميوّبدفعّالمبمغّ ّالسحبّىوّمحؿّالوفاء.ّويمتـز إفّالمبمغّالنقديّالمبيفّفيّسند
ّأوّ ّالنقود، ّىذه ّقيمة ّالرتفاع ّيكوف ّأف ّدوف ّالصؾ، ّفي ّالمحدد ّبعددىا ّالنقود ّمف المذكور

ّنخفاضياّوقتّالوفاءّأيّأثر.ال
وفيّحاؿّتضمفّالسندّشرطّالفائدة،ّفإضافةّإلىّمبمغّالسندّيتوجبّعمىّالمسحوبّعميوّأفّ

ّيدفعّالفائدةّالمستحقةّعمىّىذاّالمبمغ.
ذاّكافّنوعّعممةّالوفاءّيثيرّبعضّالمشاكؿ،ّفإفّىذهّالمشاكؿّقدّسبؽّأفّتعرضناّلشرحياّ وا 

ّفيقتضيّالرجوعّإلييا.ّعندّالبحثّفيّبياناتّالسفتجة،

 الوفاء بشـيك: -ثانياً 

يجوزّلمحامؿّأفّيقبؿّوفاءّسندّالسحبّبطريؽّتحريرّشيؾّمفّالمسحوبّعميوّلصالحوّبقيمتو،ّ
لكفّالوفاءّبيذهّالطريقةّالّيبرئّذمةّالمسحوبّعميو؛ّألفّالوفاءّبالشيؾّمعمؽّعمىّشرطّقبضّ

لىّالوفاء،ّلكفّليسّلياّقوةّإبراءّكالنقود،ّولذلؾّقيمتوّفعاًل،ّفالشيؾّأداةّأوّطريقةّتؤديّعادةّإ
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قمماّيقبؿّالحامؿّالوفاءّبواسطةّشيؾّكيالّيتعرض،ّعندّعدـّتحصيؿّقيمةّالشيؾ،ّإلىّخطرّ
ّسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّالموقعيفّعمىّالسندّلفواتّميعادّتنظيـّاالحتجاجّلعدـّالوفاء.

 الوفاء الجزئــي: -ثالثاً 

ؽ.ـ(ّأنوّالّيجوزّلممديفّأفّيجبرّالدائفّعمىّقبوؿّوفاءّجزئي340ّةّ)األصؿّفيّالقواعدّالعام
لحقو؛ّألفّالوفاءّالجزئيّقدّيضرّبالدائف،ّكماّلوّاعتمدّعمىّالوفاءّمفّقبؿّمدينوّلموفاءّبماّ

ّعميوّىوّتجاهّدائفّآخر.
جبّغيرّأفّالمشرعّالتجاريّقدّخرجّعمىّالحكـّالمقررّفيّالقواعدّالعامةّفيّىذاّالشأف،ّوأّو

ؽ.ت(ّعمىّأنو:ّ"ليسّلمحامؿّأف292/2ّعمىّالحامؿّقبوؿّالوفاءّالجزئي.ّفقدّنصتّالمادةّ)
ّالوفاءّفيّ ّجازّلممسحوبّعميوّأفّيطمبّإثباتّىذا ذاّكافّالوفاءّجزئيًا يرفضّوفاًءّجزئيًا.ّوا 
عطاءهّمخالصةّبذلؾّوكؿّماّيدفعّمفّأصؿّقيمةّالسند،ّتبرأّمنوّذمةّساحبوّومظيريوّ السندّوا 

ّضامنيو،ّوعمىّالحامؿّأفّيقّدـّاحتجاجًاّعماّتبقىّمفّالمبمغ".ّو
ّالّ ّالجزئي ّفالوفاء ّالسحب، ّسند ّضامني ّمصالح ّعمى ّبالمحافظة ّالخروج ّىذا ّتبرير ويمكف
يقتصرّأثرهّعمىّمصمحةّالحامؿّالدائف،ّبؿّيؤثرّأيضًاّفيّمصالحّالضامنيفّالمذكوريف،ّفقبوؿّ

ّالمبمغ ّتخفيض ّشأنو ّمف ّالجزئي ّعفّّالوفاء ّالضماف ّعبء ّوتخفيؼ ّالسند، ّفي المستحؽ
ّالجزئي،ّ ّالوفاء ّقبوؿ ّعف ّالحامؿ ّامتنع ّلو ّبينما ّسداده. ّتـّ ّالذي ّبالمقدار ّبالتالي المذكوريف
فضامنوّالسندّمفّساحبّومظيريفّسيضاّروفّمفّذلؾ،ّألفّالمذكورّسيعودّعمييـّبقيمةّالسندّ

الضررّواضحًاّفيماّلوّأفمسّالمديفّالصرفيّّكاممةّبداًلّمفّالرجوعّعمييـّبجزءّمنو.ّوقدّيكوف
بعدّأفّعرضّالوفاءّالجزئي،ّإذّقدّالّيحصؿّضامنوّالسندّمفّتفميسةّالمذكورّإاّلّعمىّجزءّ
أقؿّمماّكافّقدّعرضوّلموفاءّقبؿّاإلفالس.ّزيادةّعمىّذلؾ،ّإفّفيّمقدورّالمديف،ّطبقًاّألحكاـّ

ّالعامةّأفّيحصؿّعمىّميمةّقضائيةّلموفا ءّفيّحاؿّرفضّالدائفّلموفاءّالجزئي،ّفيّالقواعد
حيفّأفّقواعدّقانوفّالصرؼّتحظرّمنحّأيّميمةّلممديفّفيّالسندّالتجاري،ّفمفّالعدؿّإذًاّأفّ

ّيسمحّلألخيرّبأفّيفيّدينوّوفاًءّجزئيًا.
(ّ ّمفّنصّالمادة ّلجزءّمفّمبمغّسند292ّيستفاد ّالمسحوبّعميو ّبأفّوفاء ّالمذكورّأعاله، )

يح،ّسواءّكافّقبولوّالسندّقاصرًاّعمىّىذاّالجزء،ّأوّكافّقبولوّكاماًل،ّأوّلـّالسحبّجائزّوصح
يكفّقدّقبؿّالسندّمطمقًا.ّوتبدوّمصمحةّضامنيّسندّالسحبّفيّقبوؿّالوفاءّالجزئيّفيّالحالةّ
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األخيرة،ّفيّأفّالمسحوبّعميوّلـّيكفّقاباًلّلمسفتجة،ّفكافّعمييـّأفّيؤدواّكامؿّقيمتيا،ّدوفّ
ّيـّحؽّالرجوعّصرفيًاّعمىّالمسحوبّعميو.أفّيكوفّل

ّعمىّقبوؿّالوفاءّالجزئيّإاّلّإذاّوقعّالوفاءّفيّميعادّاالستحقاؽّالّقبمو؛ّ كماّأفّالحامؿّالّيمـز
ّألفّلوّكماّرأيناّسابقًا،ّأفّيرفضّحتىّالوفاءّالكامؿّقبؿّاالستحقاؽ.

ّعمىّأفّالوفاءّالجزئيّممحوظّلمصمحةّالمسحوبّعميو ّفموّطالبّالحامؿّّوالرأيّأيضًا فقط.
المسحوبّعميو،ّوامتنعّاألخيرّعفّالوفاء،ّثـّارتّدّالحامؿّعمىّأحدّالضامنيفّلممطالبةّبالوفاءّ

(292ّفميسّلألخير،ّأفّيعرضّالوفاءّالجزئيّكالمسحوبّعميو.ّذلؾّأفّالنصّالقانونيّلممادةّ)
ّعّفيّتفسيره.جاءّاستثناًءّمفّأحكاـّالقواعدّالعامة،ّواالستثناءّالّيصحّالتوس

ثـّإذاّوفىّالمسحوبّعميوّجزءًاّمفّمبمغّالسند؛ّفميسّلوّأفّيطالبّبتسميموّصّكو،ّبؿّيحتفظّ
الحؽّفيّأفّيحصؿّمفّّيبوّالحامؿّليرجعّعمىّالموقعيفّالضامنيفّبالجزءّالباقي،ّلكفّلمموف

ّّالسندالحامؿّعمىّتأشيرّعمىّ مفQuittanceّّيفيدّبحصوؿّالوفاءّالجزئي،ّوعمىّمخالصة
ّالحامؿّبقدرّماّأوفى.

ّمفّالرجوعّعمىّالممتزميفّالصرفييف؛ّبقدرّ أماّإذاّرفضّالحامؿّقبوؿّالوفاءّالجزئي،ّفإنوُّيحـر
ّالجزءّالذيّعرضوّالمسحوبّعميوّلموفاء.

كذلؾّليسّلممسحوبّعميوّأفّيودعّقيمةّالوفاءّالجزئيّلدىّدائرةّالتنفيذ؛ّألفّىذاّاإليداعّالذيّ
مبمغّالسندّقاصرّعمىّحالةّعدـّتقديـّالحامؿّسندّالسحبّلموفاءّبتاريخّّيجبّأفّيتضمفّكامؿ

ّاالستحقاؽ.
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 Conditions de la validite du شروط صحة الوفاء  -5
paiement 

 ق.ت( ما يمي:293/2ذكرت المادة )

ّإذاّأوفىّالمسحوبّعميوّقبؿّاالستحقاؽّتحمؿّتبعةّذلؾ.ّ-2"
ّذمتوّمالـّيكفّذلؾّعفّغش،ّأوّخطأّجسيـ.ومفّأوفىّفيّميعادّاالستحقاؽّبرئتّّ-3
ّوعميوّأفّيستوثؽّمفّصحةّتسمسؿّالتظييرات.ّ-4
ّبالتثّبتّمفّصحةّتواقيعّالمظيريف.ّ-5 ّلكنوّغيرّممـز

يتضحّمفّىذاّالنص،ّأنوّلكيّيعتبرّالوفاءّصحيحًاّومبرئًاّلذمةّالمديفّبسندّالسحب،ّيجبّأفّ
ّتتوافرّفيوّالشروطّالثالثةّالتالية:

ّيحصؿّالوفاءّعندّاالستحقاؽ.ّأفّ-1
 أفّيقعّلمحامؿّالشرعيّلمسند.ّ-2
 أفّالّيرتكبّالمديفّغشًا،ّأوّخطًأّجسيمًا.ّ-3

ّوىنالؾّشرطّرابعّسنتكمـّعنوّفيماّبعد؛ّأالّوىوّأفّالّيكوفّالموفيّقدّتمقىّمعارضةّفيّالوفاء.
ّبالنسبةّلشروطّوفاءّسندّالسحبّذيّالنسخّالمتعددة،ّفنشيرّإلىّأن ّأتيناّإلىّبحثياّعندّأما نا

ّدراستناّلموضوعّإنشاءّالسند،ّفيقتضيّالرجوعّإلييا.

 الوفاء عند الستحقاق: -أولً 

ّعمىّ ّيقوـ ّالحكـ ّىذا ّإليو ّواألساسّالذيّيستند ّلمدائف. ّأفّالوفاءّالّيصحّإاّل تقضيّالقواعد
عفّطريؽّإجراءاتّّ،ّأوّمعرفتوّلمشخصّالمحاؿّلوّحؽّالدائفاًّافتراضّمعرفةّالمديفّلدائنوّجيد

ّالحوالةّالتيّتتطمبّموافقةّالمديفّعمىّالحوالة،ّأوّتبمغياّعمىّاألقؿ.

لكفّحكـّالقواعدّالمذكورةّالذيّيالئـّالحياةّالمدنيةّالّيتوافؽّمعّمقتضياتّالتعامؿّبالسنداتّ
بو.ّالتجارية،ّفسندّالسحبّمعّدّبطبيعتوّلمتداوؿ،ّوىوّينتقؿّمفّيدّإلىّأخرىّدوفّعمـّالمديفّ

مماّيجعؿّاألخيرّعمىّغيرّمعرفةّبدائنوّذلؾّالشخصّالذيّاستقرّفيّيدهّالسندّأخيرًا.ّثـّإفّ
ّالمسحوبّ ّبحيثّيجد ّاالستحقاؽ؛ ّفيّيوـ ّإاّل ّلموفاء ّالسند ّبتقديـ ّليسّممزمًا الحامؿّ)الدائف(
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عميوّ)المديف(ّنفسوّمضطرًاّلمدفعّفيّوقتّقصيرّدوفّأفّيتيسرّلوّسبؿّالتحقؽّمفّشخصيةّ
ّالحامؿّخشيةّتنظيـّاالحتجاجّبعدـّالوفاء،ّوماّيترتبّعميوّمفّإساءةّبسمعتوّوائتمانوّالتجاري.

ّالسحبّبقواعدّمغايرةّتضيؽّمفّنطاؽّمسؤوليةّ ّكموّفقدّخّصّقانوفّالصرؼّوفاءّسند ليذا
ؽ.ت(ّعمىّأفّمفّأوفىّفيّميعاد293/2ّّالمسحوبّعميوّ)المديف(ّعندّالوفاء،ّفنصتّالمادةّ)

ّاالستحقاؽّبرئتّذمتو.ّ

 الوفاء لمحامل الشرعي: -ثانياً 

عمىّصحةّوفاءّالمسحوبّعميوّمتىّوقعّالوفاءّّ(ّالسابقة293إفّالقرينةّالتيّتقيمياّالمادةّ)
فيّتاريخّاالستحقاؽ،ّالّيعفيّالمسحوبّعميوّمفّأفّيبذؿّحدًاّأدنىّمفّالتحريّلمتحقؽّمفّأفّ

ّبيفّيديّالمالؾّالشرعيّلسندّالسحب،ّأوّنائبو. ّالوفاءّقدّتـّ

(ّ ذاّكانتّالمادة الشرعيّمتىّؽ.ت(ّقدّأقّرتّأنوّيعتبرّمفّبيدهّسندّالسحبّحاممو268/1ّوا 
أثبتّحقوّبسمسمةّغيرّمنقطةّمفّالتظييرات،ّفالمسحوبّعميوّيبقىّممزمًاّبأفّيدّقؽّفيّتوقيعّ

 Verifier la suiteالساحبّالذيُّيفترضّأنوّعمىّمعرفةّبو،ّوأفّيتحقؽّمفّتسمسؿّالتظييراتّ
des endossementsّلسندّمنذّتوقيعّالمستفيدّاألوؿّحتىّتوقيعّالمظيرّاألخيرّالذيّنقؿّا

إلىّالحامؿ،ّوأفّيطمعّعمىّاألوراؽّالتيّتثبتّىويةّاألخير،ّلكنوّليسّممزمًاّبالتحقؽّمفّصحةّ
تواقيعّالمظيريف.ّومعّذلؾّإذاّكافّيعرؼّشخصياتّبعضّالمظيريف،ّفميسّىناؾّماّيمنعّمفّ
أفّيتحقؽّمفّصحةّتوقيعاتيـّإذّالّيتعارضّذلؾّمعّضرورةّاإلسراعّفيّوفاءّالسند،ّكماّالّ

مبّمفّالمسحوبّعميوّأفّيتثبتّمفّأىميةّالحامؿ،ّوالّأفّيبحثّعفّأسبابّإنشاءّالسندّأوّيط
ّتظييره.

ّويتحمؿّتبعةّ ّأوفىّالمسحوبّعميوّقيمةّالسندّقبؿّتاريخّاستحقاقو،ّفإنوّيعتبرّمسؤواًل ّإذا أما
ّأولىّحماية293ّذلؾّ) ّىوّمفّجية ّالقاعدة ّالمشرعّمفّىذه ّإفّالغرضّالذيّتوخاه ؽ.ت(.

ّتقديـّحق ّمف ّوتمكينو ّسرقتو ّأو ّضياعو، ّبسبب ّالسند ّمف ّتجرده ّعند ّالحقيقي ّالمالؾ وؽ
ّقبؿّ ّالسند ّقيمة ّالمديف ّعميو ّالمسحوب ّأوفى ّإذا ّىذا ّوعمى ّالمناسب. ّالوقت ّفي المعارضة
االستحقاؽّلحامؿّغيرّشرعي،ّثـّحصمتّمعارضةّبعدّالوفاءّوقبؿّيوـّاالستحقاؽّمفّالحامؿّ

ّبالوفاءّمفّجديدّليذاّاألخير.ّومفّجيةّثانيةّإفّوفاءّالسندّالشرعي،ّفإفّالمسحوبّ عميوّيمـز
ّمفّ ّتخوفو ّإلى ّسبيؿ ّوال ّ)المديف( ّالمسحوبّعميو ّبمحضّإرادة ّيكوف ّاالستحقاؽ ّميعاد قبؿ
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تنظيـّاالحتجاجّلعدـّالوفاءّضدهّخالؿّفترةّوجيزة،ّلذلؾّفإفّأماموّالوقتّالكافيّلمتأكدّمفّأفّ
مطالبةّىوّحامموّالشرعي،ّوأنوّيتمتعّباألىميةّالالزمةّالستيفاءّقيمتو.ّالشخصّالذيّيتقدـّبال

ّلوكيؿّ ّفإف ّاالستحقاؽ؛ ّتاريخ ّالمفمسّقبؿ ّالسند ّحامؿ ّأوفىّالمسحوبّعميو ّإذا ّلذلؾ، وتبعًا
ّالتفميسةّأفّيمزموّبوفاءّمبمغّالسندّإليوّمرةّثانيةّفيّتاريخّاستحقاقو.

 م : الوفاء دون تدليس أو خطأ جسي -ثالثاً 
الّيكفيّالعتبارّالوفاءّمبرئًاّلذمةّالمديفّبسندّالسحبّأفّيقعّىذاّالوفاءّفيّميعادّاالستحقاؽّ
بعدّالتحقؽّمفّتسمسؿّالتظييراتّالواردةّعمىّالسندّالمذكور،ّبؿّيشترطّأفّيتـّىذاّالوفاءّدوفّ

ّ.La fraude et la faute lourdeأفّيكوفّالموفيّارتكبّتدليسًاّ)غشًا(ّأوّخطًأّجسيماًّ
ّالسند،ّوىوّ ّىذا ّإلىّالشخصّالذيّبيده ّلوّدفعّالمسحوبّعميوّقيمةّالسند ويثبتّالغشّفيما
عمىّعمـّتاـّبأنوّليسّحامموّالشرعيّ)بؿّسارقوّمثاًل(،ّوبالرغـّمفّذلؾّتواطأّمعوّعمىّوقوعّ

ّالوفاءّلصالحو.ّ

انونًاّأوّاتفاقًاّقبؿّالقياـّأماّالخطأّالجسيـّفيستفادّمفّعدـّتقيدّالمديفّباإلجراءاتّالمفروضةّق
ّتمقىّ ّأنو ّمف ّالرغـ ّعمى ّلمحامؿ ّالسند ّمبمغ ّالمديف ّدفع ّمثاًل: ّجسيمًا ََ ّخطًأ ّفيعد بالوفاء،
ّتسمسؿّ ّمف ّيتأكد ّأف ّدوف ّالسند ّقيمة ّأوفى ّالمذكور ّأف ّأو ّالوفاء، ّفي ّصحيحة معارضة

أنوّأوفىّعمىّالرّغـّّالتظييرات،ّومفّصحةّالتواقيعّالمألوفةّلديو؛ّكتوقيعّالساحبّمثاًل،ّأو
ّأوّدفعّ ّبياناتّالسندّيمكفّإدراكوّببذؿّعنايةّالرجؿّالمعتاد، مفّوجودّتزويرّواضحّفيّأحد
ّ"حسبّاإلخطارّّ ّشرط ّيتضمف ّالسند ّكاف ّلو ّالساحبّفيما ّمف ّإخطارًا ّيتمقى ّأف ّدوف أيضًا

suivant avisّ."ّ

يدعيّصدورّغشّأوّّوعمىّكؿّحاؿ،ّحيثّأفّاألصؿّافتراضّحسفّنيةّالموفي،ّفعمىّمف
ّفإفّأفمحّفيّإقامةّالدليؿّ ّأفّيثبتّذلؾّبطرؽّاإلثباتّكافة؛ ّجسيـّمفّجانبّالمذكور، خطأ
ّبالوفاءّمرةّثانيةّلمحامؿّالشرعيّلمسند.ّ ّعمىّادعائوُّعدَّّالوفاءّالحاصؿّمفّالمديفّباطاًل،ّوألـز

ّ

ّ

ّ
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 Preuve du paiement  إثبات الوفاء -6

أفّيستردّالمديفّصكوّموقعًاّعميوّمفّالحامؿّبماّيفيدّالتخالصّيثبتّوفاءّسندّالسحبّعادةّب
لىّذلؾّأشارتّالمادةّ) /ؽ.ت(ّبقوليا:ّ"لممسحوبّعميوّعندّإيفائوّقيمةّسند292ّمفّالديف،ّوا 

ّالسحبّأفّيطمبّمفّالحامؿّتسميموّإليوّموقعًاّعميوّبماّيفيدّالوفاء".ّ

المسحوبّعميوّموقعًاّعميوّمفّالحامؿّبماّيتضحّمفّالنصّالمذكورّأفّالسندّإذاّوجدّبيفّيديّ
يفيدّالوفاء،ُّيعدُّّذلؾّقرينةّعمىّبراءةّذمةّالمسحوبّعميوّمفّقيمتو،ّبحيثّالّيجوزّنقضّىذهّ

ّالقرينةّإالَّّبإقرارّالمسحوبّعميوّبخالؼّذلؾ.

ّمفّالحامؿ،ّودوفّأفّيؤشرّعميوّبالوفاءّ ّأوفىّالمسحوبّعميوّالسندّدوفّأفّيسترده ّإذا أما
عمدّاألخيرّإلىّتظييرهّمفّجديدّإلىّحامؿّحسفّالنية،ّفميسّلممسحوبّعميوّأفّيدفعّتجاهّّو

األخيرّبانقضاءّالتزاموّبالوفاءّحتىّولوّأبرزّمخالصةّمستقمةّبالوفاء؛ّألفّالدفعّبالوفاءّغيرّ
ّالظاىرّعمىّالسندّيطّيرهّالتظيير.

ذاّاستردّالمسحوبّعميوّالسندّمفّالحامؿّدوفّأفّيكوفّم ؤشرًاّعميوّمفّاألخيرّبالتخالص،ّوا 
اعتبرّىذاّاالستردادّقرينةّعمىّحصوؿّالوفاء،ّلكفّىذهّالقرينةّىيّقرينةّبسيطةّيسيؿّعمىّ
ّكافّطرؼّالمسحوبّعميوّ ّالسند ّبأف ّيثبتّمثاًل ّأف ّالحامؿ ّفيستطيع ّإثباتّعكسيا، الحامؿ

ّبغرضّعرضوّعميوّلمقبوؿ.
ّبما ّالمدوفّعمىّالسند ّالتأشير ّعمىّحصوؿّّكذلؾّيعتبر ّمؤقتة ّقرينة ّالسند ّقبضّقيمة يفيد

ّفقدّجرىّالتعامؿّلدىّ ّالمديفّالموفي، ّالحامؿّدوفّأفّيسترده ّتبّقىّمع ّقد ّالسند الوفاءّماداـ
التجارّوالمصارؼّعمىّأفّيكمفواّأحدّموظفييـّبتحصيؿّالسفاتجّالمستحقةّبعدّأفّيؤشرواّعميياّ

ّألعماليـ، ّالتخالصّتسيياًل ّيفيد ّبما ّأوّّمسبقًا ّلمتاجر ّجاز ّالوفاء، ّالمديفّعف ّامتنع ّما فإذا
ّلممصرؼ،ّعمىّالرغـّمفّوجودّعبارةّالمخالصة،ّإثباتّعدـّحصوؿّالوفاء.

ّأفّ ّالسحبّمفّالموقعيفّعميو ّولكؿّمفّيؤديّمبمغّسند ّإلىّأفّلممسحوبّعميو نشيرّأخيرًا
ّيثبتّبجميعّطرؽّاإلثباتّوفاءهّلمحامؿّكؿّالمبمغّأوّجزءًاّمنو.
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 Oppostion au paiement معارضة في الوفاءال  -7

(ّمفّقانوفّأصوؿّالمحاكماتّالمدنيةّبأنوّ"يجوزّلمدائفّأفّيحجزّماّيكوف358ّتقضيّالمادةّ)
ّ."لمدينوّلدىّالغيرّمفّالمبالغ،ّوالديوف،ّواألمواؿّالمنقولة

يًاّلممعارضاتّلكفّالمشرع،ّتأكيدًاّلحؽّالحامؿّفيّاستيفاءّقيمةّسندّالسحبّبيدوءّوأماف،ّوتفاد
ّالمسحوبّعميوّبالتواطؤّمعّأحدّدائنيّالحامؿّبإيقاع ّإلييا ّيمجأ الحجزّعمىّ الكيديةّالتيّقد

قيمةّالسندّبيفّيديوّ)المسحوبّعميو(ّلتغطيةّعجزّاألخيرّعفّالوفاء،ّوإلبعادّمخاطرّتنظيـّ
ّالسند،ّوتمكينوّمف أداءّدورهّفيّّاالحتجاجّضده،ّوحمايةّلالئتمافّالتجاريّبتيسيرّتداوؿّىذا

ىذاّالمجاؿ،ّفقدّحظرّالمعارضةّفيّوفاءّالسفتجةّإالّفيّحالتيف:ّحالةّإفالسّالحامؿ،ّوحالةّ
ؽ.ت(،ّوعمىّىذاّالّيجوزّلدائنيّالحامؿّأفّيوقعواّحجزًاّعمىّمبمغ296ّفقدافّالسفتجةّ)مادة

ّالسفتجةّبيفّيديّالمسحوبّعميو.
معارضةّفيّوفاءّسندّالسحب،ّولذلؾّيجوزّإبداؤىاّلـُّيشرّالقانوفّإلىّالطريقةّالتيّتتـّبياّال

ّبرسالةّمضمونةّأوّببرقية،ّكماّيمكفّأفّتقعّمشافية،ّأوّبأيّصورةّأخرى.

   Faillite du porteurإفالس الحامل:  -أولً 
يترتبّعمىّالحكـّبشيرّإفالسّالحامؿّرفعّيدهّعفّإدارةّأموالو،ّأوّالتصرؼّفييا.ّوالّيجوزّ

ئًذّالوفاءّبماّعميوّمفّديوف،ّأوّاستيفاءّمالوّمفّحقوؽ،ّبؿّيعودّذلؾّإلىّلمحامؿّالمفمسّعند
ؽ.ت(؛ّوتبعًاّلذلؾّيتعيفّعمىّوكيؿّالتفميسةّأفّيخطرّالمسحوبّعميو454ّوكيؿّالتفميسةّ)مادة

بعدـّالوفاءّلمحامؿ،ّفإفّلـّيفعؿّذلؾ،ّووفىّالمسحوبّعميوّالحامؿّالمفمسّكافّوفاؤهّصحيحًا،ّ
ّومبرئًاّلذمتو.

ّ ّ)مادة ّأجاز48ُّّيالحظّأفّبعضّالتشريعاتّالعربية ّقد ّالسعودي( ّاألوراؽّالتجارية مفّنظاـ
ّفيّحالةّحدوثّماّيخّؿّبأىميةّالحامؿ،ّفتكوفّالمعارضةّفيّىذهّالحالةّمفّ المعارضةّأيضًا
ّإلىّ قبؿّالنائبّالقانونيّلممذكورّ)ولي،ّأوّوصي،ّأوّقّيـ(،ّوىناؾّجانبّمفّالفقوّيميؿّأيضًا

ّعمىّتس ّقياسًا ّأىميتو، ّانعداـ ّنقصّأو ّبسبب ّحامميا ّإلى ّالسفتجة ّوفاء ّفي ّالمعارضة ويغ
ّالمعارضةّالمشروعةّفيّحالةّإفالسّالمذكور.

ىذاّوُيعزىّاليدؼّمفّالمعارضةّفيّالوفاءّبالحاالتّالسابقةّإلىّمنعّالوفاءّلشخصّليستّلوّ
ّمفّالديفّالذيّوفاه.السمطةّفيّاقتضائو،ّوالّيرّتبّحصولوّعميوّبراءةّالمديفّ
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 Perte de la traiteفقدان سند السحب:  -ثانياً 
إذاّأضاعّالحامؿّالسندّفإفّأوؿّإجراءّيحفظّلوّحقوقوّىوّالمعارضةّلدىّالمسحوبّعميوّكيالّ
ذاّكافّالنصّأجازّالمعارضةّفيّحالةّ"فقدافّالسند"ّفإفّىناؾّإجماعًاّ يفيوّلمفّعثرّعميو.ّوا 

"ّبمعناهّالواسعّبحيثّيشمؿّكؿّحاالتّتجّردّالمالؾّمفّحيازةّالصؾّعمىّتفسيرّتعبيرّ"فقداف
ّدوفّإرادتو،ّكالسرقةّأوّاالغتصابّأوّالتمؼ.

ماّأفّالّيظيرّ وبعدّأفّتقعّالمعارضةّفيّوفاءّالسندّالمفقود،ّفإماّأفّيظيرّحامؿّجديدّلو،ّوا 
ّبيدّأحد.

ّالمعارضةّفيّفيّالّوّوفـاء السند المفقود في حالة ظيور حامل جديد لو: -أ ّإفّإجازة اقع،
ّالمسحوبّعميوّمعّ حالةّفقدافّالسندّقدّتمّيدّالطريؽّإليجادّبعضّصورّالغش؛ّكأفّيتواطأ
أحدّاألشخاصّليدعيّاألخيرّممكيةّالسندّفيتأخرّبذلؾّموعدّوفائو،ّومعّذلؾّفقدّغّمبّالمشرعّ

ضةّمفّالوفاءّحتىّمصمحةّمالؾّالسندّالضائع،ّفقضيّبمنعّالمسحوبّعميوّالذيّتمقىّالمعاّر
ّليسّ ّىذا ّوعمى ّالحالي. ّوحاممو ّالسند ّممكية ّمدعي ّبيف ّالقائـ ّالنػزاع ّفي ّالقضاء يفصؿ
لممسحوبّعميوّأفّيحكـّبنفسوّفيّشرعيةّممكيةّالسندّأليّمفّالطرفيفّالمتنازعيف،ّواتخاذّماّ

ّيراهّمناسبًاّتبعًاّلذلؾ.

ّاألسس ّىي ّوما ّالمذكور، ّالنػزاع ّفي ّالفصؿ ّيتـ ّكيؼ ّليذاّّلكف ّإلييا ّيستند ّأف ّيمكف التي
ّبيف ّالمجاؿ ّىذا ّفي ّالقضاء ّيميز ّأوّّالغرض؟ ّالنية، ّحسف ّالحاليّلمسند ّالحائز ّكاف ّإذا ما

ّسيئيا.

فإذاّكافّالحامؿّسيئّالنية،ّكماّلوّكافّيعمـّبأفّالسندّمسروؽّأوّضائع،ّأوّكافّىوّنفسوّ
ّتفضيؿّمالؾّالس ّالسندّأوّواجده،ّفالّشؾّبضرورة ّالحائزّحيثّيكوفّسارؽّىذا ندّعمىّىذا

ّلألوؿّحؽّاستردادهّمفّالثاني.

أماّإذاّكافّالحامؿّالحاليّحسفّالنية،ّكماّلوّأنوّتمقىّالسندّوىوّعمىّغيرّعمـّبضياعوّأوّ
سرقتوّأوّاغتصابوّولـّيرتكبّخطًأّجسيمًاّعندّانتقالوّإليو،ّفإفّالرأيّالراجح،ّوالذيّنؤيدهّيميؿّ

ّلالئتمافّالتجاري،ّواستقرارّالتعامؿّبالسنداتّالتجارية،ّإلىّتفضيموّعمىّالمالؾّا لحقيقيّدعمًا
ّوجزائيًاّ ّمدنيًا ّالواجد، ّأو ّالسارؽ ّالحقيقيّسوىّمالحقة ّالمالؾ ّأماـ ّالحالة ّىذه ّفي ّيكوف وال

ّهّحيفّأقاـّنفسوّمستفيدًاّمفّعمميةّالتظيير.ءأيضًا؛ّباعتبارهّزّورّإمضا
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إذاّلـّيظيرّأفّالسندّقدّاستقّرّفيّيدّّر حائز جديد لو:وفاء السند المفقود من دون ظيو  -ب
شخصّآخر،ّأوّإذاّكافّتُمؼّأوّىمؾ؛ّفإفّالنػزاعّحوؿّممكيتوّغيرّموجود،ّلكفّالمشكمةّالتيّ
تواجوّمالكوّالحقيقيّىيّكيفيةّحصولوّعمىّمبمغوّوىوّليسّفيّحيازتوّكيّيسمموّلممسحوبّ

ّعميو.

المسألةّتختمؼّبحسبّماّإذاّكافّالسندّالضائعّمحررًاّّلقدّوضعّالقانوفّعدةّقواعدّلحؿّىذه
ّعمىّعدةّنسخ،ّأوّعمىّنسخةّواحدة.

إحداىا؛ّّتقدإذاّكافّسندّالسحبّمحررًاّعمىّعدةّنسخّوفُّالسند محرر عمى عدة نسخ:  -1
ّفإفّاألمرّالّيخموّمفّأفّتكوفّالنسخةّالضائعةّغيرّمقبولةّمفّالمسحوبّعميوّأوّمقبولة.

ّكانتّال ّبمقتضىّإحدىّالنسخّفإذا نسخةّالضائعةّغيرّمقبولةّفإفّلمحامؿّأفّيطالبّبالوفاء
ؽ.ت(.ّوىذهّىيّأىـّفوائدّتحريرّالسندّمفّنسخّمتعددة.ّوالوفاء297ّاألخرىّالتيّيحوزىاّ)مادة

الذيّيتـّمفّالمسحوبّعميوّبموجبّالنسخةّالمذكورةّمبرئّلذمتوّولوّلـّيكفّمشروطًاّفيياّأفّ
ّؽ.ت(.332حكـّالنسخّاألخرىّ)مادةّّىذاّالوفاءّيبطؿ

ّالمسحوبّعميوّ ّمطالبة ّالحامؿّالّيستطيع ّفإف ّالمقبولة، ّىي ّالضائعة ّكانتّالنسخة ّإذا أما
ّتقديـّ ّوبشرط ّالمحكمة، ّمف ّأمر ّبموجبّصدور ّاألخرىّإاّل ّالسند ّبموجبّإحدىّنسخ القابؿ

(ّ ّلو ّشرعي ّحائز ّوجود ّبعد ّفيما ّاتضح ّإذا ّالسند ّقيمة ّرّد ّيضمف ّىذا298ّمادةكفيؿ ؽ.ت(
ّلـّ تأكدّمفّوجاىةّادعاءّمقدـّتولممحكمةّمطمؽّالحريةّفيّرفضّإصدارّاألمرّالمذكورّإذا

الطمبّبممكيةّالسند،ّكماّلوّكافّالطمبّمقدمًاّبعدّحموؿّأجؿّاالستحقاؽّبمدةّطويمةّمثاًل،ّكماّ
ّمالءةّالي ّأكثر ّآخر ّبشخص ّالسند، ّممكية ّمدعي ّقدمو ّالذي ّالكفيؿ ّاستبداؿ يمكفّّطمب

ّوتنقضيّضمانةّالكفيؿّبمضيّثالثةّ ّاقتضىّالحاؿ.ّىذا االطمئنافّإلىّقدرتوّعمىّالدفعّإذا
أعواـّعمىّتاريخّإعطاءّالكفالة،ّوذلؾّإذاّلـّتحصؿّخالؿّىذهّالمدةّمطالبةّبالوفاءّمفّجانبّ

ّؽ.ت(.302شخصّيثبتّحيازتوّالشرعيةّلمسند،ّأوّإقامةّدعوىّأماـّالقضاءّليذاّالغرضّ)مادة

ّفإفّىذاّ ّالشأف؛ ّإلىّأمرّالمحكمةّالصادرّبيذا ّاستنادًا ّأوفىّالمسحوبّعميوّقيمةّالسند فإذا
ّكافّ ّذلؾّأفّمدعيّالممكية ّولوّظيرّبعد ّاآلخريفّالممتزميفّبالسند، ّوذمة ّيبرئّذمتو الوفاء
ّمفّ ّوعمى ّالكفيؿ، ّعمى ّالرجوع ّسوى ّالمقبولة ّلمنسخة ّالحقيقي ّلممالؾ ّعندئٍذ ّيكوف ّوال كاذبًا.

ّاستوفىّقيمةّالسندّبغيرّوجوّحؽ.
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ّوسواءّّالسند محرر عمى نسخة واحدة: -2 ّواحدة، ّعمىّنسخة ّالسحبّمحررًا ّكافّسند إذا
ّعمىّعدةّنسخ،ّوضاعتّ أكانتّمقبولةّأوّغيرّمقبولةّثـُّفقدت،ّوكذلؾّإذاّكافّالسندّمحررًا

دّالحيازةّفيّالحالتيفّالمذكورتيفّسموؾّجميعّىذهّالنسخ،ّفإفّالقانوفّقدّخيَّرّالحامؿّالذيّفق
ّأحدّالطريقيفّالتالييف:ّ

ؽ.ت(ّبقوليا:ّ"مفّضاع299ّّوعمىّىذاّنصتّالمادةّ)بالدفع:  المحكمةاستصدار أمر من -1
منوّسندّالسحب،ّسواءّأكافّمقترنًاّبالقبوؿّأـّال،ّولـّيمكنوّتقديـّإحدىّنسخوّاألخرى،ّجازّلوّ

بوفائوّبعدّأفّيثبتّممكيتوّلوّوبشرطّتقديـّكفيؿ".ّوعمىّىذاّفإفّّأفّيستصدرّمفّالمحكمةّأمراًّ
المحكمةّلكيّتصدرّأمرًاّبوفاءّالسندّالضائع،ّيتوجبّعمىّالحامؿّأفّيثبتّأمامياّممكيتوّلو.ّ
وىذاّاإلثباتّيجوزّباالستنادّإلىّدفاترّالحامؿّكماّيجوزّبطرؽّاإلثباتّاألخرىّكافةّكاإلقرارّ

ّيضمفّردّقيمةّالسندّواليميفّوالبّينةّوال قرائفّكماّيجبّعمىّطالبّالوفاءّأفّيقدـّكفياًلّموسرًا
ّو.جبّّفيّحاؿّتّو

تجدرّاإلشارةّإلىّأنوّإذاّفقدّالسندّبعدّتنظيـّاالحتجاجّلعدـّالوفاءّفإفّلمحامؿّأفّيستمرّفيّ
رهّأمرًاّإجراءاتّالرجوعّعمىّالممتزميفّالضامنيفّكماّلوّكافّالسندّبيفّيديو.ّوالّحاجةّالستصدا

ّطبؽّاألصؿّلمسندّ ّيتضمفّصورة ّالوفاء ّاالحتجاجّلعدـ ّأفّصّؾ ّبالوفاءّطالما مفّالمحكمة
ّؽ.ت(.316ّّالمفقودّ)مادةّ

ّوالمحررّالحصول عمى نسخة من السند المفقود: -2 ّالمفقود ّأجازّالمشرعّلحامؿّالسند لقد
ؿّعمىّىذهّالنسخةّعمىّنسخةّواحدةّأفّيستحصؿّعمىّنسخةّثانيةّمنو.ّوالفائدةّمفّالحصّو

تبدوّفيماّإذاّكافّموعدّاالستحقاؽّمازاؿّبعيدًا،ّويريدّمالؾّالسندّاستعمالوّبالخصـ،ّأوّالتظييرّ
ّخالؿّىذهّالفترة.ّ

(ّ ّوقدّرسمتّالمادة ّلمحصوؿّعمى301ّّىذا ّالطريؽّالذيّيتوجبّعمىّالحامؿّسموكو ؽ.ت(
ّأيضًاّبمعاونتوّىذهّالنسخة،ّفقدّأوجبتّعمىّالمذكورّأفّيراجعّمفّظيرّلوّ السفتجةّالذيّيمتـز

واإلذفّلوّباستعماؿّاسموّلمطالبةّالمظيرّالسابؽ،ّويتسمسؿّالمالؾّفيّىذهّالمطالبةّمفّمظيرّ
ّتتضمفّنفسّ ّثانيةّعنيا ّفيطمبّمنوّتحريرّنسخة إلىّآخرّحتىّيصؿّإلىّساحبّالسفتجة،

أفّيتسمـّالنسخةّالثانيةّمفّّبياناتّالسندّالضائع،ّثـّيوقعّعمييا.ّوبعدّذلؾّيقوـّالحامؿّبعد
الساحبّبعرضياّعمىّكؿّمظيرّلمحصوؿّعمىّتوقيعوّالذيّكافّقدّوشحّبوّالسفتجةّالضائعة،ّ
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تمامًاّبالسندّالضائع،ّوتكوفّنفقاتّذلؾّكموّعمىّعاتؽّمالؾّّشبيوٌّّوىكذاّيصبحّبيدّالحامؿّسندٌّ
ّالسفتجةّالمفقودة.ّ

ّالمستح ّالنسخة ّبموجب ّبالوفاء ّالمطالبة ّاللكف ّالضائع ّالسند ّعف ّبداًل ّإالّّّدثة بعدّّتصح
وبشرطّتقديـّكفيؿ؛ّليمكفّالرجوعّعميوّفيماّلوّظيرّأفّالشخصّّالمحكمةاستصدارّأمرّمفّ

الذيّقبضّقيمةّالسفتجةّلـّيكفّصاحبّالسندّالضائعّالحقيقي.ّوىكذاّيكوفّالمشرعّقدّساوىّ
لمحررةّمفّنسخةّواحدة،ّفيّأنوّلممطالبةّبيفّحالةّفقدافّالنسخةّالمقبولةّوحالةّفقدافّالسفتجةّا

بوفاءّأيّمنيماّيتوجبّاستصدارّأمرّمفّالمحكمةّبالوفاء،ّوتقديـّالكفيؿّالذيّالّتبرأّذمتوّإالّ
ّمطالبةّ ّالمدة ّىذه ّخالؿ ّفي ّيحصؿ ّأف ّدوف ّالكفالة، ّتقديـ ّعمى ّسنوات ّثالث ّانقضاء بعد

ّبالوفاء،ّأوّدعوىّأماـّالمحكمةّليذاّالغرض.

 Paiement par intervention ريق التدخل الوفاء بط -8
 مفيوم الوفاء بطريق التدخل والفائدة منو:  -أولً 

ّاألساسي.ّ ّالمديف ّغير ّمف ّبو ّلمدائف ّالحاصؿ ّالوفاء ّىو ّالتدخؿ ّبطريؽ ّالسحب ّسند وفاء
ّلكفّالدائفّالّيجبرّ ّالعامةّأفّيجوزّلغيرّالمديفّأفّيقوـّبوفاءّااللتزاـ، واألصؿّفيّالقواعد

ّالوفاء،ّبؿّيحوزّلوّأفّيرفضوّإذاّاعترضّالمديفّعمىّذلؾ،ّوأبمغوّىذاّاالعتراضّعمىّ ىذا
ؽ.ـ(.ّكماّتجيزّالقواعدّالمذكورةّلممديفّالذيّحصؿّالوفاءّدوفّإرادتو،ّأفّيمنع322/2ّ)مادةّ

ؽ.ـ(.323/2ّالموفيّبالرجوعّعميوّبماّوفاهّعنوّإذاّأثبتّأفّلوّمصمحةّفيّعدـّالوفاءّ)مادةّ
ّفإفّوتقضيّت ّدوفّأيّاعتراض، ّالطريقة ّفيّىذه ّفيّحاؿّوقوعّالوفاء ّأنو ّأيضًا مؾّالقواعد

الموفيّالّيحؿّمحؿّالدائفّفيماّيكوفّلوّمفّضماناتّتكفؿّالوفاءّبالديف،ّإالّإذاّكافّالحموؿّ
ّمدني(.325ّّمقررًاّبنصّخاص،ّأوّمتفقًاّعميوّبيفّالدائفّوالموفيّنفسوّ)مادةّ

ّاألصؿّينطبؽّمفّحي ّفقدّأجازّالمشرعّوىذا ّبااللتزاماتّالصرفية، ّعمىّالوفاء ّأيضًا ثّالمبدأ
ّوفاءّسندّالسحبّبطريؽّالتدخؿ،ّكماّأجازّمفّقبؿّقبولوّبالتدخؿّأيضًا.

ّمفّأعباءّالممتزميفّبالوفاءّ ّلمتعامؿّبالسنداتّالتجارية،ّوتخفيفًا ّتشجيعًا لكفّالمشرعّالتجاري،
كاـّالتيّتختمؼّعفّمثيالتياّفيّالموادّالمدنية.ّفمفّبيا،ّفقدّخصّالوفاءّبالتدخؿّببعضّاألح

رفضوّالوفاءّّىجيةّأولى،ّحدَّّمفّحريةّالحامؿّفيّقبوؿّالوفاءّبالتدخؿّأوّرفضو،ّإذّرّتبّعم
أيّّالمذكورّسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّذمميـّتبرأّبيذاّالوفاء.ّومفّجيةّثانيةّلـّيعر
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ءّبحيثّأجازّوقوعوّعمىّالرغـّمفّاعتراضّالمذكورّعميو.ّاىتماـّلموافقةّالمديفّعمىّىذاّالوفا
ّلقدّأنزؿّقانوفّالصرؼّالموفيّالمتدخؿّمنزلةّالحامؿّفيماّي وزّمفّحقوؽ،ّوماّيترتبّحوأخيرًا

ّعميوّمفّواجباتّحياؿّمفّجرىّالتدخؿّلصالحو،ّومفّيضمنوّمفّالموقعيفّالسابقيف.

ّ ّفيّالوجوه ّمتعددة ّيكوفّمدينًاّ التالية:ولموفاءّبطريؽّالتدخؿّفوائد فالموفيّبطريؽّالتدخؿّقد
ّأماّ ّالديف. ّىذا ّانقضاء ّإلى ّيؤدي ّاألخير ّالسحبّلصالح ّسند ّقيمة ّووفاؤه ّالصرفي، لمممتـز
ّيتجنبّمشقةّرفعّدعاوىّالرجوعّالصرفيّعمىّ ّفإنو الحامؿّالذيّتمقىّالوفاءّبطريؽّالتدخؿ؛

ّ ّمف ّيتيدده ّوما ّبالوفاء ّلممطالبة ّحيالو ّاتخاذّالممتزميف ّفي ّأىمؿ ّإذا ّحقوقو ّسقوط مخاطر
ّإتباعياّقانونًا.ّأماّالموقعوفّالالحقوفّلمفّحصؿّالوفاءّبالتدخؿ،ّففائدتيـّمفّ اإلجراءاتّالالـز
ّويتحاشوفّبذلؾّخطرّالرجوعّ ّالسند ّمفّضمافّوفاء ّنيائيًا ّذمميـ ّتبرأ ّإذ ّالوفاءّظاىرة؛ ىذا

ّقدّيؤديوّذلؾّمفّإلحاؽّالضررّبسمعتيـ وائتمانيـ،ّوحتىّاحتماؿّإعالفّإفالسيـّّعمييـّوما
ّبالدائفّالحامؿّ ّيستبدؿ ّبأنو ّفتبدوّمصمحتو ّالوفاءّلصالحو، ّالذيّوقع ّلمممتـز ّوبالنسبة أيضًا.
دائنًاّصرفيًاّجديدًاّىوّالموفيّبالتدخؿّوالذيّقدّيكوفّأكثرّحرصًاّعمىّرعايةّسمعتوّوائتمانوّ

 اقةّالتيّتجمعوّبو.مفّالحامؿّالسابؽّبسببّصمةّالقربى،ّأوّالصد

 شروط الوفاء بالتدخل:  -ثانياً 
ّلكيّيكوفّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّصحيحًاّيجبّأفّيتوافرّفيوّنوعافّمفّالشروط:ّ

 شروطّموضوعيةّ.ّّ-1
 شروطّشكميةّ.ّّ-2
ّ

 الشروط الموضوعية:-1

ّالشروطّشروط موضوعية عامة:  -أ ّتوافر ّقانوني ّكتصرؼ ّبالتدخؿ ّالوفاء ّلصحة يشترط
زمةّلصحةّااللتزاماتّعامة،ّوعمىّىذاّيشترطّفيّالموفيّبطريؽّالتدخؿّأفّيتمتعّباألىميةّالال

ّسببّ ّويفترضّوجود ّعيوبّاإلرادة، ّمف ّخاليًا ّرضاؤه ّيكوف ّيجبّأف ّكما ّالالزمة، القانونية
ّعّليذاّالوفاء.ّّومشّر

ونفقاتّاالحتجاج،ّّأماّمحؿّالوفاءّفيجبّأفّيفيّالمتدخؿّمبمغّالسندّبأكمموّمضافًاّإليوّالفوائد،
326/2ّوسائرّالمصاريؼّاألخرىّالتيّكافّعمىّمفّوقعّالتدخؿّلمصمحتوّأفّيدفعياّ)مادةّ
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ّالمبالغّ ّينقصّمف ّالحؽّبأف ّفممموفيّالمتدخؿ ّاالستحقاؽ، ّقبؿ ّالوفاء ّحصؿ ّإذا ّأما ؽ.ت(.
لجيةّتاريخّالرجوع،ّوبافيّالمذكورة،ّمقدارّالحسـّويحسبّعمىّسعرّالحسـّالرسميّفيّسوريةّ

ّؽ.ت(ّ.309/2ّّالتيّيقعّفيياّموطفّالحامؿّ)مادةّ

ّلموفاءّ ّالجزئيّبطريؽّالتدخؿّعمىّخالؼّالحاؿّبالنسبة ّنرىّأفّالقانوفّقدّمنعّالوفاء وىكذا
الجزئيّالحاصؿّمفّالمسحوبّعميوّوالذيُّيعدُّّصحيحًا.ّوقدّيكوفّاليدؼّمفّىذاّالمنعّفيّأفّ

الغاياتّالتيّشرعّمفّأجميا،ّفيوّالّيعفيّالحامؿّمفّالوفاءّالجزئيّبطريؽّالتدخؿّالّيحقؽّ
ّمواجيةّ ّفي ّاإلجراءات ّىذه ّيتخذ ّأف ّالمذكور ّعمى ّإذ ّومخاطره، ّومشقتو ّالرجوع إجراءات
ّعمىّىؤالءّ الممتزميفّبالجزءّغيرّالمدفوع.ّوكذلؾّعمىّالموفيّبطريؽّالتدخؿّأفّيرجعّقانونًا

وقوّبذلؾّمحؿّمفّجرىّالوفاءّلحسابو.ّاألمرّالممتزميفّبالمبمغّالذيّدفعو؛ّألنوّيحؿّفيّحق
وتعقيدًا،ّبحيثّيمكفّالقوؿّبأفّمضارّالوفاءّالجزئيّّةالذيّيؤديّإلىّزيادةّإجراءاتّالرجوعّكمف

ّبالتدخؿّأكثرّمفّمنافعو.

ّ)ّمتى يحصل الوفاء بالتدخل: -ب ّالمادة ّسند326/1ّّنصت ّوفاء ّ"يجوز ّعمىّأنو: ؽ.ت(
األحواؿّالتيّيكوفّفيياّلمحامؿّعندّاالستحقاؽ،ّأوّقبمو؛ّحؽّالسحبّبطريؽّالتدخؿّفيّجميعّ

ّالرجوعّعمىّالممتزميف"ّ.ّ

يتضحّمفّىذاّالنصّأفّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّيجوزّأفّيقعّفيّكؿّاألحواؿّالتيّينشأّلمحامؿّ
ّالممتزميفّبسندّالسحب.ّّىفيياّحؽّالرجوعّعم

ّبالرجوعّعمى ّالحامؿ ّيتقررّحؽ ّالقانوف ّألحكاـ ّفيّّووفقًا ّالسند ّاستحقاؽ ّقبؿ ّإما الممتزميف،
ّالحاالتّالثالثّالتالية:ّ

 االمتناعّالكميّأوّالجزئيّعفّالقبوؿ.ّّ-1
ّأوّّ-2 ّديونو، ّدفع ّعف ّتوقفو ّأو ّال، ّأـ ّقبوؿ ّمنو ّأكافّصدر ّسواء إفالسّالمسحوبّعميو،

 الحجزّعمىّأموالوّحجزًاّغيرّمجد.ّ
 وّلمقبوؿ.إفالسّساحبّسندّّالسحبّالمشروطّعدـّتقديمّ-3
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ماّبتاريخّاالستحقاؽ ؽ.ت(،ّويثبتّىذا303ّّيمتنعّالمسحوبّعميوّعفّاألداءّ)مادةّّعندماّوا 
ّ)السػاالمتناعّفيّاحتج ّالوفاءّإفّكافّذلؾّمتوجبًا فتجةّالّتتضمفّشرطّالرجوعّدوفّػاجّعدـ
ّمصاريؼّمثاًل(.ّ

ّلوقوعّالوفاءّبطريؽّا ّالقانوفّميمةّقصيرة ّلقدّحدد لتدخؿّفقدّأشارتّالفقرةّومفّناحيةّأخرى،
ؽ.ت(ّإلىّتوجبّحصوؿّالوفاءّعمىّاألكثرّفيّاليوـّالتاليّآلخرّيوـ326ّّالثالثةّمفّالمادةّ)

يجوزّفيوّعمؿّاحتجاجّعدـّالوفاء.ّوعمىّىذاّإفّآخرّيوـّيمكفّأفّيقعّفيوّالوفاءّبالتدخؿّىوّ
دّالمشرعّمفّتقصيرّىذهّيميّتاريخّاستحقاؽّسندّالسحب،ّوقدّيكوفّقصّييوـّالعمؿّالثالثّالذ

ّفيّحالةّاالمتناعّعفّالوفاء،ّإخطارّ الميمةّتمكيفّالحامؿّمفّتحديدّموقفوّبسرعة،ّفيوّممـز
ّساحبّالسندّومفّظيرهّإليوّبعدـّوفائوّخالؿّفترةّوجيزة،ّكماّسنرىّفيماّبعد.ّ

يكوفّ/ؽ.ت(ّإلىّأفّالمتدخؿّيجوزّأف322ّأشارتّالمادةّ)ّعّمن يصدر الوفاء بالتدخل: -جـ
ّبموجبّالسفتجةّعداّقابميا.ّ ّمفّالغير،ّأوّالمسحوبّعميوّنفسو،ّأوّأيّشخصّآخرّممتـز

ّيجوزّأفّيكوف ّيكوفّىذاّاّوعمىّىذا ّوقد ّعفّالسفتجة، ّغريبًا لموفيّبطريؽّالتدخؿّشخصًا
ّيقدـّعمىّالوفاءّدوفّتفويضّمفّأحد،ّأوّنائبًاّعفّالشخصّالذيّتـّالوفاءّ الشخصّفضوليًا

ّشخصًاّغريبًاّعفّالسندّالصرفي،ّفيصحّلمصمحتو.ّّو حيثّإفّالمسحوبّعميوّغيرّالقابؿُّيعدُّ
ّاألسموبّ ّليذا ّالمسحوبّعميو ّويمجأ ّبطريؽّالتدخؿ. ّأفّيكوفّموفيًا ّعمىّبلو ّالمحافظة قصد

ّكمتدخؿّيتيحّلوّإمكانيةّالرجوعّ ّأفّوفاءه ّتنظيـّاالحتجاجّضده.ّكما سمعةّالساحبّوتجنيبو
ّلوّأوفىّقيمةّعمىّالموقعّالذيّأّو ّبينما ّالساحب، ّفييـ فىّعنو،ّوعمىّالموقعيفّالسابقيفّبما

ّالسفتجةّوفاءّعاديًاّالّيكوفّلوّالرجوعّإالّعمىّالساحبّوحده.ّ
ّبموجبّسندّالسحبّ وقدّأجازّالقانوفّأيضًاّأفّيكوفّالموفيّبطريؽّالتدخؿّأيّشخصّممتـز

ّبوف ّالقابؿ ّلممسحوبّعميو ّالسماح ّوعدـ ّالقابؿ، ّيبرّّماعدا ّبالتدخؿ ّالسفتجة ّالمذكورّّهّراء أف
بقبولوّالسفتجةّأصبحّالمديفّاألساسيّبيا،ّفبوفائوّلياّينقضيّااللتزاـّالصرفي،ّوتنقضيّمعوّ
ّمفّ ّأي ّعمى ّالرجوع ّليسّلو ّولذلؾ ّأحد، ّلمصمحة ّيتدخؿ ّال ّالوفاء ّبيذا ّأنو ّكما السفتجة.

ّموّفيّالوفاء.خّّدالموقعيفّعمىّالسفتجةّبدعوىّت
/ؽ.ت(ّبأنوّيجوزّوفاءّسندّالسحبّبالتدخؿ322ّتقضيّالمادةّ)ّقع الوفاء بالتدخل:ن يعمّ -د

ّيجوزّ ّوعمىّىذا ّبعده. ّاالستحقاؽّأو ّقبؿ ّلمرجوعّعميو ّيكوفّمستيدفًا ّبو ّأيّمديف لمصمحة
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ّبالرجوعّعمييـّإذاّماّ التدخؿّلموفاءّعفّالساحبّوالمظيريفّوالضامنيف؛ّألنيـّمعرضوفّجميعًا
ّفّالوفاءّ.عميوّتخّمؼّالمسحوبّع

ال،ّفالّيجوزّأفّيقعّالوفاءّبالتدخؿّلحسابو؛ّألنوّـّأماّالمسحوبّعميو،ّسواءّكافّقاباًلّلمسندّأ
ّلمطالبةّ ّسموكو ّالحامؿ ّاليستطيع ّالذي ّالطريؽ ّىو ّفالرجوع ّعميو. ّلمرجوع ّمستيدفًا ليس

ّ ّعميو ّالمسحوب ّامتنع ّإذا ّإال ّالّوعالضامنيف ّيقع ّأف ّاليجوز ّوكذلؾ ّالوفاء. ّبالتدخؿّف فاء
لمصمحةّالمظيرّالذيّقرفّتظييره؛ّبشرطّعدـّالضمافّالذيّيحوؿّدوفّحؽّالحامؿّبالرجوعّ

فّوقعّالتدخؿّلمصمحةّالمذكورّفالّجدوىّمنوّلعدـّالتزاموّبالضمافّالصرفي. ّعميو.ّوا 
ّعُّ ّيذكر ّلـ ّفإف ّلمصمحتو، ّالوفاء ّتـ ّمف ّاسـ ّيحدد ّأف ّالمتدخؿ ّوعمى ّحاصاًلّّدَّّىذا الوفاء

ّؽ.ت(ّ.329/1ّحةّالساحبّ)مادةّلمصم

إفّكانتّالقاعدّالعامةّتجيزّلمدائفّرفضّوفاءّالديفّّالتزام الحامل بقبول الوفاء بالتدخل:-ىـ
مفّغيرّالمديفّإذاّاعترضّاألخيرّعمىّذلؾ،ّوأبمغّالدائفّبيذاّاالعتراض،ّفإفّقانوفّالصرؼّ

ّالتدخ ّبطريؽ ّرفضّالوفاء ّكذلؾّمفّحؽ ّالدائف ّالحامؿ ّيحـر ّحمايةّلـ ّالقانوف، ّلكفّىذا ؿ.
ّ ّالسحبّودفعًا ّبسند ّقدّلكؿلمممتزميف ّأماـّّيمحؽّضرر ّالبابّمفتوحًا ّيترؾ ّأف ّيشأ ّلـ بيـ،

الحامؿّلرفضّالوفاءّبالتدخؿّدوفّأيّجزاء،ّفقضىّلذلؾّبسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّ
ّلصفةّالمتدخؿ:ّّتختمؼّآثارّىذاّالسقوطّتبعاًّّوؽ.ت(.328ّّذمتوّتبرأّلوّقبؿّىذاّالوفاءّ)

إذاّكافّالمتدخؿّىوّالمسحوبّعميوّاالحتياطيّ)المفوض(ّأوّالقابؿّبطريؽّالتدخؿ،ّوالذيّ-1
الرجوعّعمىّمفّعّيفّالمفوض،ّأوّبّولكؿّمنيماّموطفّفيّمكافّالوفاء،ّفإفّالحامؿّيسقطّحق

لالحقيفّعمىّمفّجرىّالقبوؿّبالتدخؿّلصالحو،ّإضافةّإلىّسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّالموقعيفّا
ّالقبوؿّلمصمحتو،ّ ّثـّإفّسقوطّحؽّالحامؿّبالرجوعّعمىّمفّتـ لألشخاصّالمذكوريفّأخيرًا.
ّسقوطّحؽّالحامؿّ ّيستتبع ّلمصمحتو، ّالقبوؿ ّتـ ّبالرجوعّعمىّمف ّسقوطّحؽّالحامؿ يستتبع
ّالذيّتدخؿّ ّالموقع ّبو ّيمتـز ّبما ّيمتـز ّاألخير ّألف ّأيضًا؛ ّالتدخؿ ّبطريؽ ّالقابؿ بالرجوعّعمى

ّابو.لحس

ّفإفّ-2 ّالتدخؿ، ّبطريؽ ّالقابؿ ّأو ّاالحتياطي ّالمسحوبّعميو ّغير ّشخصًا ّالمتدخؿ ّكاف إذا
الحامؿّالدائفّالذيّرفضّالوفاءّبالتدخؿ،ّيفقدّحقوّبالرجوعّعمىّاألشخاص؛ّالذيفّكانتّستبرأّ

ّذمتيـّبيذاّالوفاءّأيّالمظيريفّالالحقيفّلمفّكافّسيقعّالوفاءّعنوّوضامنييـ.ّ
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وعّػفسوّالذيّحصمتّمحاولةّالوفاءّبالتدخؿّلمصمحتوّالّيسقطّحؽّالحامؿّبالرجلكفّالموقعّن
عميوّلمجردّرفضّاألخيرّقبوؿّالوفاءّبالتدخؿ؛ّألفّالوفاءّبالتدخؿّالّيبرئّذمتو،ّوكافّبوسعّ
ّالموقعّ ّلذلؾّمفّالعدؿّأفّيبقى ّعنو. ّأداه ّبما ّأفّيطالبو ّالوفاء، ّتـ ّلو الموفيّالمتدخؿّفيما

ًاّبالوفاءّتجاهّالحامؿّالذيّرفضّالوفاءّبطريؽّالتدخؿ.ّوينطبؽّىذاّااللتزاـّكذلؾّالمذكورّممزم
ّعمىّضامنيّىذاّالموقعّأيّالموقعيفّالسابقيفّعميوّفيّالتاريخ.

 الشروط الشكمية : -2
ّفيي ّيذكر ّذاتو ّالسحب ّسند ّعمى ّمخالصة ّبكتابة ّالتدخؿ ّبطريؽ ّالوفاء ّإثبات اسـّّايجب

فّخمتّالمخالصةّ)اإلبراء(ّمفّذكرّىذاّالبياف،ّالمتدخؿ،ّواسـّمفّحصؿّا لوفاءّلمصمحتو،ّوا 
ّؽ.ت(.239/1ُّعدَّّالوفاءّبالتدخؿّحاصاًلّلمصمحةّالساحبّ)مادةّ

وفاءّقدّملـّيشترطّالمشرعّذكرّتاريخّالوفاء،ّلكفّتدويفّىذاّالبيافّفيّإثباتّماّإذاّكافّالتدخؿّل
ّحصؿّفيّالوقتّالمناسبّأـّال.

يسمـّالسندّمذّياًلّبتوقيعوّباإلبراءّإلىّالموفيّالمتدخؿّإضافةّإلىّاالحتجاجّإذاّوعمىّالحامؿّأفّ
ّ/ؽ.ت(ّوذلؾّكيّيستطيعّاألخيرّمباشرةّحقوّبالرجوع.329ّكافّقدّسبؽّتحريرهّ)

ّالوفاءّخالؿّيوميّ ّالمشرعّالموفيّبالتدخؿّأفّيخطرّمفّوقعّالتدخؿّلمصمحتوّبيذا وقدّألـز
ّالت ّلحصوؿ ّالتالييف الّّالعمؿ ّوا  ّعنّدخؿ، ّمسؤواًل ّيترتبّعفّّدكاف ّتعويضّما ّعف االقتضاء

/ؽ.ت(.ّكماّيتوجبّعمىّالموفي322ّإىمالوّمفّضررّبشرطّأاّلّيتجاوزّالتعويضّمبمغّالسندّ)
المذكورّوقدّحؿّمحؿّالحامؿ،ّأفّيخطرّمفّظيرّالسندّإلىّالحامؿّالمذكورّبعدـّوفاءّالسندّ

عمؿّاالحتجاج،ّأوّليوـّاالستحقاؽّإفّكافّالسندّيتضمفّّخالؿّأربعةّأياـّالعمؿّالتاليةّليوـ
ّؽ.ت(.306/1ّّشرطّالرجوعّبالّمصاريؼّ)

ّ

 آثار الوفاء بطريق التدخل:  -ثالثاً 
(ّ ّ"330ّأشارتّالمادة ّ ّ ّ ّبقوليا: ّالتدخؿ ّبطريؽ ّالوفاء ّآثار ّإلى يكتسبّالموفيّّ-1ؽ.ت(

ّمفّحصؿ ّالسحبّتجاه ّمفّّبطريؽّالتدخؿّالحقوؽّالناتجةّعفّسند ّوتجاه ّلمصمحتو، الوفاء
ّالتزمواّنحوّىذاّاألخيرّبمقتضىّالسند،ّإنماّالّيجوزّليذاّالموفيّتظييره.ّ
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ّوتبرأّذمـّالمظيريفّالالحقيفّلمموقعّالذيّتـّالوفاءّلمصمحتو.ّّ-2
ذاّتقدـّعدةّأشخاصّلموفاءّبطريؽّالتدخؿ؛ّكانتّاألفضميةّلمفّيترتبّعمىّإيفائوّبراءةّّ-3 وا 

ّدّمفّالممتزميف.ّذمـّأكبرّعد
ومفّتدخؿّخالفًاّليذهّالقاعدةّمعّعمموّبيا،ّسقطّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّذمتوّتبرأّلوالّّ-4

ّىذاّالتدخؿ".

ّوعمىّذلؾ،ّتترتبّعمىّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّاآلثارّالتالية:ّ

لسندّوُتعدُّّحياةّاانقضاء حق الحامل بالرجوع عمى ضامني السند مادام قد استوفى قيمتو،  -1
 قدّانتيتّبالنسبةّإليو.ّ

ّالوفاءّبراءة ذمة جميع الموقعين الالحقين لمن حصل الوفاء لمصمحتو:  -2 ّحكـ ّأف ذلؾ
بطريؽّالتدخؿّبالنسبةّلمممتزميفّبالسندّيأخذّحكـّالوفاءّالحاصؿّمّمفّتـّالتدخؿّلمصمحتو.ّفموّ

ّالوفاء.ّأفّالوفاءّبالتدخؿّوقعّلصالحّالساحب،ّفإفّذمةّجميعّالمظيريفّوض ّبيذا ّتبرأ امنييـ
ّذمةّ ّفإف ّظيرتّخمسّمرات؛ ّقد ّوكانتّالسفتجة ّالثالث، ّالمظير ّلمصمحة ّالتدخؿ ّوقع ولو

 المظيريفّالرابعّوالخامسّوذمةّضامنييماّتبرأّبالوفاءّالمذكور.ّ
استمرار التزام الموقع الذي جرى الوفاء لمصمحتو، وكذلك التزام ضامنيو تجاه الموفي  -3

ثّإفّالوفاءّبالتدخؿّصدرّمفّغيرّالمديفّالحقيقي،ّفإفّالموّقعّالذيّحصؿّالوفاءّحيبالتدخل: 
 لحسابوّوضامنيوّأيضًاّيظموفّممتزميفّبالوفاءّقبؿّالمتدخؿّبماّأوفى.ّ

ّولذلؾّتنطبؽّعمىّىذاّ ّبأنوّحؽّصرفيّمستقؿ، ّبالوفاء ّالمتدخؿ ويتصؼّالحؽّالذيّيكسبو
ّ ّالدفوعّحيفّرجوعو ّتطيير ّقاعدة ّوعمىّضامنيو،ّالمتدخؿ ّلمصمحتو، ّالوفاء عمىّمفّحصؿ

بمعنىّأفّليسّليؤالءّالممتزميفّأفّيدفعواّفيّمواجيةّالمتدخؿّالمذكورّماداـّحسفّالنيةّبالدفوعّ
المبنّيةّعمىّعالقاتيـّالشخصيةّبالحامؿ،ّأوّالموقعيفّالذيفّبرئتّذمتيـ،ّإالّأفّذلؾّالّيحوؿّ

بةّالمتدخؿّبالدفوعّالمبنّيةّعمىّعالقاتيـّالشخصيةّبوّدوفّالممتزميفّالمذكوريفّأفّيدفعواّمطال
ّبديفّمستحؽّاألداءّحيفّالرجوعّعمييـ،ّأوّ ّليـ كالدفعّبالمقاصة؛ّفيماّلوّكافّالمذكورّمدينًا
بالدفوعّالشكميةّالظاىرةّفيّالسندّالتجاري،ّكماّلوّكافّىذاّالمتدخؿّقدّأوفىّالحامؿّالذيّسقطّ

ّاجّعدـّالوفاءّخالؿّالميعادّّالقانوني.ّحقوّبالرجوعّلعدـّتنظيموّاحتج
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وحيثّإفّالموفيّبطريؽّالتدخؿّيأخذّفيّسندّالسحبّمركزّمفّحصؿّالوفاءّلمصمحتو،ّفإنناّ
ّبدعاوىّ ّالمتعمقة ّأشير ّالستة ّمدة ّىي ّدعواه ّسماع ّدوف ّتحوؿ ّالتي ّالتقادـ ّمدة ّبأف نرى

مدةّالسنةّالتيّتنقضيّبياّّالمظيريفّتجاهّبعضيـ،ّأوّتجاهّالساحب،ّوليستّكماّيراىاّبعضيـ
ّدعوىّالحامؿّتجاهّالمظيريفّوالساحب.ّ

إضافًةّإلىّالدعوىّالصرفيةّالتيّتمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصية:  -4
يستطيعّالموفيّبالتدخؿّأفّيرجعّبياّعمىّمفّتدخؿّلمصمحتوّوعمىّضامنيو،ّفإفّلألوؿّأفّ

تستندّإلىّقواعدّالوكالةّأوّالفضالةّأوّاإلثراءّبالّسببّّيرجعّعمىّالثانيّبدعوىّأخرىّشخصية
 . حسبّاألحواؿ

ّالموفيّأفّيطالبّ ّمحؿّمفّأوفىّعنو،ّفإفّليذا وحيثّإفّالموفيّبطريؽّالتدخؿّيحؿّقانونًا
بحؽّاألخيرّفيّمقابؿّالوفاء،ّبمعنىّأفّلمموفيّالمتدخؿّمطالبةّالمسحوبّعميوّبدعوىّمقابؿّ

دعوىّوسابقتياّىماّدعاوىّعاديةّتخضعافّكذلؾّألحكاـّالقواعدّالعامة،ّالوفاءّأيضًا.ّوىذهّال
ّوليسّألحكاـّقانوفّالصرؼ.ّ

يمتنعّعمىّالموفيّبالتدخؿّأفّيظيرّالسندّمفّعدم جواز تظيير سند السحب من جديد:  -5
جديدّولوّقاـّبيذاّالوفاءّقبؿّميعادّاالستحقاؽّبزمفّطويؿ.ّويمكفّأفّيعزىّحظرّتظييرّالسندّ

ثـّإفّالسندّالذيّ فيّىذهّالحالةّإلىّأفّتدخؿّالموفيّييدؼّإلىّالوفاءّبالسندّالّإلىّتداولو.
ينظـّبشأنوّاحتجاجّعدـّالوفاء،ّأوّالذيّأفمسّساحبوّأوّالمسحوبّعميوّفيوّتقؿّثقةّالناسّبو؛ّ

لرأيّوا. سحبوّمفّالتداوؿ مماّيجعموّغيرّصالحّألداءّوظيفتوّفيّاالئتماف،ّفيكوفّمفّالمناسب
ّالتوكيميّ ّالتظييريف ّدوف ّلمحؽ ّالناقؿ ّالتظيير ّىو ّإجراؤه ّالمحظور ّالتظيير ّأف ّعمى مستقر

 والتأميني.ّ
ّتدخؿّعدةّّقبول الوفاء ممن يترتب عمى تدخمو براءة ذمة أكبر عدد من الممتزمين: -6 إذا

دّإالّمرةّأشخاصّلموفاءّعفّعدةّممتزميفّبالسندّوحيثّإنوّالّيجوزّلمحامؿّاستيفاءّمبمغّالسن
ّأكبرّعددّمفّالموقعيف.ّ ّبراءة ّفإفّالقانوفّقضىّبقبوؿّالوفاءّممفّيترتبّعمىّوفائو واحدة،
ذاّماّ وعمىّىذاّيتقدـّمفّيتدخؿّلموفاءّلمصمحةّالساحبّأواًل،ّثـّالمظيرّاألوؿّثانيًاّوىكذا.ّوا 

دّمفّالممتزميف،ّأوفىّأحدّالمتدخميفّوىوّعمىّعمـّبافّتدخموّالّيترتبّعميوّبراءةّذمةّأكبرّعد
فإنوّيفقدّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّذمتيـّتبرأّلوّوقعّالوفاءّمفّالمتدخؿّالذيّلوّاألفضمية.ّ

 والمفروضّأفّعمىّمفّيدعيّعمـّالمتدخؿّبذلؾّإقامةّالدليؿّعميو.ّ
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ّواحد،ّكماّالّلكفّقدّيحصؿّالتزاحـّعمىّالوفاءّبالتدخؿ،ّ لصالحّعدةّممتزميف،ّبؿّلصالحّممتـز
قدـّعدةّأشخاصّلموفاءّلحسابّالمظيرّاألوؿّفيّسندّالسحب،ّفكيؼّيقعّالتفضيؿّبينيـ؟ّلوّت

ادّبصفةّدلـّتتعرضّالنصوصّالتشريعيةّلحكـّىذهّالحالة،ّلكفّالفقوّيرىّعمىّأنوّيجبّاالعت
ّكافّجميعّ ذا ّوا  ّالفضولي. ّمف ّالحاصؿ ّالوفاء ّعمى ّيتقدـ ّالوكيؿ ّمف ّفالوفاء ّالمتقدـ، الموفي

ّلمتزاحميفّفضولييفّفيجبّقبوؿّالوفاءّممفّيتقدـّمنيـّقبؿّغيره.المتقدميفّا
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 االمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي -5

Le refus de paiment et le recours cambiaire 

 الكممات المفتاحية:
 -مواعيد تنظيم االحتجاج -ضرورة تنظيم االحتجاج -ماىية االحتجاج -االحتجاج لعدم القبول أو الوفاء

 -الرجوع الصرفي -ل أو الوفاءاالشعار لعدم القبو  -آثار تنظيم االحتجاج -اجراءات تنظيم االحتجاج
 أحكام الرجوع الصرفي  -حاالت الرجوع الصرفي

 الممخص:

قد يرفض المسحوب عميو وفاء قيمة سند السحب في تاريخ استحقاقو ألي سبب . وفي ىذه الحالة يرتب 
ن قبول السند حق الرجوع عمى الممتزمين عالقانون لمحامل، كما في حالة امتناع المسحوب عميو 

خرين؛ ألنيم ضامنون متضامنون في الوفاء ) الرجوع الصرفي (. لكن القانون، في الوقت الذي يرعى اآل
فيو مصالح حامل سند السحب عمى ىذا النحو، ال يغفل مصالح الممتزمين المذكورين، فتراه يفرض عمى 

تسوية الحامل من أجل ممارسة حق الرجوع الصرفي واجبات معينة تيدف إلى تمكين اآلخرين من 
زاء ضامنييم أنفسيم. فقد ألزم الحامل بإثبات امتناع المسحوب عميو عن  مراكزىم إزاء ىذا الحامل، وا 

 ر إليو السند بعدم الوفاء خالل مدة محددة. الوفاء باحتجاج رسمي. كما أمره بإخطار من ظي  

 األهداف التعميمية:
 

 تعريف الطالب بحاالت وأحكام الرجوع الصرفي  -
 جبات الممقاة عمى حامل السند قبل الرجوع الصرفي تحديد الوا -
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قد يرفض المسحوب عميو وفاء قيمة سند السححب فحي تحاريخ اسحتحقاقو بسحبب عحدم تسحممو مقابحل الوفحاء، أو 
بسبب عجزه عن الوفاء، أو ألي سبب آخحر. وفحي ىحذه الحالحة يرتحب القحانون لمحامحل، كمحا فحي حالحة امتنحاع 

د حححق الرجححوع عمححى الممتححزمين اآلخحححرين؛ ألنيححم ضححامنون متضححامنون فحححي ن قبححول السحححنعححالمسحححوب عميححو 
 الوفاء كما أسمفنا. 

لكححن القححانون، فححي الوقححت الححذي يرعححى فيححو مصححالح حامححل سححند السحححب عمححى ىححذا النحححو، ال يغفححل مصححالح 
الممتححزمين المححذكورين، فتححراه يفححرض عمححى الحامححل مححن أجححل ممارسححة حححق الرجححوع واجبححات معينححة تيححدف إلححى 

زاء ضحححامنييم أنفسحححيم. فقحححد ألحححزم الحامحححل بإثبحححات ت مكحححين اآلخحححرين محححن تسحححوية مراكحححزىم إزاء ىحححذا الحامحححل، وا 
ر إليححو السححند بعححدم الوفححاء امتنححاع المسحححوب عميححو عححن الوفححاء باحتجححاج رسححمي. كمححا أمححره بإخطححار مححن ظي حح

 خالل مدة محددة. 
 وعمى ذلك سنبحث اآلن : 

 في االحتجاج لعدم الوفاء.  -أوالً 
 في اإلخطار لعدم الوفاء. -ثانياً 
 في الرجوع الصرفي.  -ثالثاً 

وحيححث إن المشححرع قححد جمححا أحكححام االحتجححاج لعححدم القبححول وأحكححام االحتجححاج لعححدم الوفححاء معححًا فححي المححواد 
( مححححححن القححححححانون التجححححححاري لتشححححححابو ىححححححذين االحتجححححححاجين فححححححي نححححححواحي الصححححححيا ة 315-316-317-318)

. وعححرض لبحححث قواعححد اإلخطحار لعححدم القبححول محا قواعححد اإلخطححار لعححدم والمضحمون واإلجححراءات و يححر ذلحك
 ( من القانون التجاري. 306الوفاء في مادة واحدة ىي المادة )

وبمحححا أننحححا أرجبنحححا سحححابقًا الكحححالم عحححن االحتجحححاج لعحححدم القبحححول واإلخطحححار المتعمحححق بحححو إلحححى ححححين الكحححالم عحححن 
تنصححححب عمححححى البحححححث فححححي أحكححححام ىححححذين االحتجححححاجين االحتجححححاج لعححححدم الوفححححاء؛ لححححذلك فححححإن دراسححححتنا اآلن س

 واإلخطارين عمى السواء.

   *  *  * 
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ماهية االحتجاج وضرورة تنظيمه  -أ  

تثبت امتناع المسحوب عميحو عحن قبحول سحند السححب أو  Acte authentiqueاالحتجاج ىو وثيقة رسمية 
عحن قبحول السحند أطمحق عميحو ااحتجحاج عحدم  يحوموفائو، فحإذا نظحم ىحذا االحتجحاج إلثبحات امتنحاع المسححوب ع

 القبولا، أما إذا حرر إلثبات واقعة االمتناع عن الوفاء؛ فإنو يطمق عميو ااحتجاج عدم الوفاءا. 
إن لزوم تحرير االحتجاج الذي يتيح لمحامل حق الرجوع عمى ضحامني سحند السححب قحد نصحت عميحو المحادة 

ن القبحححول أو عحححن الوفحححاء بوثيقحححة رسحححمية )االحتجحححاج لعحححدم ق.ت( بقوليحححا: ايجحححب إثبحححات االمتنحححاع عححح 304)
اال يقحححوم مقحححام االحتجحححاج أي إجحححراء  وق.ت( إلحححى أنححح 317القبحححول أو لعحححدم الوفحححاء(ا. ولقحححد أشحححارت المحححادة )

مححن  302إلححى  297يصحدر عححن حامحل السححند إال فححي حالحة ضححياع السحند، وعندئححذ تسححري أحكحام المححواد محن 
 ىذا القانونا.
 صفة اإللزامية لتنظيم االحتجاج بابتغاء تحقيق األىداف التالية: يمكن تبرير ال

ينيض تنظيم االحتجاج دلياًل عمى قيام الحامحل بتنفيحذ التزاماتحو الصحرفية بتقحديم سحند السححب لمقبحول أو  -1
 موفاء في المواعيد القانونية المقررة لذلك. ل
أو وفائحححو بطريقححححة ال يتطحححرق الشححححك إلححححى يثبحححت االحتجححححاج امتنحححاع المسحححححوب عميحححو عححححن قبحححول السححححند،  -2

 داللتيا. فيقطا دابر كل منازعة قد تثور حول وقوع ىذا االمتناع عندما يستعمل الحامل حقو بالرجوع.
حيحث إن سحند السححب ىحو سحند مكتحوب، لحذلك فحإن إثبحات االمتنحاع عحن قبولحو أو وفائحو يجحب أن يكححون  -3

كامحو الشحكمية بوجحو عحام. وأمحام تعحذر الحصحول عمحى اعتحراف في وثيقة مكتوبة؛ انسجامًا ما ما تقتضحيو أح
مكتوب من المسحوب عميو باالمتناع عن قبولو أو وفائو، فإن األمر اقتضى أن يكحون إثبحات ىحذا االمتنحاع 

 في وثيقة رسمية.
السحند، أو وفائحو تفاديحًا  ليعتبر تنظيم االحتجاج وسيمة لمضحغط عمحى المسححوب عميحو، وحممحو عمحى قبحو  -4
متشحيير بسحمعتو الماليحة واإلسحاءة إلححى ائتمانحو. فالتجحار ينظحرون إلحى االحتجححاج عمحى أنحو رمحز عمحى انييححار ل

مركححز التححاجر المححالي، األمححر الححذي يحجميححم عححن التعامححل معححو. ولححذلك يسححعى التححاجر المححذكور فححي أ مححب 
أد ى بحححو األمحححر إلحححى األحيحححان إلحححى تحححوقي ىحححذا االحتجحححاج بقبحححول السحححند أو وفائحححو فحححي الموعحححد المححححدد، ولحححو 

االسحتدانة مححن اآلخححرين. ونظححرًا لخطححورة تنظححيم االحتجححاج ىححذه، فححإن مححن يحححرره دون مبححرر يكححون قححد ارتكححب 
 خطب يعرضو لمحكم عميو بالتعويض عما ألحقو من ضرر بسمعة أو مكانة من نظ م بحقو ىذا االحتجاج.

 االحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء

Le protet faute d'acceptation ou de paiement 
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، ممححا يبححرر لمقضححاء الحكححم بإشححيار يصححمح تنظححيم االحتجححاج كححدليل عمححى توقححف التححاجر عححن دفححا ديونححو -5
 إفالسو، خاصة إذا كانت قد نظ مت بحقو عدة احتجاجات في مواعيد متقاربة.

يفيد تنظيم االحتجاج مصالح الممتزمين اآلخرين بسند السحب، فيو إجراء يحمل المحدين الصحرفي عمحى  -6
حتجحاج قصحيرة؛ فحإن فواتيحا دون تحريحره الوفاء بالتزامو فينتفي الرجوع عمييم. ثم حيث إن فترة تنظيم ىحذا اال

يسححقط حححق الحامححل بححالرجوع عمححى المححذكورين دون أن يبقححي التححزاميم بالوفححاء تجاىححو مسححمطًا عمححى رؤوسححيم 
 لفترة طويمة.

   *  *  * 
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اإلعفاء من تنظيم االحتجاج -ب  

ة حقححو بححالرجوع يجححب عمححى الحامححل تنظححيم االحتجححاج لعححدم الوفححاء فححي موعححده القححانوني لممارسحح واألصححل أنحح
ال فإنحححو يعتبحححر ححححاماًل ميمحححاًل )محححادة  ق.ت(. ومحححا ذلحححك يجحححوز  313عمحححى ضحححامني وفحححاء سحححند السححححب، وا 

لمحامحححل فحححي ححححاالت اسحححتثنائية ممارسحححة حقحححو بحححالرجوع دون أن يكحححون قحححد نظحححم االحتجحححاج المحححذكور. وىحححذه 
 الحاالت ىي إما قانونية أو اتفاقية.

حامححل قانونححًا مححن تنظححيم االحتجححاج لعححدم الوفححاء فححي الحححاالت الثالثححة يعفححى الحاااالت اإلعفاااء القانونيااة:  -أ
 التالية:

 /ق.ت(.304إذا سبق لو تنظيم احتجاج لعدم القبول )مادة  -1

إذا أفمس المسحوب عميو، سواء أكان قاباًل لسند السحب أو  ير قابل، وكحذلك إذا أفمحس سحاحب السحند  -2
الححالتين يكفحي الحامحل أن يقحدم حكحم شحير اإلفحالس بذاتحو لتمكينحو المشترط عدم تقديمو لمقبول، ففي ىحاتين 

 ق.ت(.304/4الرجوع عمى الضامنين ) يمن استعمال حقو ف

وبة سحإذا حدثت قوة قاىرة حالت دون تنظيم االحتجاج في موعحده، واسحتمرت أكثحر محن ثالثحين يومحًا مح -3
يمتححححد ليعفححححي الحامححححل مححححن تنظححححيم  ق.ت(. وسححححبب اإلعفححححاء فححححي ىححححذه الحالححححة314/5مححححن يححححوم االسححححتحقاق )

 االحتجاج لعدم القبول أيضًا. 

ألطححراف سححند السحححب الحححق فححي أن يضححمنوه شححرط أن سححبق أن عرضححنا حاااالت اإلعفاااء االتفا يااة:  -ب 
الرجوع بحدون مصحاريف أو دون تقحديم احتجحاج، وىحو محن البيانحات االختياريحة فحي السحند. فحإن تضحم ن السحند 

امححل حححق الرجححوع عمححى ضححامني وفححاء السححند دون الحاجححة لتنظححيم االحتجححاج لعححدم مثححل ىححذا الشححرط، فححإن لمح
 القبول، أو لعدم الوفاء. 

* * * 
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 موعد تنظيم االحتجاج -ج

حيحث طحول ىحذه المحدة محن تختمف مدة تنظيم االحتجاج لعدم القبحول عحن محدة تنظحيم االحتجحاج لعحدم الوفحاء 
 أو قصرىا. 

 احتجاج عدم القبول:  -أوالً 

الميعححاد المعحين لعححرض  فحي ق.ت( عمححى أنحو ايجححب أن يقحدم االحتجححاج لعحدم القبححول 304/2المحادة ) نصحت
( محن ىححذا القححانون 277سحند السحححب لمقبححول، فحإذا وقححا عرضححو األول لمقبحول فححي الحالححة المبينحة فححي المححادة )

 م التاليا. األخير من الميعاد المحدد ليذا الغرض جاز أيضًا تقديم االحتجاج في اليو في اليوم 

وعمححى ىححذا، فححإن تنظححيم االحتجححاج لعححدم القبححول يمكححن أن يححتم فححي أي وقححت مححن تححاريخ االمتنححاع عححن القبححول 
 وحتى تاريخ استحقاق السند؛ ألن ميمة تقديم السند لمقبول تمتد منذ تاريخ سحبو حتى تاريخ استحقاقو. 

معينححة، كمححا ىححو الحححال فححي األسححناد التححي لكححن الحامححل يمححزم أحيانححًا بتقححديم سححند السحححب لمقبححول خححالل فتححرة 
تستحق الدفا بعد فترة محن االطحالع عمييحا، أو األسحناد التحي تتضحمن شحرطًا بتقحديميا لمقبحول خحالل فتحرة محن 

 الزمن، ففي ىذه الحاالت يجب تنظيم احتجاج عدم القبول خالل المدة المحددة نفسيا قانونًا أو اتفاقًا. 

قححد أجححاز، كمححا مححرل معنححا، لممسحححوب عميححو أن يطمححب عححرض سححند السحححب  (277ولمححا كححان القححانون )مححادة 
ذا محححا صحححادف أن العحححرض األول كحححان فحححي اليحححوم  عميحححو لمقبحححول محححرة ثانيحححة فحححي اليحححوم التحححالي لمتقحححديم األول، وا 
األخيحر مححن المححدة القانونيححة التححي يجحوز فييححا طمححب القبححول، فححإن عمحى الحامححل إذا مححا رفححض المسحححوب عميححو 

 ق.ت(.304/2رًا، تحرير االحتجاج في اليوم التالي نفسو ليوم التقديم األول)القبول أخي

 

 احتجاج عدم الوفاء:  -ثانياً 

ق.ت( عمحححى محححا يمحححي: ايجحححب تقحححديم االحتجحححاج لعحححدم وفحححاء سحححند السححححب المسحححتحق  304/2نصحححت المحححادة )
و فححي أحححد يحححومي األداء فححي يححوم معححين أو بعححد مضححي مححدة معينححة مححن تاريخححو أو مححن تححاريخ االطححالع عميحح

ذا كحان سححند السحححب مسحتحق الوفححاء لحدى االطححالع وجحب تقححديم االحتجححاج  العمحل التححاليين ليحوم اسححتحقاقو. وا 
 لعدم الوفاء في الموعد المعين لعرض السند لموفاء. 
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وعمححى ىححذا تختمححف ميمححة تنظححيم احتجححاج عححدم الوفححاء فححي سححند السحححب المسححتحق الححدفا لححدى االطححالع عميححو 
الحال في األسناد التجارية؛ التي تستحق الدفا في يوم معين أو بعحد محدة محن تحاريخ إنشحائيا، عما ىو عميو 

 أو االطالع عمييا. 
إذا امتنحححا المسحححوب عميححو عحححن وفححاء السححند المحححذكور، سااند السااحب المساااتح  الاادفال لااادى االطاا ع:  -أ

عمححى تححاريخ  ةتححى انقضححاء سححنلمحامححل أن يححنظم االحتجححاج لعححدم الوفححاء فححي أي يححوم منححذ تححاريخ امتناعححو وح
ذا حدث أن طالب الحامل بالوفاء في اليحوم األخيحر محن محدة السحنة المحذكورة تعحين عميحو  إنشاء ىذا السند. وا 

 تنظيم االحتجاج في اليوم التالي مباشرة.
يححنظم سااند السااحب المسااتح  الاادفال فااي يااوم معااينن أو بعااد ماادة ماان :ن ااا ه أو االطاا ع عميااه:  -ب

وفححاء فححي األسححناد المححذكورة فححي أحححد يححومي العمححل التححاليين ليححوم االسححتحقاق، وىمححا اليومححان احتجححاج عححدم ال
المححذان يسححتمر فييمححا جححواز تقححديم سححند الوفححاء كمححا فصححمنا سححابقًا. أمححا يححوم االسححتحقاق ذاتححو، فححال يجححوز إقامححة 

مححو لممسحححوب عميححو االحتجححاج فيححو تحححت طائمححة اعتبححاره بححاطاًل عححديم األثححر، فقححد تقححرر تححرك ىححذا اليححوم بكام
 ليتدبر أمره، ويتمكن من الوفاء خاللو.

كححذلك ال يعتححد  باالحتجححاج المححنظم قبححل تححاريخ االسححتحقاق وال باالحتجححاج المحححرر بعححد انقضححاء يححومي العمححل 
التححاليين ليححذا التححاريخ، أو بعححد انقضححاء المححدة المحححددة لعححرض السححفتجة لموفححاء وىححي سححنة إذا كانححت مسححتحقة 

 الع عمييا.  الدفا لدى االط

( ببنححو إذا حالححت قححوة قححاىرة كنشححوب حححرب، أو ثححورة، أو فيضححان، أو  يححر 314ىححذا وقححد أقححر القححانون )مححادة 
ذلك، دون تقديم االحتجاج لعدم القبول أو لعحدم الوفحاء فحي المواعيحد المححددة لحذلك، فحإن ىحذه المواعيحد تمتحد 

أكثحر محن ثالثحين القحاىرة لكحن إذا اسحتمرت القحوة  حتى انتياء القحوة القحاىرة حيحث يتوجحب تنظيمحو دون إبطحاء.
يومًا من تاريخ االستحقاق فإن الحامل يعفى من تنظيم االحتجاج، ويحق لو الرجحوع مباشحرة عمحى الممتحزمين 
بسند السحب. وفي ىحذه الحالحة عمحى حامحل السحند أن يخطحر محن ظيحر لحو السحند بحصحول الححادث القيحري، 

وموقعًا منحو فحي السحند أو فحي الورقحة المتصحمة بحو. وعمحى المظيحر أن يخطحر وأن يثبت ىذا اإلخطار مؤرخًا 
بدوره المظير السابق وىكذا تتسمسل اإلخطارات حتى تصحل إلحى السحاحب. لحم يشحر القحانون إلحى المحدة التحي 

 يجب خالليا حصول اإلخطار، لكنو أوجب عمى الحامل أن يقوم بو دون إبطاء. 
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 تجاج:جراءات تنظيم االح -د

 الجهة المختصة بتنظيم االحتجاج:  -أوالً 

إن امتنححاع المسحححوب عميححو عححن قبححول سححند السحححب أو وفائححو يححؤدي إلححى فححتح البححاب عمححى مصححراعيو أمححام 
الحامل لمرجوع عمى ضامني ىذا السند. ولخطورة اآلثار التي تترتحب عمحى ىحذا االمتنحاع فقحد أوجحب المشحرع 

كور( بورقحححة رسحححمية؛ حتحححى ال يحححدع ذلحححك أي مجحححال لممنازعحححة مسحححتقباًل. عمحححى الحامحححل إثباتحححو )االمتنحححاع المحححذ
 ق.ت( لدى الكاتب بالعدل.315وتحرر ىذه الورقة، كما تشير إلى ذلك المادة )

 األ خاص الذين يوجه لهم االحتجاج: -ثانياً 

 يتوجحححو الكاتحححب بالعحححدل عحححادة، بنحححاًء عمحححى طمحححب الحامحححل، إلحححى مكحححان عمحححل المسححححوب عميحححو )ال إلحححى مححححل
 315سححكناه( المححذكور بجانححب اسححمو فححي صححك السححند  البححًا. وفححي المححوطن المححذكور كمححا تشححير إليححو المححادة )

ق.ت( يقوم كاتب العحدل بإنحذار المسححوب عميحو بقبحول سحند السححب أو وفائحو، فحإن امتنحا عحن ذلحك، يححرر 
األصحل فيسحممو إلحى الحامحل الكاتب االحتجاج الالزم لعدم القبول، أو لعدم الوفاء ويترك لو صحورة منحو، أمحا 

ذا كانححت السححفتجة قححد تضححمنت مسحححوبًا عميححو احتياطيححًا )مفوضححًا( لقبوليححا، أو  كححي يمححارس حقححو بححالرجوع. وا 
لوفائيا عند االقتضاء، أو إذا كانت قد قبمت بطريق التحدخل، فيجحب أن يوجحو االحتجحاج أيضحًا لممفحوض أو 

األمححر، إذا كانححت السححفتجة قححد وط نححت، فإنححو يمححزم أن  لمقابححل بطريححق بالتححدخل كححل منيمححا فححي موطنححو. وكححذلك
يحرر االحتجاج في مواجية الشخص الحذي وطنحت لديحو ىحذه السحفتجة، تححت طائمحة بطحالن ىحذا االحتجحاج 
إذا وجححو مححثاًل لممسحححوب عميححو فححي موطنححو، وسححقوط حححق الحامححل بححالرجوع. والقصححد مححن توجيححو االحتجححاج 

إلححى االعتبححارين التححاليين: فاالعتبححار األول يقححوم عمححى أن التححاجر لألشححخاص المححذكورين فححي مححوطنيم يسححتند 
يحتفظ عادة بنقوده ودفاتره وسحجالتو فحي المححل الحذي يتعحاطى فيحو تجارتحو، ولحذلك بإمكانحو أن يراجحا دفحاتره 

يححا وقيحوده لمعرفحة محا إذا كححان محدينًا فعحاًل بقيمحة السححفتجة، ويسحتفيد محن الفرصحة األخيححرة فيقمبيحا، أو يفحي قيمت
إلحى الكاتحب بالعحدل، ويتجنحب تحريحر االحتجحاج أمحا االعتبحار الثحاني فيسحتند إلحى ححث  المحدين الصحرفي عمحى 
قبول السفتجة أو وفائيا؛ تفاديًا لمتشيير بو في وسطو التجاري؛ مما يسيء إلى سحمعتو وائتمانحو بحين زمالئحو 

 التجار الذين قد يعزفون عن التعامل معو.
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م و لحز  مي السفتجة كحالمظيرين والضحامنين، فحإن الفقحو والقضحاء مسحتقران عمحى عحدأما األشخاص اآلخرون ف
االحتجاج إلييم؛ ألنيم يعتبرون بمركز الضامنين الذين ال يرجا عمحييم بالوفحاء إال بعحد ثبحوت امتنحاع  توجيو

 المدين األصمي )المسحوب عميو( عن الوفاء، أو من التزم الوفاء بداًل عنو.

 حتجاج: مضمون اال -ثالثاً 

ق.ت( أن يشمل صحك االحتجحاج عمحى صحورة حرفيحة لحنص السحفتجة بكحل محا تتضحمنو  316أوجبت المادة )
مححن بيانححات إلزاميححة واختياريححة، ولمححا أثبححت فييححا مححن عبححارات القبححول والتظييححر والضححمان و يححر ذلححك، وعمححى 

بحالقبول أو بالوفححاء،  كمحا يححذكر فحي الصحك حضححور أو  يحاب الشحخص الممتححزم .اإلنحذار بوفحاء مبمححس السحفتجة
 ما بيان أسباب امتناعو عن القبول أو الوفاء. 

 حفظ االحتجاج:  -رابعاً 

( عمى الكاتحب بالعحدل المكمحف بتنظحيم االحتجحاج أن يتحرك صحورة صححيحة لمحن 318أوجب القانون )المادة 
ححو إليححو االحتجححاج، وأن يقيححد أوراق االحتجححاج بتماميححا يومححًا فيومححًا مححا مراعححاة ترت يححب التححواريخ فححي سححجل وج 

ححر الكاتححب بالعحححدل فححي ذلحححك كححان ممتزمحححًا  ذا قص  خححاص مححرقم الصحححفحات، ومؤشححر عميحححو حسححب األصحححول. وا 
بححالتعويض قبححل ذوي الشححبن. وييححدف القححانون مححن ىححذا القيححد اتقححاء خطححر ضححياع أصححل  االحتجححاج، أو سححند 

 السحب ذاتو. 

   *  *  * 
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آثار تنظيم االحتجاج -ه  

 الحتجاج اآلثار القانونية التالية:تترتب عمى تنظيم ا

ُيعدُّ احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء دلياًل عمى تقديم سند السحب لمقبحول أو الوفحاء، وامتنحاع المحدين  -1
 الصرفي عن ذلك.

تسري ابتداء محن تحاريخ تنظحيم احتجحاج عحدم الوفحاء محدة التقحادم الححولي )السحنوي( التحي ال تسحما دعحوى  -2
 انقضائيا تجاه الساحب والمظيرين.الحامل بعد 

يحححدث تنظححيم االحتجححاج تغييححرًا ميمححًا فححي آثححار التظييححر. فححالتظيير الالحححق لتنظححيم االحتجححاج ال ينححت ،  -3
 كما مرل معنا سابقًا، إال  آثار حوالة الحق.

جححاج ال يجححوز لحامححل السححند إجححراء الحجححز االحتيححاطي عمححى أمححوال المححدين الصححرفي إال  بعححد عمححل احت -4
 عدم الوفاء.

يححنيض االحتجححاج لعححدم الوفححاء دلححياًل عمححى توقححف المسحححوب عميححو عححن الححدفا، يمكححن لممحكمححة االسححتناد  -5
 إليو إلشيار إفالسو.

 

* * * 
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 اإل عار  بعدم القبول أو الوفاااء

 لزوم اإل عار:  - أ
ورين عمححى وجححو يشحترط عمححى الحامححل لممارسححة حقححو بححالرجوع عمححى ضححامني وفححاء سححند السحححب إشححعار المححذك

السرعة بامتناع المسحوب عميو عحن القبحول أو الوفحاء. واليحدف محن ىحذا اإلشحعار ىحو اطحالع محوقعي السحند 
عمحححى حقيقحححة األمحححر؛ كحححي يتحححبىبوا لمواجيحححة إجحححراءات الرجحححوع عمحححييم، ويتحححدبروا المحححال الحححالزم لوفحححاء الحامحححل، 

 المطالبة العاجمة. ويحتاط من يوفي قيمتو لمرجوع عمى الممتزم الذي تستوجب حالتو

( التحي تقضحي ببنحو: ايجحب عمحى الحامحل 306وقد أشار القانون التجاري إلى لزوم ىذا اإلشعار فحي مادتحو )
لححى مححن ظيححر لححو سححند السحححب فححي خححالل أيححام العمححل  توجيححو إشححعار بعححدم القبححول أو الوفححاء إلححى السححاحب، وا 

 اشتمال السند عمى شرط الرجوع بال مصاريف.األربعة التي تمي يوم االحتجاج، أو يوم التقديم في حالة 

والرأي عمى أنو في حالة إفالس المسحوب عميحو أو السحاحب الحذي اشحترط عحدم تقحديم سحند السححب لمقبحول، 
فحإن الحامحل، ولحو كحان معفحى محن تنظحيم االحتجححاج، يبقحى ممزمحًا بعمميحة اإلشحعار خحالل األيحام األربعحة التححي 

 تعقب عممو بوقوع اإلفالس.

أوجححب المشححرع عمححى كححل مظيححر فححي خححالل يححومي العمححل التححاليين ليححوم تسححممو اإلشححعار أن يعمححم بححدوره وقححد 
مظيره باإلشعار؛ الذي تمقاه مبي نًا لحو أسحماء وعنحاوين محن قحاموا باإلشحعارات السحابقة كحي يحتمكن الممتحزم محن 

الى اإلشحعارات حتحى يصحل معرفة الشحخص الحذي يوجحد لديحو السحند والمطالبحة بحو إذا أوفحى قيمتحو. وىكحذا تتحو 
اإلشعار الثاني إلى الساحب من المستفيد، بعد أن كان قحد وصحمو اإلشحعار األول محن الحامحل األخيحر الحذي 

 يمارس حق الرجوع.

 

شحعر أححد المحوقعين عمحى السحند بالطريقحة المتقدمحة، وجحب كحذلك أن يوجحو اإلشحعار فحي األجحل نفسحو ومتى أُ 
لضحامن بعحدم القبحول، أو عحدم الوفحاء يبقحى متوجبحًا حتحى ولحو لحم يخطحر إلى ضامنو، وما ذلك، إن إخطحار ا

الموقا المضمون، كما لو تعذر تبميغو لعدم العثور عمى عنوانو أو لعحدم إمكحان قراءتحو بوضحوح. لكحن حيحث 
إن الحامححل ال يمححزم بإشححعار المسحححوب عميححو الححذي تمقححى االحتجححاج لعححدم القبححول أو لعححدم الوفححاء، فإنححو معفححى 

 من إخطار ضامنو الذي ليس لو أن يمتمك من الحقوق أكثر مما يممك مضمونو.  أيضاً 
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مقحروءة؛ فإنحو يكتفحى بتوجيححو  يحر أمحا إذا لحم يعحين أححد المحوقعين عمححى سحند السححب عنوانحو أو بي نحو بطريقححة 
 اإلشححعار إلححى المظيححر الححذي يتقدمححو، وقححد ُفس ححر ذلححك عمححى أنححو تنححازل مححن الموقححا المححذكور عححن حقححو فححي أن

 ُيشعر بواقعة االمتناع عن القبول، أو عن الوفاء.

ق.ت( عمححى أنححو مححن 305لححم يفححرض القححانون شححكاًل معينححًا ل شححعار، فقححد نصححت الفقححرة السادسححة مححن المححادة )
وجححب عميححو اإلشححعار أن يقححوم بححو عمححى أي شححكل ولححو بححرد  السححند ذاتححو شححريطة أن يثبححت توجيححو اإلشححعار فححي 

أن يحصل اإلشعار كتابة بواسطة رسحالة مسحجمة أو برقيحة أو شحفاىة، ولحو  األجل المعين. وعمى ذلك يجوز
أن اإلشعار الشفيي يصعب إثباتو. كما أن القانون لم يشر إلى محا يجحب أن يتضحمنو ىحذا اإلشحعار. والحرأي 
عمى أنو يجب في كل األحوال أن يتضمن اإلشعار ما يدل  عمحى أن سحند السححب قحد رفحض قبولحو أو وفحاؤه 

 ة لبيان األسباب، وأسماء وعناوين األشخاص الذين أرسموا اإلشعارات السابقة.دون حاج
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 جزاء عدم القيام باإل عار: - ب
وجحب عميحو القيحام محن ىذا وال يترتب عمى عدم إرسال اإلشعار في وقتحو المححدد سحقوط أي ححق محن حقحوق 

مالحو، عمحى أال  يجحاوز ىحذا بو، لكنو يكون عند االقتضاء مسؤواًل عن تعحويض الضحرر؛ الحذي ترت حب عمحى إى
ق.ت(. وىكحححذا لحححم يرت حححب المشحححرع عمحححى إ فحححال الحامحححل عمححححل 306/9التعحححويض مبمحححس سحححند السححححب )محححادة

اإلشعار الالزم سقوط حقو بالرجوع عمحى الممتحزمين بالسحند كمحا ىحو الححال بالنسحبة إل فحال تنظحيم االحتجحاج 
نمححا اكتفحححى بإلزامححو بحححالت عويض عمححى الضحححامن فيمححا إذا أثبحححت األخيححر وقحححوع لعححدم القبحححول، أو لعححدم الوفحححاء، وا 

ضححرر لححو بسححبب ىححذا اإلىمححال، والصححور التححي يتحقححق الضححرر منيححا متعححددة، فقححد يثبححت الموق ححا الضححامن أن 
عدم إخطاره بعدم وفاء السند في الوقت المناسب قد فو ت الفرصة عميو بالرجوع عمى ممتزم سحابق قحد أعمحن 

إشحعاره خالليحا، وقحد ُيضحار السحاحب الحذي لحم يشحعر فحي الوقحت المناسحب  إفالسو بعد الفتحرة التحي كحان يجحب
 لقيامو بتعامل جديد ما المسحوب عميو دون أن تتاح لو الفرصة إلجراء التقاص ما األخير.

 

* * * 
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 الرجوع الصرفي

Le recours cambiaire 

و قيمتحححو لحاممحححو بتحححاريخ االلتحححزام الصحححرفي لسحححند السححححب، وتنتيحححي حياتحححو إذا أوفحححى المسححححوب عميححح يينقضححح
االستحقاق. أما إذا امتنا المسحوب عميو عن الوفاء في التاريخ المذكور، أو تحققحت بعحض المخحاطر التحي 
ر لألخيححر حححق الرجححوع عمححى الممتححزمين الضححامنين  تيححدد حححق الحامححل قبححل ىححذا التححاريخ، فححإن القححانون قححد قححر 

 لوفائو.

 أحكام الرجوع.سنبحث أواًل في حاالت الرجوع، وثانيًا في 
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 حاالت  الرجااوع - أ

 ق.ت( ما يمي:303ذكرت المادة )

لحامححل سححند السحححب عنححد عححدم وفائححو لححو فححي تححاريخ االسححتحقاق الرجححوع عمححى مظيريححو وسححاحبو و يححرىم  -1ا
 من الممتزمين.

 ولو حق الرجوع عمى ىؤالء قبل االستحقاق في الحاالت التالية: -2
 ًا أو جزئيًا.في حالة االمتناع عن القبول كمي -1
في حالة إفالس المسحوب عميو، سواء كان قبل سند السحب أو لم يكن قد قبمو. وفحي حالحة توقفحو عحن  -2

 يثبت توقفو بحكم، وفي حالة الحجز عمى أموالو حجزًا  ير مجد.لم الدفا ولو 
 في حالة إفالس ساحب السند المشروط عدم تقديمو لمقبولا. -3
 

أن المشرع قحد مك حن حامحل سحند السححب محن الرجحوع عمحى ضحامني وفائحو، سحواء نستنت  من النص المذكور 
في ميعاد استحقاقو إذا امتنا المسحوب عميو عن الوفاء، أو قبل ىذا الموعحد إذا جحد ت بعحض األمحور التحي 

ن احتمال استيفاء قيمتو فحي الموعحد المححدد. وعمحى ىحذا، يكحون لمحامحل أن يمحارس حقحو بحالرجوع فحي تقم ل م
 الحاالت األربا التالية:

 عدم الوفاء في تاريخ االستحقا : -أوال

ُتعدُّ ىذه الحالة األصل في حاالت الرجوع. فحامحل سحند السححب ال يطالحب عحادة بوفحاء قيمتحو إال فحي تحاريخ 
ذا امتنححا المحدين الممتححزم بحو عححن الوفحاء ألي سحبب كححان، ححق لححو الرجحوع عمححى ضحامني الوفححاء. اسحتحقاقو. فحإ

لكححن لكححي يكححون ىححذا الرجححوع نظاميححًا أوجححب المشححرع عمححى الحامححل أن يكححون قححد نظححم احتجاجححًا لعححدم الوفححاء 
 ضمن الميمة القانونية المحددة ما لم يكن معفيًا منو بموجب شرط االحتجاج دون مصاريف.

ذلححك يحححق لمحامححل الرجححوع عمححى الممتححزمين بسححند السحححب فححي تححاريخ االسححتحقاق دون الحاجححة لتنظححيم  ومححا
احتجاج بعدم الوفاء، إذا كان قد نظم سابقًا احتجاجًا بعدم قبولو. فقحد يفضحل الحامحل بعحد أن يكحون قحد نظحم 

ال يقبحل السحند ال يمتنحا احتجاج عدم القبول التريث بالرجوع حتى ميعاد االستحقاق، فالمسححوب عميحو الحذي 
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بالضححرورة عححن وفححاء قيمتححو بتححاريخ االسححتحقاق. فقححد يكححون امتنححا فححي البدايححة عححن القبححول لعححدم وصححول مقابححل 
 الوفاء إليو من الساحب، ثم استممو بعد ذلك.

ذا ما روعيت الشروط القانونية لمرجحوع فحي ىحذه الحالحة، تبقحى لمحامحل إمكانيحة ممارسحة حقحو بحالرجوع عمحى  وا 
ق. ت( والتحححي ينقضحححي بنيايتيحححا الححححق  337ضحححامنين طحححوال محححدة التقحححادم المنصحححوص عنيحححا فحححي المحححادة )ال

 بسماع دعوى الحامل. 

 عدم  بول سند السحب: -ثانياً 

إذا عرض الحامل سند السحب عمى المسحوب عميو لمقبول ورفض األخيحر ذلحك، جحاز لحألول الرجحوع عمحى 
ستحقاق فقبحول السحند، ىحو كمحا محر  معنحا، أححد ضحمانات الوفحاء الضامنين، ولو كان ذلك قبل حمول أجل اال

 بااللتزام الصرفي، فمتى انتفت ىذه الضمانة يسقط أجل االلتزام المذكور.

 ويشترط عمى الحامل كي يمارس حقو بالرجوع في ىذه الحالة توافر الشروط التالية:

 خمو  سند السحب من أي شرط يحظر تقديمو لمقبول. -ا

المسححححوب عميحححو عحححن القبحححول. ويعحححد  بمثابحححة االمتنحححاع عحححن القبحححول، القبحححول المعمحححق عمحححى شحححرط  امتنحححاع -2
والقبححول الجزئححي بالنسححبة لمجححزء المرفححوض قبولححو طبعححًا. ويقححاس عمححى ذلححك أيضححًا، بحيححث يجححوز الرجححوع قبححل 

أو لعحدم ميعاد االستحقاق، إذا تعذر الحصول عمى قبول المسحوب عميحو لعحدم العثحور عمحى عنحوان األخيحر 
 وجوده في محل إقامتو.

تنظيم االحتجاج لعدم القبول في موعده القحانوني محا لحم يكحن قحد ورد فحي السحند شحرط يعفحي الحامحل محن  -3
 ذلك.

 :ف س المسحوب عميه أو تو فه عن الدفالن أو الحجز عميه حجزًا غير مجد: -ثالثاً 

وليحذا تقضحي القواعحد العامحة بسحقوط آجحال ديحون في اإلفالس ينيار ائتمان التاجر، وتتزعزع ثقة الناس بحو، 
التجححار متححى أعمححن إفالسححيم. وعمححى ىححذا إذا أفمححس المسحححوب عميححو، سححواء كححان قححاباًل لمسححفتجة أم  يححر قابححل 
ليححا، يجححوز لمحامححل الرجححوع عمححى ضححامني السححفتجة دون انتظححار حمححول موعححد اسححتحقاقيا. وال يشححترط لرجححوع 

 اج لعدم الوفاء إذ يكتفي منو تقديم الحكم القاضي بشير اإلفالس.الحامل في ىذه الحالة تنظيم احتج

وقد تطرق المشرع إلى حاالت أخرى من حاالت إعسار المسحوب عميو؛ بحيث أجحاز لمحامحل فييحا الرجحوع 
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عمى الضامنين كما ىو الحال في حالة اإلفالس. فممحامحل ممارسحة ححق الرجحوع إذا توقحف المسححوب عميحو 
و لحم يثبحت ىحذا التوقحف بحكحم )وىحذه ىحي حالحة اإلفحالس الفعمحي التحي يعجحز فييحا المحدين عن دفحا ديونحو، ولح

عن الوفاء بديونو في تاريخ استحقاقيا(. كما لو ممارسة ىذا الحق إذا تم الحجحز عمحى أمحوال المحذكور، ولحم 
اتين الححالتين تكف ىذه األموال بعد التنفيذ عمييا لسحداد ديحون الححاجزين. لكحن يشحترط لرجحوع الحامحل فحي ىح

 أن يكون قد تقدم بطمب الوفاء، ثم نظم االحتجاج عند االمتناع عنو؛ وذلك خالل الميل القانونية لذلك.

 :ف س ساحب سند السحب غير الخاضال لمقبول: -رابعاً 

كإفالس المسححوب عميحو، ييحدم إححدى الضحمانات التحي كحان يعتمحد عمييحا الحامحل؛ ولحذلك  :ف س الساحب:
ن لألخير ححق الرجحوع عمحى الضحامنين قبحل اسحتحقاق الوفحاء فحي السحند إذا أفمحس سحاحبو. والرجحوع أقر القانو 

المبكر في ىذه الحالة يبرره أن السند ال يجوز تقديمو لمقبول لمحصحول عمحى ضحمانة تحمحي حاممحو. فحإذا محا 
مححق الحامححل أفمححس سححاحبو الححذي يرتكححز الضححمان عميححو وحححده، يصححبح السححند دون أي ضححمان، األمححر الححذي يق

 فجعل المشرع يقرر حق الرجوع المذكور.

يالحححظ ىنححا أن القححانون قححد قصححر حححق الحامححل بححالرجوع عمححى حالححة إفححالس السححاحب، دون حالححة توقفححو عححن 
الحدفا أو حجحز أموالححو حجحزًا دون طائحل خالفححًا لمحا لحظحو بالنسححبة لممسححوب عميحو. وال يححرى الفقحو أي مبححرر 

دُّ حالة توقف السحاحب عحن الحدفا أو الحجحز عمحى أموالحو دون جحدوى، كحالحة منطقي ليذه التفرقة؛ بحيث ُتع
 إفالسو بالنسبة لضمان حقوق الحامل.

يكفي الحامحل لكحي يباشحر ححق الرجحوع أن يبحرز الحكحم القاضحي بحإعالن إفحالس السحاحب؛ دون الحاجحة إلحى 
 تنظيم احتجاج لعدم الوفاء.

   *  *  * 
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 أحكام الرجااوع -ب

المححوقعين عمححى سححند السحححب ممتححزمين بالوفححاء لحاممححو عمححى وجححو التضححامن ويحححق لألخيححر إذا لححم  ُيعححدُّ جميححا
 يستوف قيمتو الرجوع عمييم مجتمعين أو منفردين.

ذا حصحححل الحامحححل عمحححى قيمحححة سحححند السححححب محححن أححححدىم، فحححإن لألخيحححر الرجحححوع عمحححى المحححوقعين السحححابقين  وا 
 الضامنين لو شبنو في ذلك شبن الحامل. 

 اًل في رجوع الحامل عمى الممتزمين بالسند، وثانيًا في رجوع الممتزمين بعضيم عمى بعٍض.نبحث أو 

 رجوع الحامل عمى الممتزمين بسند السحب: -أوالً 

(. 2( والمبحالس التحي يمكنحو مطحالبتيم بيحا )1لقد حد د القانون األشخاص الذين يحق لمحامحل الرجحوع عمحييم )
وقححد أجححاز أيضححًا لمحامححل توقيححا الحجححز االحتيححاطي عمححى أمححوال الممتححزم (. 3كمححا بححي ن طححرق الرجححوع عمححييم )

 (.4الذي يريد الرجوع عميو )

 األ خاص الذين يح  لمحامل الرجوع عميهم: -ا

عرضنا فيما سبق أن الدين الصرفي ىو من أقوى الحديون المضحمونة بضحمانات شخصحية، فكحل موقحا عمحى 
متححو فححي ميعححاد االسححتحقاق، أو قبححل ذلححك فححي الحححاالت التححي يجححوز السححند التجححاري يمتححزم تجححاه حاممححو بححبداء قي

 فييا الرجوع قبل تاريخ االستحقاق.
ق.ت( بوضحححوح إلحححى األشحححخاص الحححذين يححححق لمحامحححل الرجحححوع عمحححييم بقوليحححا:  308/1وقحححد أشحححارت المحححادة )

ؤالء اسححاحب سححند السحححب وقابمححو ومظيححره وضححامنو مسححؤولون جميعححًا قبححل حاممححو عمححى وجححو التضححامنا. وىحح
 األشخاص ينقسمون إلى قسمين:

القسم األول ويشمل المدينين األصميين بالسند، وىحم المسححوب عميحو القابحل والسحاحب؛ الحذي لحم يقحدم مقابحل 
الوفححاء. وينححزل منزلححة المححذكورين الموقعححون الححذين يضححمنون حصححول الوفححاء مححنيم كالضححامن لكححل منيمححا، أو 

ا الفريق من الضامنين يبقى لمحامل حق الرجحوع عميحو محا دامحت القابل بطريق التدخل لصالح الساحب. وىذ
مدة التقادم لم تنقض بعد. كما أنو ال يستفيد من حاالت إىمال الحامل القيحام بالواجبحات التحي ألزمحو القحانون 

 بيا كتقديم السند لموفاء، أو تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء في المواعيد القانونية.
ل موقعي سند السحب اآلخحرين الحذين يضحمنون وفحاءه إذا امتنحا المحدينون األصحميون، أما القسم الثاني فيشم
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أو ضامنوىم عن الوفاء بو، وىحم المظيحرون وضحامنوىم، والقابحل بطريحق التحدخل عحن أححد المظيحرين. وىحذا 
اء، الفريحححق لحححيس لمحامحححل ححححق الرجحححوع عميحححو إال إذا قحححام بالواجبحححات التحححي ححححددىا القحححانون كتقحححديم السحححند لموفححح

وتنظيم االحتجاجات الالزمة ضمن الميل المحددة لذلك تحت طائمة اعتبحاره ميمحاًل، والتمسحك فحي مواجيتحو 
 بالسقوط.

ق.ت( لم يذكر المسحوب عميو  ير القابحل بحين ضحامني وفحاء سحند السححب.  308يالحظ أن نص المادة )
ائحو. لكحن ىحذا االلتحزام لحيس محرد ه قحانون ن األخير يمزم بدفا مبمس السند إن كان قد تمقى مقابل وفإوما ذلك 

الصححرف؛ ألن المححذكور لحححم يوقححا عمحححى السححند، بححل يسحححتند إلححى العالقحححة األصححمية )مقابححل الوفحححاء( التححي تحححربط 
المسحححوب عميححو بالسححاحب؛ ولححذلك يجححوز لممسحححوب عميححو إذا رجححا عميححو الحامححل فححي ىححذه الحالححة أن يححدفا 

 أن يوجييا إلى الساحب. مطالبتو بالدفوع كافة؛ التي كان بإمكانو

 Objet du recoursموضوع الرجوع:  -2

ق.ت( المبحححالس التحححي يجحححوز لمحامحححل مطالبحححة الممتحححزمين الضحححامنين بيحححا بحححالقول: لمحامحححل  309بينحححت المحححادة )
 مطالبة من لو حق الرجوع عميو بما يبتي:

 قيمة السند  ير المقبول، أو  ير المدفوع، ما الفوائد إن كانت مشروطة. -1

الفوائححححد المحسحححححوبة بسحححححعرىا القحححححانوني اعتبحححححارًا محححححن تححححاريخ االسحححححتحقاق فيمحححححا يتعمحححححق بالسحححححند المسححححححوب  -2
 سناد األخرى.% بالنسبة لأل10والمستحق الدفا في سورية، وبمعدل 

 مصاريف االحتجاج واإلشعارات و يرىا من المصاريف. -3

ذا أقيمت دعوى الرجوع قبل االستحقاق؛ فإنو يطرح من مبمحس سحند السححب مقحدار الخصحم، ويحسحب عمحى  وا 
سحعر الخصححم الرسححمي فححي سحورية فححي تححاريخ الرجححوع وبالجيحة التححي يقححا فييححا محوطن الحامححل. والحكمححة التححي 

قبحل تحاريخ اسححتحقاقو  السحندابتغاىحا المشحرع محن ىحذا التخفحيض واضححة، فحي أن الحامحل الحذي اسحتوفى قيمحة 
 الستحقاق وبين األداء المبكر. استفاد من مبمغو خالل المدة الواقعة بين ا

 Moyens du recoursطار  الرجاوع: 

 يتخذ رجوع الحامل عمى الممتزمين بسند السحب أحد األشكال التالية:

جححراء   Recours amiableالرجاااوع الاااودي  -أ قححد يقححوم الحامححل بعححد تنظححيم االحتجححاج لعححدم الوفححاء، وا 
لسند كالسحاحب، أو أححد المظيحرين، أو  يرىمحا، ويطالبحو بحبداء اإلشعارات الالزمة بمراجعة أحد الممتزمين با
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قيمحة السححند المتنححاع المسحححوب عميححو عححن ذلححك، و البححًا مححا يقححوم بيححذا األداء مححن تححم الرجححوع عميححو؛ مححن أجححل 
 وضا حد  لممصاريف التي تترتب عمى مراجعة القضاء.

السححب محا صحك االحتجحاج ومخالصحة ومقابل ىذا الوفاء يحق لمموفي أن يطمب إلحى الحامحل تسحميمو سحند 
ق.ت(، بغيحة االسحتناد عمييحا لمطالبحة المحوقعين الضحامنين، والتقحاء خطحر رجححوع أي  311/1بمحا أداه )محادة 

 حامل نسخة أخرى عميو. 

كما يحق لكحل مظيحر أوفحى مبمحس سحند السححب أن يشحطب تظييحره وتظييحرات المظيحرين الالحقحين لحو )محادة 
تي تتحقق من ىذا الشطب ىي التعحرف بسحيولة عمحى الممتحزمين البحاقين بالسحند، ق. ت(. والغاية ال 311/2

 واتقاء خطر إساءة استعمال السند بتعريض الممتزم الواحد إلى دفا قيمتو مرة ثانية.

أمححا إذا كححان سححند السحححب مقبححواًل جزئيححًا، وأوفححى أحححد الممتححزمين الجححزء  يححر المقبححول، فححإن لممححوفي أن يطمححب 
ت ىححذا الوفححاء عمححى السححند وتسححميمو مخالصححًة )إيصححااًل بححاإلبراء( بححالمبمس المححدفوع. كمححا يجححب مححن حاممححو إثبححا

عمححى الحامححل مححن جيححة أخححرى أن يسححمم المححذكور نسححخو مصححدقة عححن السححند، وصححك االحتجححاج ليمكنححو مححن 
 ق. ت(. 312إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد )مادة 

لبححة الوديححة إلححى نتيجحة، فححال يححدفا الممتزمححون الححذين قحد ال تححؤدي المطا La retraiteساافتجة الرجااوع:  -ب
رجححا عمححييم الحامححل قيمححة السححند، وىححو بححبمس  الحاجححة إلححى المححال كمححا أن اسححتيفاء قيمححة السححفتجة عححن طريححق 
القضاء قد يستغرق وقتًا طوياًل يتجاوز أجل الدين الحذي بذمحة الحامحل، فتتضحرر مصحالحو محن ذلحك، فضحاًل 

سححوم قححد ال يقححوى عمححى تحمميححا. لححذلك فقححد مكححن المشححرع الحامححل مححن سححموك عححن أنححو يسححتمزم مصححاريف، ور 
طريححق مختصححر وسححريا يسححتطيا بححو الوصححول إلححى حقححو فبجححاز لححو أن يسحححب بححالمبمس المسححتحق لححو سححفتجة 
جديحححدة عمحححى الممتحححزم الحححذي يحححود الرجحححوع عميحححو يسحححتطيا خصحححميا لحححدى أححححد المصحححارف؛ فيحصحححل منحححو عمحححى 

لجديححدة بحححاسفتجة الرجححوعا ألن سحححبيا يعتبححر طريقححًا لمرجححوع عمححى الممتححزمين قيمتيححا. وتسححمى ىححذه السححفتجة ا
بالسند التجحاري األصحمي. وفحي ىحذه السحفتجة يصحبح حامحل السحند التجحاري الحذي حصحل االمتنحاع عحن وفائحو 
 )ساحبًا(، والممتزم الضامن الذي يود الحامل الرجوع عميحو )مسححوبًا عميحو(، أمحا )المسحتفيد( فيكحون أي دائحن
لمحامل يقبل تعيينو مستفيدًا من ىذه السفتجة، أو الحامل الساحب نفسو؛ الذي يقحوم بخصحميا بعحد ذلحك فحي 

 أحد المصارف ليحصل عمى قيمتيا فورًا.

 ق. ت( أحكام ىذه السفتجة بقوليا:  319وقد نظ مت )المادة 
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ي قيمتححو بسحححبو لكححل مححن لححو حححق الرجححوع عمححى  يححره مححن الضححامنين بمقتضححى سححند السحححب أن يسححتوف -1
 سندًا جديدًا مستحق األداء لدى االطالع في موطن الضامن؛ مالم يشترط  ير ذلك.

( محححن ىحححذا 310و 309وتشحححتمل قيمحححة سحححند سححححب الرجحححوع عمحححى المبحححالس الحححوارد بيانيحححا فحححي المحححادتين ) -2
 القانون، مضافًا إلييا ما دفا من عمولة وطوابا.

ر اسححححتعماليا فححححي الحيححححاة العمميححححة، فالسححححفات  المححححذكورة ال تقححححدم تجححححدر اإلشححححارة إلححححى أن سححححفات  الرجححححوع ينححححد
المصحححارف عمحححى خصحححميا؛ ألنيحححا تسحححتحق الحححدفا لحححدى اإلطحححالع. كمحححا أنحححو قحححد يتعحححذر عمحححى حامحححل السحححفتجة 
األصححمية )السحححاحب الجديححد فحححي سححفتجة الرجحححوع( أن يجحححد الشححخص الحححذي يقبححل تعيينحححو مسححتفيدًا فحححي سحححفتجة 

 عد أن ثبت امتناع المسحوب عميو عن وفائيا. الرجوع، ويدفا قيمتيا إليو ب

لححيس الحامححل ممزمححًا باتبححاع طريححق الرجححوع الححودي، أو  Recours judiciaireالرجااوع القضااا ي  -جااا
سحب سفتجة الرجوع، بل يحق لو أن يقيم الدعوى مباشرة عمحى الممتحزمين بالسحفتجة منفحردين، أو مجتمعحين 

السححفتجة، وثبححت ىححذا االمتنححاع باحتجححاج أصححولي. ثححم إن إقامتححو فيمححا إذا امتنححا المسحححوب عميححو عححن وفححاء 
الححدعوى عمححى أحححد الممتححزمين ال تحححول دون إقامححة الححدعوى عمححى ممتححزم آخححر إذا تبححين لححو أن مححن أقححام عميححو 

 ق.ت(. 308الدعوى في بادئ األمر  ير قادر عمى وفاء قيمة السفتجة )مادة 

 Saisie Conservatoireالحجز االحتياطي  -4

معانححًا منححو فححي تبكيححد حقححو فححي الحصححول إ ن المشححرع التجححاري، رعايححة منححو لحقححوق حامححل السححند التجححاري، وا 
عمى الوفاء بو، قرر لألخير جحواز توقيحا الحجحز االحتيحاطي عمحى أمحوال الممتحزم الصحرفي الضحامن حتحى ال 

صدور الحكحم فييحا. فضحاًل تتاح لو فرصة تيريب أموالو في الفترة الواقعة ما بين رفا دعوى الرجوع عميو، و 
عحن أن توقيحا ىححذا الحجحز يسحيء إلححى سحمعة المحدين الصححرفي، ويضحر بانتمائحو التجححاري؛ لحذلك أراد المشححرع 

 أن يجعل منو سالحًا في يد الحامل ييدد بو المدين المذكور، ويحفزه عمى الوفاء.

مححل السححند المقححدم عنححو ق.ت( حيححث قالححت: الحا 321وقححد ورد الححنص عمححى الحجححز االحتيححاطي فححي المححادة )
احتجحاج بعححدم الوفحاء، إلححى جانححب مالحو مححن حححق الرجحوع بعححد اتبحاع اإلجححراءات المقححررة لحذلك، أن يوقححا بححإذن 
من القاضي المختص حجزًا احتياطيحًا عمحى أمحوال كحل محن التحزم بموجحب السحند تتبحا فيحو اإلجحراءات المقحررة 

 لذلك في قانون أصول المحاكماتا.

يشحححترط لصححححة توقيحححا الحجحححز االحتيحححاطي عمحححى أمحححوال أي ممتحححزم بالسحححند تحححوافر الشحححروط وتبعحححًا ليحححذا الحححنص 
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 التالية:

إن الحححق فححي طمحب توقيححا الحجححز مقححرر لحامححل السححند. وينصححرف  أن يقاادم طمااب الحجااز حاماال السااند: -أ
لفحظ االحامححلا فحي ىححذا الخصحوص إلححى كحل مححن لححو صحفة فححي طمحب الوفححاء بمبمحس سححند السححب، ولححو الرجححوع 

 يححره بمقتضحاه. وعمححى ىحذا ُيعححدُّ ححاماًل المسححتفيد محن السححند أو الشحخص الححذي انتقحل إليححو بتظييحر ناقححل عمحى 
لمحححق، أو تظييححر تححوكيمي أو تححبميني. وقححد يكححون حححاماًل الشححخص الححذي أوفححى قيمححة السححند بالتححدخل، أو أي  

 ضامن دفا قيمتو لمحامل، وحلل محمو في الرجوع عمى  يره من الموقعين.

يتعحين عمحى الحامحل إذا أراد اتخحاذ إجحراءات الحجحز  يكون الحامال  اد حارر احتجااج عادم الوفااء:أن  -ب
االحتيححاطي أن يكححون بيححده سححند معمححول عنححو احتجاجححًا بعححدم الوفححاء؛ ولححو تضححمن السححند شححرط الرجححوع دون 

محن أن مصاريف. والحكمة محن اشحتراط تحريحر االحتجحاج إلجحراء الحجحز ىحي التثبحت بصحورة ال تقبحل الشحك 
 السند قد قدم لموفاء، وامتنا المدين فيو عن الدفا.

وعمحى ىحذا يجحوز توقيحا الحجحز عمحى أمحوال  أن يكون المحجوز عمياه أحاد الممتازمين صارفيًا بالساند: -ج
د اقتصححر عمححى ذكححر ىححؤالء فقححط،  يححر أن الححرأي قححالسححاحب والمسحححوب عميححو والمظيححرين. ومححا أن الححنص 

مححى جميحا األشححخاص الححذين وق عحوا عمححى السححند. فيكحون ىححذا الحجححز جححائزًا مجمحا عمححى جححواز إلقحاء الحجححز ع
 أيضًا بحق الضامنين، كما ىو جائز في حق الساحب والمسحوب عميو والمظيرين. 

المسحتيدف لممطالبححة  أن يستحصال الحامال عمااى :ذن مان القاضاي با امااة الحجاز عماى أمااوال المادين -د
 ور الحكم في الدعوى المرفوعة عميو.بالرجوع تمييدًا لمتنفيذ عمييا عند صد

 رجوع الممتزمين بعضهم عمى بعض: -ثانياً 

إذا رجحا حامحل سحند السححب عمحى أححد الممتحزمين بحو، وحصحل منحو عمحى قيمتحو؛ فحإن ىحذا المحوفي ال يتحمحل 
دائمححًا وبشححكل نيححائي عححبء ىححذا الححدين. بححل قححد يحححق لححو بححدوره أن يتحححول شححطر الممتححزمين حيالححو ليطححالبيم 

 ء كامل المبمس الذي أداه، دون أن يحق لو الرجوع عمى الموقعين الالحقين لو؛ ألنو ضامن ليم.بوفا

ورجوعحو عمححى ىحؤالء الضححامنين يرتكحز عمححى كونحو حححاماًل شحرعيًا، ولححيس عمحى قواعححد الحمحول، وقححد تعرضححت 
ره، ق.ت( إلححى ىحححذا الحححق حححين تكممحححت عححن مسححؤولية كحححل مححن سححاحب السحححند وقابمححو، ومظيححح 308المححادة )

وضححححامنو، والتححححزاميم بالوفححححاء جميعححححًا نحححححو الحامححححل. ثححححم قالححححت، ويكححححون لمحامححححل حححححق الرجححححوع عمححححى ىححححؤالء 
األشححححخاص منفححححردين أو مجتمعححححين دون أن يكححححون مر مححححًا بمراعححححاة الترتيححححب الححححذي توالححححت عميححححو التزامححححاتيم. 
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رجحححوع ىحححذا وذكحححرت أيضحححًا أن ىحححذا الححححق يعحححود لكحححل موقحححا عمحححى السحححند متحححى سحححدد قيمتحححو، ويختمحححف ححححق ال
 باختالف حالة كل موقٍا موٍف. وسنتكمم فيما يمي عن:

 حاالت رجوع الموفين. -1

 موضوع الرجوع. -2

 

 حاالت رجوع الموفين: -1

 رجوع المسحوب عميه: -أ

إذا أوفححى المسحححوب عميححو قيمححة سحند السحححب انقضححى االلتححزام الصححرفي الثابححت رجوعااه عمااى الساااحب:  -1
لى  جميا الموقعين عميو. بالسند بالنسبة إليو، وا 

فححإذا كححان قححد تمقححى مقابححل وفائححو مححن السححاحب فإنححو لححيس لححو كمححوٍف حححق الرجححوع عمححى أحححد. أمححا إذا كححان لححم 
يسححتمم مقابححل الوفححاء مححن السححاحب، أي أنححو أوفححى قيمححة السححند عمححى المكشححوف، فإنححو يسححتطيا الرجححوع بححالمبمس 

بق لححو أن قبححل السححند، فححإن القبححول، كمححا مححر الححذي دفعححو عمححى السححاحب دون  يححره مححن المححوقعين.لكن إذا سحح
معنا، ُيعدُّ قرينة عمى وصحول مقابحل الوفحاء إليحو؛ ولحذلك عميحو فحي ىحذه الحالحة إن أراد الرجحوع عمحى السحاحب 

 إقامة الدليل العكسي عمى عدم تمقيو مقابل الوفاء.

ام الصححرفي قححد انقضححى منححو ىححذا وال ُيعححدُّ رجححوع المسحححوب عميححو عمححى السححاحب رجوعححًا صححرفيًا مححا دام االلتححز 
بالوفاء. لذلك فإن الدعوى التي يقيميحا عمحى األخيحر تسحتند إلحى أحكحام الوكالحة، أو الفضحالة، أو اإلثحراء دون 
سبب حسب األحوال، وليس إلى قواعحد قحانون الصحرف. كحل ىحذا محا لحم يكحن المسححوب عميحو قحد قبحل السحند 

ر المححححذكور لمالحقححححة السححححاحب بمباشححححرة الححححدعوى بطريححححق التححححدخل لصححححالح السححححاحب، ففححححي ىححححذه الحالححححة يخي حححح
 الصرفية؛ التي تعود لكل ممتزم أوفى قيمة السند، أو إقامة الدعوى العادية.

ليس لممسحوب عميو المحوفي، محن حيحث المبحدأ، ححق الرجحوع عمحى المظيحرين رجوعه عمى المظهرين:  -2
يححدخمون دائرتححو بعححد التزامححو ىححو  كضححامنين. فححالمظير يضححمن وفححاء سححند السحححب بالنسححبة لألشححخاص الححذين

ولححححيس قبمححححو. لكححححن إذا كححححان المسحححححوب عميححححو قححححد قبححححل أو أوفححححى قيمححححة السححححند بطريححححق التححححدخل لصححححالح أحححححد 
المظيححرين، فححإن لححو فححي ىححذه الحالححة حححق إقامححة الححدعوى الصححرفية عمححى الممتححزم الححذي قبححل السححند، أو أوفححاه 
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ضحححافة إلحححى مالحقحححة المحححذكور بحححدعوى الوكالحححة أو بالتحححدخل لصحححالحو، وعمحححى الممتحححزمين الضحححامنين لألخيحححر، إ
 الفضالة.

ُيعدُّ الساحب المدين األساسي بسند السحب، فيو أول محن يضحا توقيعحو عميحو؛ ولحذلك رجوع الساحب:  -ب
إذا أوفى قيمتو لمحامل يكون قد برأ ذمتو من دين يتعمق بو، دون أن يكون لحو ححق الرجحوع عمحى أححد؛ ألنحو 

الالحقين لو، و ير مضحمون محن أححد. لكحن إذا كحان السحاحب قحد قحد م مقابحل الوفحاء ضامن لجميا الموقعين 
إلحححى المسححححوب عميحححو فحححإن لحححألول إذا أوفحححى الحامحححل، الرجحححوع عمحححى الثحححاني بمحححا أوفحححاه. وتختمحححف طبيعحححة ىحححذا 
 الرجوع حسب ما إذا كان المسحوب عميو قد قبل السند، أو لم يقبمو. إن كان المسحوب عميو قحد قبحل السحند

 فممساحب أن يرجا عميو بالدعوى الصرفية، أو بالدعوى العادية المنبثقة عن العالقة األصمية.

أمححا إذا كححان المسحححوب عميححو لححم يقبححل السححند، فمححيس لمسححاحب عندئححذ عنححد الرجححوع عمححى المححذكور إال مباشححرة 
 الدعوى العادية؛ السترداد قيمة السند الذي دفعو.

المظيححرين قيمححة سححند السحححب لمحامححل أو لمظيححر الحححق، كححان لححو حححق إذا أوفححى أحححد  رجااوع المظهاار: -جااا
الرجوع عمى المظيحرين السحابقين؛ ألنيحم ضحامنون لحو، وعمحى السحاحب والمسححوب عميحو وضحامنييم، والقابحل 
بطريق التدخل لصالح أحد المظيرين السابقين أو الساحب. أما المظيرون الالحقحون لممظيحر المحوفي؛ فحإن 

 الوفاء، وليس لألخير حق الرجوع عمييم، أو عمى ضامنييم، ألنيم مضمونون من قبمو.ذمتيم تبرأ بيذا 

سححبق أن رأينححا بححبن مركححز كححل مححن الضححامن والمححوفي بطريححق  رجااوع الضااامن والمااوفي بطرياا  التاادخل: -د
و  285التحححدخل يتححححدد بمركحححز الشحححخص المضحححمون، أو الشحححخص الحححذي جحححرى الوفحححاء لمصحححمحتو )المادتحححان

 ق.ت(. 330

يذا إذا اضطر ضامن أحد المظيحرين إلحى وفحاء قيمحة سحند السححب؛ فإنحو لحو ححق إقامحة الحدعوى الصحرفية ول
عمى المظير المضمون وجميا الممتزمين لو. وينطبق الحكم نفسو عمى المحوفى بطريحق التحدخل إذ يححق لحو 

ويجحوز أيضححًا  الرجحوع الصحرفي عمحى محن تحم الوفحاء لصحالحو، وعمحى جميحا ضحامنيو محن المحوقعين السحابقين.
إلى الموفي المذكور )الضامن أو الموفي المتدخل( أن يعود عمى الممتزم المضمون، أو الممتحزم الحذي جحرى 

 الوفاء لصالحو بدعوى الكفالة، أو دعوى الوكالة حسب الحال.

 

 ق.ت( ببنو: 310قضت المادة )موضوع رجوع الممتزم الموفي:  -2
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 منيو بما يبتي:ايجوز لمن أوفى سند السحب مطالبة ضا 

 جميا ما أوفاه. -1

فوائححد المبمححس الححذي أوفححاه محسحححوبة بالسححعر القححانوني ابتححداء مححن يحححوم الوفححاء بالنسححبة لألسححناد المسححححوبة  -2
 % بالنسبة لألسناد األخرى.10والمستحقة األداء في سورية، ومحسوبة بسعر

 المصاريف التي تحممياا. -3

* * * 
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 تمارين:

أن يو اااال الحجاااز ن   ت 123حساااب الماااادة  نلحامااال ساااند الساااحب حيح:أ ااار :لاااى الجاااواب الصااا
 :وال أي ممتزم بالسند :ذا توافراالحتياطي عمى أم

 شرط واحد .1

 شرطان .2

 ثالثة شروط  .3

 أربعة شروط  .4

 خمسة شروط  .5

 

 4الجواب الصحيح رقم 
 

 يجوز لحامل سند الساحب ممارساة حقاه فاي الرجاوع عماى ضاامني الوفااء أ ر :لى الجواب الخطأ:
 :دون تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء

 إذا سبق لو تنظيم احتجاج لعدم القبول .1

 إذا أفمس المسحوب عميو أو ساحب السند المشترط عدم تقديمو لمقبول .2

 يوماً  31إذا حدثت قوة قاىرة حالت دون تنظيم االحتجاج في موعده واستمرت أكثر من  .3

 ديم احتجاجالرجوع دون تقإذا اتفق أطراف السند عمى تضمينو شرط  .4

 قًا الرجوع دون تنظيم االحتجاج ال يجوز إطال .5

 
 5الجواب الصحيح رقم 
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 سقوط حق الرجوع -6
Déchéance du droit de recours 

 الكممات المفتاحية:
 

 - باالىماؿ السقوط خصائص - االىماؿ آثار - االىماؿ حاالت - االىماؿ بسبب الجوع حؽ سقوط
 الصرفي التقادـ انقطاع - الصرفي التقادـ مدة - الصرفي التقادـ نطاؽ - التقادـ لعمة الرجوع حؽ سقوط
 .الصرفي لمتقادـ القانوني األساس - الصرفي التقادـ ثارآ - ووقفو

 الممخص:
 

 إلى تطمئنو ضمانات بجممة فأحاطو التجاري، السند حامؿ حؽ حماية عمى عمؿ التجاري المشرع إف
 بيف يوازف أف أراد بؿ فقط، الدائف الحامؿ مصمحة يمتـز لـ المشرع لكف .استحقاقو بتاريخ قيمتو استيفاء

 مف يقظة يقابميا أف يجب الصرفي المديف عمى القسوة أف قّدر فقد .السند ىذا في ختمفةالم المصالح
 جية مف الحامؿ، القانوف ألـز فقد الغاية ليذه وتحقيقاًً .رعاية مف أواله بما جديراًً تجعمو الدائف جانب
 ليا المحددة المواعيد ضمف واجبات مف عميو فرضو بما يقوـ وأف بحقو، المطالبة في ينشط بأف أولى،
 جية ومف .الصرفي بااللتزاـ المدينيف عمى بالرجوع بالتالي حقو وسقوط ميماًل، اعتباره طائمة تحت

 ىذا لبموغ وسيمة خير أف فقّدر معقولة، غير لمدة معمقة الممتزميف مراكز تبقى أف القانوف يشأ لـ أخرى،
 باقي قبؿ الحامؿ دعوى بعدىا تسمع ال الصرفي، االلتزاـ لحياة قصيرة مواعيد بوضع تكوف اليدؼ

 . بالتقادـ لسقوطيا الممتزميف

 األىداف التعميمية:
 انصرفي تانرجوع انحامم حق سقوط تحاالت انطانة تعريف. 

 انصرفي انرجوع حق نسقوط كأسثاب وانتقادم االهمال أحكام تحديد.  
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،ًفأحاطػػػوًبجممػػػةًضػػػماناتًتقػػػدـًمعنػػػاًأفًالمشػػػرعًالتجػػػاريًعمػػػؿًعمػػػىًحمايػػػةًحػػػؽًحامػػػؿًالسػػػندًالتجػػػاري
تطمئنوًإلىًاستيفاءًقيمتوًبتاريخًاستحقاقو،ًوذلؾًبقصدًدعـًالثقةًفيًىػذاًالسػندكًكػيًيػؤديًوظيفتػوًكػأداةً

ًوفاءًوائتمافًيعمؿًعمىًتيسيرًالنشاطًالتجاري،ًودعـًاالقتصادًالوطني.

ًمصػػمحةًالحامػػؿًالػػدائفًفقػػط،ًبػػؿًأرادًأفًيػػوازفًبػػ يفًالمصػػالحًالمختمفػػةًفػػيًلكػػفًالمشػػرعًالمػػذكورًلػػـًيمتػػـز
ىذاًالسند.ًفقدًقػّدرًأفًالقسػوةًعمػىًالمػديفًالصػرفيًيجػبًأفًيقابميػاًيقظػةًمػفًجانػبًالػدائفًتجعمػوًجػديرًاً
ًالقػانوفًالحامػؿ،ًمػفًجيػةًأولػى،ًبػأفًينشػطًفػيًالمطالبػةً بماًأوالهًمفًرعاية.ًوتحقيقػًاًليػذهًالغايػةًفقػدًألػـز

تًضػػمفًالمواعيػػدًالمحػػددةًليػػاًتحػػتًطائمػػةًاعتبػػارهًميمػػػاًل،ًبحقػػو،ًوأفًيقػػوـًبمػػاًفرضػػوًعميػػوًمػػفًواجبػػا
وسػػقوطًحقػػوًبالتػػاليًبػػالرجوعًعمػػىًالمػػدينيفًبػػااللتزاـًالصػػرفي.ًومػػفًجيػػةًأخػػرى،ًلػػـًيشػػأًالقػػانوفًأفًتبقػػىً
مراكػػزًالممتػػزميفًمعمقػػةًلمػػدةًغيػػرًمعقولػػة،ًفقػػّدرًأفًخيػػرًوسػػيمةًلبمػػوغًىػػذاًاليػػدؼًتكػػوفًبوضػػعًمواعيػػدً

ًاـًالصرفي،ًالًتسمعًبعدىاًدعوىًالحامؿ،ًأوًأحدًالضمافًقبؿًباقيًالممتزميف.قصيرةًلحياةًااللتًز
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 السقوط بسبب اإلىمال

ًالسقوطًجزاءًلمحامؿًالميمؿكًالذيًلـًيراعًالمواعيدًالتيًحددىاًالقانوفًلمقياـًببعضًالواجبات.

ًسوؼًنتناوؿًبدراستناًليذاًالموضوعًبحثًالنقاطًالتالية:

ًحاالتًاإلىماؿ. -ًأ

ًاإلىماؿ.آثارً -ًب

ًخصائصًالسقوطًبسببًاإلىماؿ. -ًج

 حاالت اإلىمال - أ

ؽ.ت(ًعمىًالحاالتًالتيًُيعدًُّالحامؿًفييػاًميمػاًل،ًويسػقطًحقػوًبالتػاليًبػالرجوعًعمػى313ًًنصتًالمادةً)
ًالضامنيفًبقوليا:

يسقطًمػاًلحامػؿًسػندًالسػحبًمػفًحقػوؽًتجػاهًمظيريػوًوسػاحبوًوغيػرىـًمػفًالممتػزميفكًمػاًعػداًقابمػوًً-1"
ًالمواعيدًالمعينةًإلجراءًماًيأتي:بمضيً

ًتقديـًالسنداتًالمستحقةًالدفعًلدىًاالطالع،ًأوًبعدًمضيًميعادًمعيفًمنو.ً-أ

ًـًاالحتجاجًبعدـًالقبوؿ،ًأوًبعدـًالوفاء.يتقدً-ب

ًتقديـًسندًالسحبًلموفاءًفيًحاؿًاشتمالوًعمىًشرطًالرجوعًبالًمصاريؼ.ً-جػ

ذاًأثبػػتًأنػػوًأوجػػدًمقابػػؿًالوفػػاءًفػػيًتػػاريخًاالسػػتحقاؽ،ًوحينئػػذًالًوالًيقػػعًالسػػقوطًتجػػاهًالسػػاحبًإالًإً-2
ًيكوفًلمحامؿًإالًالدعوىًتجاهًالمسحوبًعميو.

ذاًلـًيعرضًسندًالسحبًلمقبوؿًفيًالميعادًالذيًاشترطوًالساحبًسقطتًحقوؽًحاممػوًفػيًالرجػوعًً-3 وا 
بًلػـًيقصػدًمنػوًسػوىًإعفػاءًنفسػوًبسببًعدـًالقبوؿ،ًوعدـًالوفاءًإالًإذاًتبيفًمفًعبارةًالشػرطًأفًالسػاح

ًمفًضمافًالقبوؿ.

ذاًكػػافًالمظيػػرًىػػوًالػػذيًاشػػترطًفػػيًتظيػػرهًميعػػادًاًلتقػػديـًسػػندًالسػػحبًلمقبػػوؿ،ًفمػػوًوحػػدهًاالسػػتفادةًً-4 وا 
ًمماًاشترط."

يتبّيفًمفًالنصًالمذكور:ًأفًحاالتًاإلىماؿًالتيًترتػبًسػقوطًحػؽًالحامػؿًبػالرجوعًعمػىًالضػامنيفًىػيً
ًالتالية:

تقػػديـًسػػندًالسػػحبًالمسػػتحؽًالوفػػاءًلػػدىًاالطػػالعًعميػػوًإلػػىًالمسػػحوبًعميػػوًلوفائػػوًخػػالؿًمػػدةًًعػػدـً-1
سنةًمفًتحريره،ًوكذلؾًعدـًتقديـًالسندًالمستحؽًالدفعًبعدًمػدةًمػفًاالطػالعًًعميػوًإلػىًالمسػحوبًعميػوً
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ريفًمػػّدًىػػذهًلقبولػػوًخػػالؿًمػػدةًسػػنةًمػػفًتحريػػرهًأيضػػًا.ًوقػػدًأسػػمفناًأنػػوًيجػػوزًلمسػػاحبًفػػيًالسػػنديفًالمػػذكًو
ًالمدة،ًأوًتقصيرىا،ًأماًلممظيريفًفميسًليـًإالًتقصيرىا.

عػػدـًتقػػػديـًسػػندًالسػػػحبًالمشػػتمؿًعمػػػىًشػػرطًالتقػػػديـًلمقبػػوؿًخػػػالؿًمػػدةًمعينػػػةًإلػػىًالمسػػػحوبًعميػػػوًً-2
لقبولػػو،ًفػػكذاًكػػافًالسػػاحبًىػػوًالػػذيًوضػػعًالشػػرطًالمػػذكور،ًفكنػػوًيترتػػبًعمػػىًإىمػػاؿًالحامػػؿًالقيػػاـًبيػػذهً

قوًبالرجوعًعمىًجميعًالممتػزميفًالضػامنيفًفػيًالسػند.ًأمػاًإذاًكػافًالشػرطًقػدًوضػعوًأحػدًالميمةًسقوطًح
ًالمظيريفكًفيسقطًحؽًالحامؿًالميمؿًبالرجوعًعمىًىذاًالمظيرًوحده.

عػػػدـًتنظػػػيـًاحتجػػػاجًعػػػدـًالقبػػػوؿ،ًوذلػػػؾًفػػػيًحػػػالتيًوجػػػوبًتقػػػديـًسػػػندًالسػػػحبًلمقبػػػوؿ:ًحالػػػةًالسػػػندًً-3
العًعميو،ًوحالةًالسندًالمشروطًتقديموًلمقبوؿًفػيًالميمػةًالمحػددةًلػذلؾ.ًالمستحؽًالدفعًبعدًمدةًمفًاالط

أماًفيًغيرًىاتيفًالحالتيفًفالًيترتبًعمىًإىماؿًالحامػؿًتنظػيـًاالحتجػاجًلعػدـًالقبػوؿًسػوىًحرمانػوًمػفً
حػؽًالرجػػوعًقبػػؿًميعػػادًاالسػػتحقاؽ،ًبمعنػػىًأنػػو،ًبػػالرغـًمػفًذلػػؾ،ًيحػػتفظًبحقػػوًفػػيًتقػػديـًالسػػندًلموفػػاءًفػػيً

فًتخمؼًالمسحوبًعميوًعػفًالوفػاءًيػنظـًعندئػذًاالحتجػاجًلعػدـًالوفػاء،ًويرجػعًعمػىًم وعدًاالستحقاؽ،ًوا 
ًالموقعيفًالضامنيف.

ًعدـًتنظيـًاالحتجاجًلعدـًالوفاءًفيًموعدهًالقانوني.ً-4

ًعدـًتقديـًسندًالسحبًالمشتمؿًعمىًشرطًالرجوعًدوفًمصاريؼًلوفائوًفيًالمواعيدًالمقررةًلذلؾ.ً-5

يًاإلشارةًإلىًأفًالدعوىًالصرفيةًتظؿًمقبولةًلمحامؿًعمىًالػرغـًمػفًعػدـًقيامػوًبمػاًتقػدـًإذاًحػدثتًينبغ
قػػوةًقػػاىرةًمنعتػػوًمػػفًتنفيػػذًاإلجػػراءاتًالمتوجبػػةًعميػػو،ًواسػػتمرتًىػػذهًالقػػوةًثالثػػيفًيومػػًاًابتػػداًءًمػػفًتػػاريخً

الواجبػػػػاتًالسػػػػابقةًإذاًؽ.ت(ًكمػػػاًالًتسػػػػقطًدعػػػواهًلتخمفػػػػوًعػػػفًالقيػػػػاـًبػػػبعض314/5ًًاالسػػػتحقاؽً)مػػػػادةً
ًتضمفًسندًالسحبًشرطًالرجوعًدوفًمصاريؼ.

 آثار اإلىمال -ب

ؽ.ت(ًبسػػقوطًمػػاًلحامػػؿًسػػندًالسػػحبًمػػفًحقػػوؽًصػػرفيةًتجػػاهًمظيريػػوًوالسػػاحب،313ًًقضػػتًالمػػادةً)
وغيرىـًمفًالممتزميفًباستثناءًقابموًإذاًأىمؿًالقياـًبأحػدًاإلجػراءاتًالمتقدمػةًالػذكر.ًكمػاًيسػقطًحقػوًتجػاهً

ًالساحبًإذاًأثبتًاألخيرًوجودًمقابؿًالوفاءًلدىًالمسحوبًعميوًبتاريخًاالستحقاؽ.

وعمىًىذاًفكفًآثارًإىماؿًالحامؿًمحدودةًفيًنطاؽًدعوىًالصػرؼ،ًفػالًيمتػدًأثرىػاًإلػىًالػدعوىًالعاديػةكً
نسػبةًلجميػعًالتيًتستندًإلىًعالقتوًالقانونيةًالخارجةًعفًنطاؽًالسند.ًكمػاًإفًىػذهًااثػارًليسػتًواحػدةًبال

ًالموقعيفًعمىًالسندكًمماًيستوجبًاستعراضًعالقةًالحامؿًبكؿًمفًىؤالءًالموقعيف.

ً
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ً

 عالقة الحامل الميمل بالمظيرين: -أوالا 

ذاًرجػػعًعمػػييـًفميػػـًأفًيتمسػػكواًحيالػػوًبسػػقوطً لػػيسًلمحامػػؿًالميمػػؿًالحػػؽًفػػيًالرجػػوعًعمػػىًالمظيػػريف،ًوا 
بػأفًالمظيػرًلػيسًمػدينًاًأصػميًاًبسػندًالسػحب،ًبػؿًضػػامنًاًًحقػوًالصػرفيًبسػببًاإلىمػاؿ.ًويبػررًىػذاًالحكػـ

لوفػػػاءًقيمتػػػوًتجػػػاهًمػػػفًظيػػػرًإليػػػوًالسػػػندًوالمظيػػػريفًالالحقػػػيف.ًولتخفيػػػؼًعػػػبءًىػػػذاًالضػػػمافًعػػػفًكاىػػػؿً
المظيػرًبحيػػثًالًيسػػتمرًلمػدةًغيػػرًمحػػددة،ًأجػػازًالمشػرعًلممػػذكورًأفًيعػػوؿًعمػىًأفًالمسػػحوبًعميػػوًقػػدً

إذاًلػػـًيتخػػذًالحامػػؿًاإلجػػراءاتًالنظاميػػة.ًثػػـًإفًالمظيػػرًالػػذيًيتمسػػؾًأوفػػىًالسػػندًفػػيًميعػػادًاالسػػتحقاؽً
بكىمػػاؿًالحامػػؿًالًمحػػؿًالعتبػػارهًمثريػػًاًدوفًسػػبب،ًفيػػوًعنػػدماًحصػػؿًعمػػىًالسػػندًقػػدًأعطػػىًقيمتػػوًلمػػفً
ظيرهًلو،ًوعندماًظيرهًلمغيرًاستردًماًأداهًعنػدماًانتقػؿًإليػو،ًولػذلؾًالًمحػؿًإلجبػارهًعمػىًالػدفعًمػرةًثانيػةً

ًامؿًلـًيراِعًالواجباتًالمفروضةًعميو.إلىًح

لكفًالمظيريفًليسواًجميعًاًفيًمركزًواحدًبالنسبةًلمحامػؿ،ًولػذلؾًفػكفًسػقوطًحػؽًالحامػؿًقػدًيتحقػؽًإزاءً
واحدًمنيـًدوفًااخريف،ًفموًأفًأحدًالمظيريفًاشترطًالرجوعًدوفًتنظيـًاحتجػاج،ًفػكفًالحامػؿًإذاًأىمػؿً

ىًواضػػعًىػػذاًالشػػرطًدوفًالمظيػػريفًااخػػريفكًالػػذيفًيحػػؽًليػػـًدفػػعًتنظػػيـًاالحتجػػاجًيسػػتطيعًالرجػػوعًعمػػ
مطالبتػوًبالسػػقوطًلعمػةًاإلىمػػاؿ.ًوكػػذلؾًإذاًضػمفًأحػػدًالمظيػػريفًسػندًالسػػحبًشػػرطًتقديمػوًلمقبػػوؿًخػػالؿً
مػػػدةًمعينػػػةًوأىمػػػؿًالحامػػػؿًتنفيػػػذًىػػػذاًالشػػػرط،ًفػػػكفًالحامػػػؿًيسػػػقطًحقػػػوًبػػػالرجوعًعمػػػىًىػػػذاًالمظيػػػرًدوفً

ًفًالًيستفيدوفًمفًالشرطًالمذكور.المظيريفًااخريفكًالذي

ىػػذاًوالًتطبػػػؽًاألحكػػػاـًالسػػابقةًإالًفػػػيًحالػػػةًالرجػػػوعًالصػػرفيكًولػػػذلؾًفػػػكفًالحامػػؿًالميمػػػؿًيحػػػتفظ،ًرغػػػـً
ًالسػابؽًالػذيًظيػرًإليػوًالسػندًبالػدعوىًالناشػئةًعػفًالقيمػةً سقوطًحقوًالصرفي،ًبحؽًالرجػوعًعمػىًالممتػـز

رًبسببوًوىذهًالدعوىًتخضػعًلمقواعػدًالعامػةًولػيسًلقواعػدًالواصمة،ًأيًالديفًاألصميًالذيًحصؿًالتظيي
ًقانوفًالصرؼ.

ً

 عالقة الحامل الميمل بالضامنين والقابل بطريق التدخل: -ثانياا 
ًبيػػػػاًالشػػػػخصً سػػػػبؽًأفًرأينػػػػاًبػػػػأفًالضػػػػامفًوالقابػػػػؿًبطريػػػػؽًالتػػػػدخؿًيمتزمػػػػافًبالكيفيػػػػةًنفسػػػػياًالتػػػػيًيمتػػػػـز

ذاًإذاًكػافًالمضػموف،ًأوًمػفًجػرىًالتػدخؿًلمصػمحتوًالمضموف،ًأوًمفًجرىًالتػدخؿًلمصػمحتو.ًوعمػىًىػ
ًمظيرًاًفكفًالضامفًأوًالقابؿًيستطيعًأفًيتمسؾًبسقوطًحؽًالحامؿًالميمؿ.

أماًإذاًكافًالمضموف،ًأوًمفًجرىًالقبػوؿًبالتػدخؿًلصػالحوًىػوًالسػاحب،ًفػكفًالضػامفًأوًالقابػؿًبطريػؽً
ذاًأثبػتًالسػاحبًالمػػذكورًتقػديـًمقابػؿًالوفػػاءًالتػدخؿًالًيسػتطيعًالتمسػؾًبسػػقوطًحػؽًالحامػؿًالميمػػؿًإالًإ

لممسحوبًعميوًبتاريخًاالستحقاؽ.ًفالساحبًالذيًلـًيوجدًمقابػؿًالوفػاءًلػدىًالمسػحوبًعميػو،ًيظػّؿًمػدينًاً
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أصػػميًاًبسػػندًالسػػحب،ًولػػذلؾًالًيسػػقطًحػػؽًالحامػػؿًالميمػػؿًبػػالرجوعًعميػػوًوالًعمػػىًضػػامنوًالػػذيًالًيخولػػوً
ًمونوًالمديف.القانوفًمفًالحقوؽًأكثرًمفًمض

ًأماًالضامفًعفًالمسحوبًعميوًالقابؿ،ًفيمتنعًعميوًالتمسؾًبالسقوطًفيًجميعًاألحواؿ.

 عالقة الحامل الميمل بالمسحوب عميو: -ثالثاا 
ًإفًىذهًالعالقةًتختمؼًبحسبًماًإذاًكافًالمسحوبًعميوًقاباًلًلسندًالسحبًأـًغيرًقابؿ.

يخموًالحاؿًمفًأفًيكوفًقدًتمقىًأـًلـًيتمػؽًمقابػؿًالوفػاءًمػفًًفكذاًكافًالمسحوبًعميوًلـًيقبؿًالسند،ًفال
فػػالًيسػػتطيعًالحامػػؿًسػػواءًكػػافًميمػػاًلًأوًغيػػرًً،السػػاحب.ًفػػكفًكػػافًلػػـًيتمػػؽًمقابػػؿًالوفػػاءًمػػفًالسػػاحب

ميمؿًمطالبتوًبقيمةًالسند،ًألنوًليسًمدينًاًبياًعمىًاإلطػالؽًالًمديونيػةًصػرفيةًوالًغيػرًصػرفية.ًأمػاًإذاً
مقابػػػؿًالوفػػػاء،ًفينػػػاًالًيسػػػتطيعًأفًيػػػدفعًمطالبػػػةًالحامػػػؿًبكىمالػػػوكًألنػػػوًالًيطالبػػػوًبػػػالحؽًًكػػػافًقػػػدًوصػػػمو

الصػػرفيًبػػؿًبمقابػػؿًالوفػػاءًالػػذيًانتقػػؿًإليػػوًبقػػوةًالقػػانوف.ًأضػػؼًإلػػىًذلػػؾًأنػػوًلػػوًسػػمحًلػػوًبالتمسػػؾًعمػػىً
ًلىًالحامؿ.الحامؿًالميمؿًبالسقوطًألثرىًعمىًحسابًغيرهًنتيجةًتمقيوًمقابؿًالوفاءكًدوفًأفًيدفعوًإ

ًشخصػػيًاًبوفػػاءًقيمػػةًسػػندًالسػػحبًلمحامػػؿًبتػػاريخًاالسػػتحقاؽًبسػػببً أمػػاًالمسػػحوبًعميػػوًالقابػػؿًفيػػوًممتػػـز
توقيعػػػوًعميػػػو.ًوالًيجػػػوزًلػػػوًأفًيتمسػػػؾًبسػػػقوطًحػػػؽًالحامػػػؿًالميمػػػؿًفػػػيًالرجػػػوعًعميػػػوكًألنػػػوًلػػػيسًمجػػػردً

حوبًعميػوكًالػذيًتػأذىًمػفًالمسػًعضامفًفيًالسندًبؿًأصبحًبقبولوًالمديفًاألصميًبػو.ًلكػفًذلػؾًالًيمنػ
إىمػػػػاؿًالحامػػػػؿ،ًمػػػػفًمطالبػػػػةًاألخيػػػػرًبػػػػالتعويضًعمػػػػاًلحقػػػػوًمػػػػفًضػػػػرر،ًوذلػػػػؾًوفػػػػؽًقواعػػػػدًالمسػػػػؤوليةً

ًالتقصيرية.

 عالقة الحامل الميمل بالساحب: -رابعاا 

يختمؼًمركزًالساحبًإزاءًالحامؿًالميمؿًبحسبًماًإذاًكػافًقػدًقػدـًمقابػؿًالوفػاءًلممسػحوبًعميػو،ًأوًلػـً
ًيقدمو.

اًكػػافًالسػػاحبًقػػدًقػػدـًمقابػػؿًالوفػػاءًلممسػػحوبًعميػػو،ًوأثبػػتًفػػيًمواجيػػةًالحامػػؿًأفًىػػذاًالمقابػػؿًبقػػيًفػػكذ
لدىًالمسحوبًعميوًحتىًتػاريخًاالسػتحقاؽ،ًفكنػوًيكػوفًقػدًأوفػىًبالتزامػو،ًودفػعًمقابػؿًالقيمػةًالتػيًحصػؿً

ألحقػوًالمشػرعًبػالمظيريف،ًعميياًمفًالمستفيدًاألوؿ،ًولـًيعدًبػذلؾًمػدينًاًأصػميًاًبػؿًأصػبحًضػامنًاكًولػذلؾً
ًوأجازًلوًالتمسؾًبسقوطًحؽًالحامؿًالناشئًعفًإىمالو.

أماًإذاًلـًيقدـًالساحبًمقابؿًالوفاءًلممسحوبًعميو،ًفكنوًيظؿًالمػديفًاألصػميًبسػندًالسػحبًوالًيسػتطيعً
الًأدىًذلؾًإلىًإثرائػوًدوفًسػبب.ًفػالفرضًأنػوًتمقػىًقيمػةًالسػندًمػفًا لمسػتفيد،ًأفًيحاجًالحامؿًبكىمالوًوا 

ًولـًيقدـًمقاباًلًعنوًلممسحوبًعميوًليستطيعًتنفيذًاألمركًالذيًوجيوًإليوًبالوفاءًلمحامؿ.

نخمػػصًممػػاًتقػػدـًأفًالحامػػؿًالميمػػؿًيفقػػدًحقػػوًبػػالرجوعًعمػػىًالمظيػػريفًوضػػامنييـ،ًوعمػػىًالسػػاحبًالػػذيً
اًيحػػػتفظًالحامػػػؿًأوجػػػدًمقابػػػؿًالوفػػػاءًلػػػدىًالمسػػػحوبًعميػػػوًبتػػػاريخًاالسػػػتحقاؽًوضػػػامنوً)لمسػػػاحب(.ًبينمػػػ
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المذكورًبحقوًفيًالرجوعًعمىًالمسحوبًعميوًالقابؿًوضػامنو،ًوعمػىًالسػاحبًالػذيًلػـًيقػدـًمقابػؿًالوفػاءً
ًوضامنوًأيضًا.

 خصائص السقوط بسبب اإلىمال -ج
ًيتميزًنظاـًسقوطًحؽًالحامؿًبسببًإىمالوًبالخصائصًالتالية:

اًمػػفًالػػدعاوىًالعاديػػةكًالتػػيًتكػػوفًلمحامػػؿًيقتصػػرًنطػػاؽًالسػػقوطًعمػػىًالػػدعاوىًالصػػرفيةًدوفًغيرىػػً-1
تجاهًأحدًالموقعيفًعمػىًسػندًالسػحب.ًفمػيسًلممسػحوبًعميػوًأفًيتمسػؾًإزاءًالحامػؿًالميمػؿًبسػقوطًحقػوً
فػػيًالػػدعوىًالمرفوعػػةًمػػفًاألخيػػرًعميػػوًلمطالبتػػوًبمقابػػؿًالوفػػاء.ًوكػػذلؾًاألمػػر،ًلػػيسًلممظيػػرًالػػذيًظيػػرً

ةًاألخيػػرًبالسػػقوطًإفًكانػػتًالػػدعوىًالمرفوعػػةًعميػػوًتسػػتندًإلػػىًالسػػندًإلػػىًالحامػػؿًالميمػػؿًأفًيػػدفعًمطالبػػ
ًعالقتوًاألصميةًبالمذكور،ًوالتيًأدتًإلىًتظييرًالسندً)القيمةًالواصمة(.

ًبالضػماف،ًولػذلؾًالًيجػوزOrdre publicًًالسقوطًالًيتعمؽًبالنظػاـًالعػاـًً-2 ألنػوًمقػررًلصػالحًالممتػـز
بًأفًيتمسػػؾًبػػوًصػػاحبًالمصػػمحةًفيػػو.ًوتفريعػػًاًعمػػىًذاتًلمقاضػػيًأفًيحكػػـًبػػوًمػػفًتمقػػاءًنفسػػو،ًبػػؿًيحػػ

ًاالعتبارًيجوزًلصاحبًالشأفًأفًيتنازؿًعفًحؽًالتمسؾًبو.
وقػدًيقػعًالتنػازؿًعػفًالتمسػؾًبالسػقوطًمقػدمًا،ًكمػاًلػوًتضػمفًالسػندًشػرطًالرجػوعًبػدوفًمصػاريؼ،ًأوًبعػدً

كمػاًلػوًقػاـًالمػديفًبالوفػاء،ًأوًطمػبًًثبوتًالحؽًفيو.ًوفيًالحالةًاألخيػرةًيكػوفًالتنػازؿًصػريحًاًأوًضػمنياًً
ًميمةًلذلؾ.

كًالػذيًصػدرًعنػوً لكفًقدًيقتصرًأثرًالتنازؿًعفًالتمسؾًبسقوطًحؽًالحامؿًالميمؿًعمػىًالمػديفًالممتػـز
فقػط.ًوليػذاًلػػوًأوفػىًأحػػدًالمظيػريفًقيمػػةًسػندًالسػحبًلمحامػػؿًالميمػؿ،ًثػػـًأرادًالرجػوعًعمػػىًضػامنيوًمػػفً

ءًأفًيتمسكواًإزاءهًبالسػقوط.ًفيػوًقػدًدفػعًمػاًالًيجػبًعميػوًدفعػو،ًفػالًيجػوزًالموقعيفًالسابقيف،ًكافًليؤال
ًأفًيتحمؿًضامنوهًتبعةًذلؾ.

السػقوطًدفػعًموضػوعيكًلػذلؾًيجػوزًالتمسػػؾًبػوًفػيًأيػةًحالػةًتكػػوفًعمييػاًالػدعوىًولػوًألوؿًمػرةًأمػػاـً-3
زؿًعػفًحػؽًالتمسػؾًمحكمةًاالستئناؼًماداـًلـًيتضحًمػفًظػروؼًالحػاؿًأفًالمػديفًالمػدعىًعميػوًقػدًتنػا

ًفيو.
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 السقوط لعّمة التقادم
أقػػرًالمشػػرعًالتجػػاريًعػػدةًقواعػػدًصػػرفيةًتقضػػيًكميػػاًبحمػػؿًالػػدائفًبالسػػندًالتجػػاريًعمػػىًالمطالبػػةًبحقػػوً

فًىػػػذهًالمطالبػػػة،ًوصػػػؼًالميمػػػؿًالػػػذيًيعاقػػػبًعميػػػوًعػػػخػػػالؿًمػػػدةًمعينػػػة.ًوألحػػػؽًبػػػو،ًلتياونػػػوًوقصػػػورهً
ًعدًانقضاءًتمؾًالمدة.بحرمانوًمفًحؽًسماعًدعواهًفيًالمطالبةًب

وقدًوضعًالمشرعًالمذكورًأجاًلًقصيرًاًلحياةًسندًالسحب،ًفمـًيجػزًسػماعًالػدعاوىًالصػرفيةًالناشػئةًعنػوً
بعػػدًانقضػػاءًمواعيػػدًزمنيػػةًتتػػراوحًمػػدتياًبػػيفًالػػثالثًسػػنواتًوالسػػتةًأشػػيرًحسػػبًاألحػػواؿ.ًوالحكمػػةًالتػػيً

عػػػددة.ًفمػػػفًجيػػػةًأولػػػىًقصػػػدًتصػػػفيةًمراكػػػزًابتغاىػػػاًالمشػػػرعًمػػػفًتقصػػػيرًىػػػذهًالميػػػؿًتظيػػػرًفػػػيًنػػػواحًمت
الممتػػزميفًبالسػػػندًالتجػػػاريًبسػػػرعةًبػػالتيويفًمػػػفًعػػػبءًالتػػػزاميـًالصػػرفي،ًوعػػػدـًإبقػػػائيـًميػػػدديفًبػػػالرجوعً
عمػػييـًمػػدةًطويمػػة.ًكمػػاًأرادًحػػثًالػػدائنيفًبيػػذاًالسػػندًعمػػىًاإلسػػراعًفػػيًالمطالبػػةًبحقػػوقيـًتمشػػيًاًمػػعًمػػاً

عةًفػػيًإنجازىػػا.ًيضػػاؼًإلػػىًذلػػؾًأنػػوًمػػفًالصػػعوبةًبمكػػافًإجبػػارًتتطمبػػوًالحيػػاةًالتجاريػػةًمػػفًسػػيولةًوسػػًر
الذيفًيتعامموفًبالسنداتًالتجاريةًعمىًاالحتفاظًبالوثائؽكًالتػيًتثبػتًبػراءتيـًمػفًالتزامػاتيـًالصػرفيةًلمػدةً

ًطويمةًخاصةًإذاًكافًالمذكوروفًيمتمكوفًأعدادًاًكبيرةًمفًىذهًالسندات.

ًسوؼًنعرضًفيماًيميًإلى:

ًدـًالصرفي.نطاؽًالتقا -ًأ

ًمددًالتقادـًالصرفي. -ًب

ًانقطاعًالتقادـًالصرفيًووقفو. -ًج

ًآثارًالتقادـًالصرفي،ًوأساسوًالقانوني. -ًد

230 



 نطاق التقادم الصرفي - أ

ًؽ.ت(ًالمتعمقةًبالتقادـًالصرفيًقولياًبماًيمي:337ًاستيمتًالمادةً)
تػػػػاريخًًتسػػػػقطًبالتقػػػػادـًكػػػػؿًدعػػػػوىًناشػػػػئةًعػػػػفًسػػػػندًالسػػػػحبًتجػػػػاهًقابمػػػػوًبمضػػػػيًثػػػػالثًسػػػػنواتًمػػػػفً-1

ًاالستحقاؽ.
أمػاًدعػػاوىًالحامػػؿًتجػػاهًالسػاحبًأوًالمظيػػريف،ًفتسػػقطًبمضػػيًسػػنةًمػفًتػػاريخًاالحتجػػاجًالمقػػدـًفػػيًً-2

ًالوقتًالمجديًأوًمفًتاريخًاالستحقاؽًإفًاشتمؿًالسندًعمىًشرطًالرجوعًدوفًمصاريؼ.

أشػيرًمػفًاليػوـًوتسقطًبالتقادـًدعاوىًالمظيريفًبعضيـًتجػاهًبعػض،ًأوًتجػاهًالسػاحبًبمضػيًسػتةًً-3
ًالذيًيكوفًفيوًالمظيرًقدًأوفىًالسند،ًأوًمفًاليوـًالذيًأقيمتًعميوًالدعوىًفيو.

 االلتزامات التي يسري عمييا التقادم الصرفي: -أوالا 

يتطمبًسريافًالتقادـًالصرفيًوجػودًالتػزاـًصػرفي،ًأيًالتػزاـًناشػئًعػفًالتعامػؿًبسػفتجةًصػحيحةًتػوافرتً
ًزامية.ًوعمىًىذاًاألساسًتخضعًلمتقادـًالصرفيًالدعاوىًالتالية:لياًكافةًبياناتياًاإلل

ًدعوىًالساحبًعمىًالمسحوبًعميوًالقابؿًوضامنو.ً-1

ًدعوىًالحامؿًعمىًالمسحوبًعميوًالقابؿًوضامنو.ً-2

دعوىًالحامػؿًعمػىًالسػاحبكًالػذيًأوجػدًمقابػؿًالوفػاءًلػدىًالمسػحوبًعميػوًبتػاريخًاالسػتحقاؽًوعمػىًً-3
ًضامنو.

ًىًالحامؿًعمىًالمظيريفًوضامنييـ.دعًوً-4

ًدعوىًالحامؿًعمىًالقابؿًبطريؽًالتدخؿ.ً-5

ًالموفيًعمىًالموقعيفًالسابقيفًالذيفًيضمنونو.ً-6 ًدعوىًالممتـز
دعوىًالضامفًأوًالموفيًبطريػؽًالتػدخؿًعمػىًالشػخصًالمضػموف،ًأوًالػذيًجػرىًالوفػاءًلمصػمحتو،ًً-7

ًوعمىًضامنيًاألخيريف.
ً

 ت التي ال يسري عمييا التقادم الصرفي:االلتزاما -ثانياا 
إفًالدعاوىًالمتعمقةًبااللتزاماتًالخارجةًعػفًنطػاؽًالسػفتجة،ًوالتػيًأدتًإلػىًإنشػاءًىػذاًالسػندًأوًتداولػو،ً

(ًسػػػنةًإذاًكػػػافًأصػػػؿًالػػػديفًمػػػدنيًا15ًالًتخضػػػعًلمتقػػػادـًالصػػػرفيًبػػػؿًتخضػػػعًلمتقػػػادـًالخػػػاصًبيػػػاًأيً)
ً(ًسنواتًإفًكافًتجاريًا.10و)

ًهًالدعاوى:وأىـًىذ
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ًدعوىًالمستفيدًعمىًالساحبًلممطالبةًبالقيمةًالواصمةًمفًاألوؿًلمثاني.ً-1
لممطالبػػةًبالقيمػػةًالواصػػمة،ًودعػػوىًكػػؿًمظيػػرًعمػػىًالمظيػػرًًنددعػػوىًالحامػػؿًعمػػىًمػػفًظيػػرًلػػوًالسػػً-2

ًالسابؽًلنفسًالغرض.
نتقػؿًإليػوًبقػوةًالقػانوفًسػواءًدعوىًالحامؿًالمقامةًعمىًالمسحوبًعميوًلممطالبةًبمقابؿًالوفاءكًالذيًاً-3

ًأكافًالمسحوبًعميوًقدًقبؿًسندًالسحب،ًأـًلـًيقبمو.
دعوىًالساحبًالذيًأوفىًقيمةًالسفتجةًلمحامؿًعمػىًالمسػحوبًعميػوًالسػتردادًمقابػؿًالوفػاء.ًوكػذلؾًً-4

دعػػوىًالمسػػحوبًعميػػوًالػػذيًأوفػػىًقيمػػةًسػػندًالسػػحبًعمػػىًالمكشػػوؼ،ًعمػػىًالسػػاحبًلمطالبتػػوًبمػػاًدفعػػوً
ًءًعمىًالفضالة،ًأوًاإلثراءًبالًسبب.بنا
ًالػذيًحصػػؿًالتػػدخؿًً-5 دعػوىًالضػػامفًعمػىًالمضػػموف،ًوالقابػػؿًأوًالمػوفيًبطريػػؽًالتػدخؿًعمػػىًالممتػػـز

ًلمصمحتو،ًمتىًكانتًىذهًالدعوىًمؤسسةًعمىًأحكاـًالكفالة،ًأوًالوكالة،ًأوًالفضالة.
اءًلػػػػدىًالمسػػػػحوبًعميػػػػوًبتػػػػاريخًدعػػػػوىًالحامػػػػؿًالميمػػػػؿًعمػػػػىًالسػػػػاحبًالػػػػذيًلػػػػـًيوجػػػػدًمقابػػػػؿًالوفػػػػً-6

ًاالستحقاؽ،ًوالتيًمبناىاًاإلثراءًدوفًسببًمفًطرؼًالساحب.

ً

 مدد التقادم الصرفي - ب

بانقضػػائياًًعأعػػالهًأفًالقػانوفًقػػدًوضػػعًثالثػةًمواعيػػدًالًتسػػم337ًيتضػحًمػػفًالػػنصًالمػذكورًفػػيًالمػػادةً
ًال مػدعيًعميػو.ًوىػيًتتفػاوتًفيمػاًبػيفًالدعاوىًالصرفية.ًوتختمػؼًىػذهًالمواعيػدًأوًالمػددًبػاختالؼًالممتػـز

ًثالثًسنواتًوسنةًوستةًأشير.

تتقػػادـًالػػدعاوىًالتػػيًتقػػاـًعمػػىًالمسػػحوبًعميػػوًالقابػػؿً)أوًالدددعاوع عمددم المسددحوب عميددو القابددل:  -1
ضامنوًاالحتياطي(ًبمضيًثالثًسنواتًعمىًتاريخًاالستحقاؽ،ًوىذهًالمػدةًىػيًأطػوؿًمػدةًقررىػاًالقػانوفً

رفية.ًويبررًذلؾًأفًالمسحوبًعميوًىوًالمديفًاألصػميًبمبمػسًسػندًالسػحب،ًفػيًحػيفًلتقادـًالدعاوىًالص
أفًالممتػػزميفًالصػػرفييفًااخػػريفًليسػػواًإالًضػػامنيفًلػػو.ًوتطبػػؽًىػػذهًالمػػدةًعمػػىًجميػػعًالػػدعاوىًالصػػرفيةً

وتبػػدأًًالتػيًتقػػاـًعمػػىًالقابػػؿًدوفًاعتبػػارًلصػػفةًالمػػدعي،ًسػواءًكػػافًحػػاماًلًأـًسػػاحبًاًأـًمظيػػرًاًأـًضػػامنًا.
مػػدةًالتقػػادـًمػػفًتػػاريخًاالسػػتحقاؽًالثابػػتًفػػيًسػػندًالسػػحبًحتػػىًولػػوًكػػافًالحامػػؿًطمػػبًالوفػػاءًقبػػؿًىػػذاً
التاريخ،ًكمػاًىػوًالشػأفًفػيًحػاؿًإفػالسًالمسػحوبًعميػوًأوًتوقفػوًعػفًالػدفعًأوًالحجػزًعمػىًأموالػوًحجػزًاً

ًغيرًمجد.

مػػدةًالػػثالثًسػػنواتًتبػػدأًمػػفًتػػاريخًوبالنسػػبةًلسػػندًالسػػحبًالػػذيًيسػػتحؽًالػػدفعًلػػدىًاالطػػالعًعميػػو،ًفػػكفً
تقػػػديـًىػػػذاًالسػػػندًلموفػػػاءًشػػػريطةًأاّلًيتػػػأخرًىػػػذاًالتقػػػديـًعػػػفًمػػػدةًسػػػنةًتبػػػدأًمػػػفًتػػػاريخًالسػػػند.ًأمػػػاًالسػػػندً
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المسػػػتحؽًالػػػدفعًبعػػػدًمػػػدةًمػػػفًاالطػػػالعًعميػػػو،ًفػػػكفًمػػػدةًالتقػػػادـًتسػػػريًبػػػدءًاًمػػػفًتػػػاريخًالقبػػػوؿ،ًأوًتػػػاريخً
ًالعًالمحددةًفيًالسند.االحتجاجًلعدـًالقبوؿًبعدًإضافةًمدةًاالط

 دعاوع الحامل عمم الساحب والمظيرين: -2

تنقضػػيًدعػػاوىًالحامػػؿًعمػػىًالسػػاحب،ًأوًالمظيػػريف،ًوضػػامنييـ،ًوالقابػػؿًبطريػػؽًالتػػدخؿًبعػػدًمػػرورًسػػنةً
عمػػىًاالحتجػػاجًلعػػدـًالقبػػوؿًإذاًكػػافًالرجػػوعًحاصػػاًلًقبػػؿًتػػاريخًاالسػػتحقاؽًبسػػببًرفػػضًالقبػػوؿ،ًأوًعمػػىً

دـًالوفػػاء،ًأوًمػػفًتػػاريخًاالسػػتحقاؽًإفًتضػػمفًالسػػندًشػػرطًالرجػػوعًبػػدوفًمصػػاريؼ.ًتػػاريخًاالحتجػػاجًلعػػ
وُيعػػػدًُّتخفػػػيضًالميعػػػادًفػػػيًىػػػذهًالحالػػػةًبػػػأفًدعػػػوىًالرجػػػوعًتسػػػتيدؼًأشخاصػػػًاًتتحػػػددًمراكػػػزىـًفػػػيًالسػػػندً

ًالتجاريًكضامنيف،ًالًكمدينيفًأصمييف.

مػؿًعمػىًالسػاحبًبسػنةًواحػدةًدوفًأفًيفػرؽًُيالحظًأفًالقانوفًقدًحّددًمدةًلتقادـًالدعوىًالمقامةًمفًالحا
بػيفًسػاحبًقػدـًمقابػؿًالوفػاءًإلػىًالمسػحوبًعميػو،ًفأصػبحًضػامنًا،ًوسػاحبًلػـًيقدمػوًفبقػيًمػدينًاًأصػميًا.ً
بمعنػػىًأفًالقػػانوفًقػػدًألحػػؽًالسػػاحبًفػػيًالفرضػػيفًبػػالمظيريفًالضػػامنيفًفػػيًالوقػػتكًالػػذيًكػػافًيجػػدرًأفً

لقابؿًكمػديفًأصػمي،ًبحيػثًتبقػىًدعػوىًالحامػؿًمسػموعةًضػدهًيمحقوًفيًالفرضًالثانيًبالمسحوبًعميوًا
حتىًانقضاءًثػالثًسػنواتًعمػىًتػاريخًاالسػتحقاؽ،ًقياسػًاًعمػىًالحكػـًالػذيًأقػرهًفػيًمجػاؿًالسػقوطًبسػببً
اإلىمػػػاؿًعنػػػدماًلػػػـًيجعػػػؿًالسػػػاحبًيسػػػتفيد،ًكالمسػػػحوبًعميػػػوًالقابػػػؿًمػػػفًإىمػػػاؿًالحامػػػؿًلػػػدفعًمطالبتػػػوً

ًقابؿًالوفاء.بالسقوطًإالًإذاًكافًقدًقدـًم

 دعاوع المظيرين بعضيم تجاه بعض أو تجاه الساحب: -3

تسػػقطًدعػػاوىًالمظيػػريفًبعضػػيـًتجػػاهًبعػػض،ًأوًتجػػاهًالسػػاحبًبعػػدًمضػػيًسػػتةًشػػيورًمػػفًاليػػوـًالػػذيً
أوفىًفيوًالمظيرًسندًالسحب،ًأوًمفًيػوـًإقامػةًالػدعوىًعميػو.ًولقػدًقصػدًالمشػرعًمػفًتقصػيرًىػذهًالمػدةً

ًبأسرعًوقتًمستطاع.تصفيةًمراكزًالضامنيفً

وتسػريًمػػدةًالسػتةًشػػيورًىنػػاًمنػذًأفًيحصػػؿًالوفػػاءًوديػًاًمػػفًطػرؼًالمظيػػرًالضػػامف،ًأوًمنػذًتػػاريخًرفػػعً
الدعوىًعميػوًإفًكػافًقػدًامتنػعًعػفًالوفػاء.ًوينػزؿًمنزلػةًرفػعًالػدعوىًالػدخوؿًفػيًتفميسػةًالمظيػر،ًأوًكػؿً

ًإجراءًرسميًيستيدؼًحمؿًالمديفًعمىًالوفاء.

 صوص عمييا:دعاوع غير من -4

ؽ.ت(ًالتػيًنظمػتًأحكػاـًالتقػػادـًمراكػزًبعػضًاألطػراؼًاألخػرىًفػيًسػندًالسػػحب337ًًلػـًتمحػظًالمػادةً)
ًكالموفيًبطريؽًالتدخؿًوالضامفً)االحتياطي(ًوالقابؿًبطريؽًالتدخؿ.

فػالموفيًبطريػؽًالتػدخؿًالػذيًيػدفعًقيمػػةًالسػندًلحسػابًأحػدًالممتػزميفًبػػوًيكتسػب،ًكمػاًمػرًمعنػا،ًالحقػػوؽً
اشئةًعفًالسندًتجاهًالشخصكًالذيًأوفىًعنوًوضامنيًاألخير.ًولذلؾًفكفًرجوعوًعمػييـًشػبيوًبرجػوعًالن
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المظيريفًبعضيـًعمىًبعضًأيًتتقادـًدعواهًبالرجوعًعمييـًبعدًمرورًستةًأشيرًعمػىًتػاريخًالوفػاء،ًأوً
ًالمطالبةًالقضائية.

وعمػىًىػذاًتتقػادـًدعػوىًالحامػؿًعمػىًأماًالضامفً)االحتياطي(ًفيتحددًمركزهًبمركزًالشػخصًالمضػموف.ً
ضػػامفًالمسػػحوبًعميػػوًبعػػدًمػػرورًثػػالثًسػػنواتًعمػػىًتػػاريخًاسػػتحقاؽًالسػػند.ًكمػػاًتتقػػادـًدعػػوىًالحامػػؿً
عمػػػىًضػػػامنيًالسػػػاحب،ًأوًأحػػػدًالمظيػػػريفًبعػػػدًانقضػػػاءًسػػػنةًعمػػػىًتػػػاريخًاالحتجػػػاجًالمػػػنظـًفػػػيًالموعػػػدً

ذاًمػػػػاًأوفػػػػىًالقػػػػانوني،ًأوًتػػػػاريخًاسػػػػتحقاؽًالسػػػػندًإفًكػػػػافًمشػػػػتماًلًعمػػػػىًشػػػػ رطًالرجػػػػوعًبػػػػالًمصػػػػاريؼ.ًوا 
الضامفً)االحتياطي(ًقيمةًالسندًفكفًدعواهًتتقادـًحياؿًالممتزميفًتجػاهًمضػمونوًبمػرورًسػتةًشػيورًعمػىً

ًتاريخًالوفاء.

ً

وبالنسبةًلمقابؿًبطريؽًالتدخؿ،ًفكفًمركزهًالًيختمػؼًكثيػرًاًعػفًمركػزًالضػامفًسػوىًأفًالقبػوؿًبالتػدخؿًالً
ًبػػوًيجػوزًلصػػالحًالمسػػحًو ًعمػػىًالوجػػوًالػػذيًيمتػػـز بًعميػػوًعمػػىًخػالؼًالحػػاؿًبالنسػػبةًلمضػػماف.ًفيػػوًيمتػـز

.ًوعمػػىًىػػذاًتتقػادـًدعػػوىًالحامػػؿًعميػػوًبعػػدًمػػرورًسػػنةًابتػػداءًمػػفًالمظيػػريفًمػفًحصػػؿًالقبػػوؿًلمصػػمحتو
مفًتاريخًتنظيـًاالحتجاجًأوًمفًتاريخًاالستحقاؽًفػيًالسػندًالمشػتمؿًعمػىًشػرطًالرجػوعًدوفًمصػاريؼ.ً

تسمعًدعوىًأحدًالمظيريفًعميوًأوًدعواهًعمىًأحدًالضامنيفًبعدًانقضاءًستةًشػيورًعمػىًتػاريخًًكماًال
ًالوفاء،ًأوًتاريخًرفعًالدعوىًمنوًأوًعميو.

ً

 انقطاع التقادم الصرفي ووقفو -ج
 

 انقطاع التقادم -أوالا 
ًؽ.ت(ًعمىًأنوً:338نصتًالمادةً)

ًىًإالًمفًيوـًآخرًإجراءًفييا.الًتسريًمواعيدًالتقادـًفيًحالةًإقامةًالدعًوً-1
والًيسػػريًىػػذاًالتقػػادـًإذاًصػػدرًحكػػـًأوًاعتػػراؼًبالػػديفًبموجػػبًصػػؾًمسػػتقؿ.ًومػػفًالرجػػوعًل حكػػاـًً-2

المذكورة،ًواألحكاـًالعامةًالمنصوصًعميياًفيًالقانوفًالمدني،ًيتبيفًأفًالتقػادـًالصػرفيًينقطػعًل سػبابً
ًااتية:

ولوًرفعتًالػدعوىًإلػىًمحكمػةًغيػرًمختصػة،ًوبالتنبيػوDemande en justiceًًالمطالبةًالقضائيةًً-1
،ًوبالطمػػبًالػػذيًيتقػػدـًبػػوًالػػدائفًلقبػػوؿًحقػػوًفػػيًتفميسػػةCommandement ou saisieًأوًالحجػػزً

المديف،ًأوًفيًأيًتوزيعًناشئًعفًبيعًموجوداتًالمديف،ًأوًكؿًإجراءًيقوـًبوًالػدائفًلمتمسػؾًبحقػوًأثنػاءً
ًؽ.ًمدني(.380ًدةًالسيرًفيًإحدىًالدعاوىً)ما
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ًؽ.مدني(:381ًإقرارًالمديفًبحؽًالدائفًإقرارًاًصريحًا،ًأوًضمنيًاً)ً-2
وينػػتعًعػػفًانقطػػاعًالتقػػادـًعػػدـًاحتسػػابًالمػػدةًالتػػيًانقضػػت،ًوبػػدءًتقػػادـًجديػػدًمدتػػوًىػػيًالمػػدةًالسػػابقةً

ـًالجديػدًنفسيا،ًأيًثالثًسنواتًأوًسنةًأوًستةًشيورًحسبًصفةًالمدعيًوالمدعىًعميو.ًويسػريًالتقػاد
ًمفًوقتًزواؿًسببًاالنقطاع.

ًولكنوًتستثنىًمفًالحكـًالمتقدـًحالتافًتتغيرًفييماًطبيعةًالتقادـ،ًوىي:
 Jugementإذاًصػػدرًحكػػـًبالػػديفًالثابػػتًفػػيًسػػندًالسػػحبًوحػػازًىػػذاًالحكػػـًقػػوةًالشػػيءًالمقضػػيًبػػوً

passé en force de chose jugéeًًلمػديفًبالػديفًؽ.ـ(،ًأوًإذاًصػدرًإقػرارًمػفًا382/2ً)مػادة
الصػػرفيًبسػػػندًمسػػػتقؿًعػػفًسػػػندًالسػػػحبًالػػذيًنشػػػأًعنػػػو،ًفػػػكفًذلػػؾًيرتػػػبًتجديػػػدًاًفػػيًمصػػػدرًالػػػديفًفػػػيً
الحالتيفكًبحيثًتستندًالمديونيػةًفػيًااللتػزاـًالجديػدًإلػىًالحكػـًالقضػائي،ًأوًالسػندًالمسػتقؿًالمشػتمؿًعمػىً

وؿًااللتزاـًالصػرفيًإلػىًالتػزاـًعػاديكًفكنػوًاإلقرار.ًويفقدًىذاًااللتزاـًتبعًاًلذلؾًصفتوًالصرفية.ًوطالماًتح
يتقػػػادـًطبقػػػًاًلمقواعػػػدًالعامػػػة،ًأيًبمػػػرورًعشػػػرًسػػػنواتًعمػػػىًمقابػػػؿًالوفػػػاء،ًإذاًكػػػافًمػػػفًطبيعػػػةًتجاريػػػة،ً

ًوخمسةًعشرًعامًاًإذاًكافًدينًاًعاديًا.
اتخػذًضػدهًًؽ.ت(ًإلىًأنو:ً"الًيكوفًالنقطاعًالتقادـًمفًأثرًإالًبالنسػبةًلمػف339ىذاًوقدًأشارتًالمادةً)

ىػػػذاًاإلجػػػراءًالقػػػاطع".ًوعمػػػىًىػػػذاًإذاًانقطعػػػتًمػػػدةًالتقػػػادـًبسػػػببًمػػػفًأسػػػبابًاالنقطػػػاعًالمػػػذكورةًأعػػػالهً
بالنسػػبةًألحػػدًالمػػػدينيفًفػػيًسػػندًالسػػػحب،ًفػػالًيسػػريًىػػػذاًاالنقطػػاعًتجػػاهًالمػػػدينيفًااخػػريفكًعمػػاًلًبمبػػػدأً

ًاستقالؿًالتواقيعًفيًالسنداتًالتجارية.
 وقف التقادم: -ثانياا 
يحػوؿًسػببًمػاًدوفًسػريافًالتقػػادـًالصػرفيًبعػدًأفًيكػوفًقػدًبػدأ،ًويترتػػبًعمػىًذلػؾًوقػؼًسػريافًمػػدةًقػدً

التقػػادـًالمػػذكورًطػػواؿًمػػدةًبقػػاءًالسػػبب.ًلكػػفًمػػاًإفًيػػزوؿًىػػذاًالسػػببًحتػػىًتسػػتمرًمػػفًجديػػدًمػػدةًتقػػادـً
يػػػاًالًتحسػػػبًالحقػػػةًتكمػػػؿًالمػػػدةًالسػػػابقةًعمػػػىًاإليقػػػاؼ،ًبمعنػػػىًأفًالمػػػدةًالتػػػيًوقػػػؼًسػػػريافًالتقػػػادـًخالل

ًضمفًمدةًالتقادـ،ًبؿًتحسبًالمدةًالسابقةًوالمدةًالالحقة.
لػـًتشػرًأحكػاـًالقػانوفًالتجػاريًإلػػىًالحػاالتًالتػيًيتوقػؼًفييػاًسػػريافًالتقػادـًالصػرفي،ًلػذاًيقتضػيًاألمػػرً

ـًؽ.مػػدني(ًنجػػدًأنػو،ًالًيسػػريًالتقػػاد379الرجػوعًإلػػىًأحكػػاـًالقواعػدًالعامػػةًفػػيًىػذاًالشػػأف.ًووفقػػًاًلممػادةً)
ًكمماًوجدًمانعًيتعذرًمعوًعمىًالدائفًأفًيطالبًبحقو،ًكماًالًيسريًفيماًبيفًاألصيؿًوالنائب".

وتطبيقًاًليذاًالػنصًفػكفًسػريافًالتقػادـًالصػرفيًيقػؼًفػيًحػاالتًالقػوةًالقػاىرةًكقيػاـًحػرب،ًأوًنشػوءًفتنػة،ً
وؿًدوفًالػػػدائفًالصػػػرفيًأوًإعػػالفًاألحكػػػاـًالعرفيػػػة،ًأوًانقطػػاعًالمواصػػػالت.ًوقػػػدًيكػػوفًالمػػػانعًالػػػذيًيحػػ

والمطالبةًبحقوًيستندًإلىًعالقةًالزوجية،ًأوًالقرابةًمػاًبػيفًاألصػوؿًوالفػروعًمػثاًل،ًأوًالخدمػةًبػيفًالخػادـً
والمخدوـ.ًوكذلؾًأيضًاًالعالقةًماًبػيفًالموكػؿًوالوكيػؿًمػاًدامػتًالوكالػةًقائمػة،ًوبػيفًالشػخصًاالعتبػاريً

ًوممثموًالقانونيًطواؿًفترةًالتمثيؿ.
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 آثار التقادم الصرفي وأساسو القانوني وشروط تطبيقو -د

 آثار التقادم: -أوالا 

383ًيترتػػػبًعمػػػىًالحكػػػـًبقبػػػوؿًالػػػدفعًبالتقػػػادـًانقضػػػاءًااللتػػػزاـًالصػػػرفي،ًوبػػػراءةًذمػػػةًالمػػػديفًبػػػوً)مػػػادةً
ؽ.مػػدني(.ًلكػػفًيتخمػػؼًعػػفًااللتػػزاـًالمنقضػػيًالتػػزاـًطبيعػػيًيعػػودًلضػػميرًالمػػديفًوحػػدهًحػػؽًتقريػػرًوفائػػوً

ًدمو.مفًع

وحيثًإفًالدفعًبالتقادـًشرعًلتخميصًالمديفًمفًالديف،ًفيوًالًُيعدًُّمفًالنظاـًالعػاـ،ًوعمػىًىػذاًالًيجػوزً
لممحكمةًأفًتقضػيًبػوًمػفًتمقػاءًنفسػياًبػؿًيجػبًأفًيتمسػؾًبػوًالمػديفًصػاحبًالمصػمحةًفيػو.ًولػوًالحػؽً

سػػتئناؼًلممػػرةًاألولػػىً)مػػادةًبالتمسػػؾًبيػػذاًالػػدفعًفػػيًأّيًمرحمػػةًمػػفًمراحػػؿًالػػدعوىًولػػوًأمػػاـًمحكمػػةًاال
ؽ.مػػػػػدني(.ًكمػػػػػاًلػػػػػوًأفًيتنػػػػػازؿًعػػػػػفًالػػػػػدفعًالمػػػػػذكور،ًلكػػػػػفًفقػػػػػطًمتػػػػػىًثبػػػػػتًلػػػػػوًالحػػػػػؽًفيػػػػػوً)مػػػػػادة384ً
ؽ.مدني(:ًبمعنىًأنوًالًيجوزًالتنازؿًعفًالدفعًبالتقادـًمسبقاكًألنوًلػوًأجيػزًلمػدائفًأفًيشػترطًعمػى385ً

طًعمػػىًالمػػدينيفًالػػذيفًيصػػعبًعمػػييـًوقػػتًالمػػديفًعػػدـًتقػػادـًالػػديفًالسػػتطاعًالػػدائنوفًفػػرضًىػػذاًالشػػًر
التعاقدًرفػضًالشػرطًالمػذكور.ًوالنيػدمتًبالتػاليًاالعتبػاراتًالتػيًمػفًأجميػاًأقػرًالمشػّرعًنظػاـًالتقػادـ،ًأالً

ًوىيًحمايةًاألوضاعًالمستقرة.

دينيفًغيرًأفًأثرًالتقادـًنسػبي،ًبمعنػىًأنػوًالًيمػسًإاّلًالتػزاـًالمػديفًالػذيًتمسػؾًبػوًدوفًالتػزاـًسػائرًالمػ
الصرفييفًااخريف،ًإذًتظؿًمقاضاةًىؤالءًممكنػةًطالمػاًلػـًتتػوافرًشػروطًىػذاًالتقػادـًبالنسػبةًإلػييـ،ًعمػاًلً

ًبمبدأًاستقالؿًالتواقيعًفيًالسنداتًالتجارية.

 األساس القانوني لمتقادم: -ثانياا 

أفًالمشػرعًافتػرضًأفًيقوـًالتقػادـًالصػرفيًعمػىًقرينػةًقانونيػةًىػيًأفًالمػديفًأوفػىًبمػاًتعيػدًبػو،ًبمعنػىً
حامػػؿًالسػػندًالتجػػاريًالًيقعػػدًعػػفًالمطالبػػةًبحقػػوًإالًإذاًكػػافًقػػدًاسػػتوفاه.ًفالتعامػػؿًالتجػػاريًيجػػريًعمػػىً
اقتضاءًالدائفًحقوًفورًاستحقاقو.ًوأماًبقاءًالسندًالمذكورًعمىًالػرغـًمػفًمػرورًمػدةًالتقػادـًالصػرفيًفػيً

ًالمػػديفًالصػػرفيًيػػدًالػػدائفًالحامػػؿ،ًفقػػدًيكػػوفًمػػفًبػػابًتسػػاىؿًالمػػديفً أوًثقتػػوًبػػاألخير.ًفالمشػػرعًلػػـًيمػػـز
باستردادًالسندًالذيًيفيًقيمتو،ًبؿًمنحوًحػؽًطمػبًتسػمموًإيػاهًموقعػًاًعميػوًبمػاًيفيػدًاإلبػراء،ًولػذلؾًيكػوفً

ًليذاًالمديفًأفًيمارسًىذاًالحؽ،ًأوًأفًيتخمىًعنو.

ياًبتوجيػػػوًاليمػػػيفًإلػػػىًالمػػػديفًلكػػػفًىػػػذهًالقرينػػػةًالقانونيػػػةًليسػػػتًقاطعػػػة،ًفقػػػدًأجػػػازًالمشػػػرعًإثبػػػاتًعكسػػػ
لػػػىًذلػػػؾًتشػػػيرًالمػػػادةً) ؽ.ت(ًبقوليػػػا:ً"عمػػػىًأفًاألشػػػخاصًالمػػػدعى340ًالصػػػرفيًالمتمسػػػؾًبالتقػػػادـ.ًوا 

ًورثػػتيـًأوًخمفػػاؤىـًعمػػىًأفً عمػػييـًبالػػديفًممزمػػوفًعنػػدًالطمػػبًبػػأداءًاليمػػيفًعمػػىًبػػراءةًذمػػتيـ.ًكمػػاًيمػػـز
ًذمتوًمشغولةًبالديف.يؤدواًيمينًا،ًعمىًأنيـًالًيعمموفًأفًمؤرثيـًماتًًو
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يتضػحًمػػفًىػػذاًالػػنصًأفًلمػػدائفًالػػذيًينفػػيًقرينػػةًالوفػاءًأفًيوجػػوًاليمػػيفًإلػػىًالمػػديفًالصػػرفي،ًعمػػىًأنػػوً
ىاًعمىًالدائفًفرفض،ًأنتعًالتقادـًأثػرهًوبرئػتًذمػةًالمػديف.ًأمػاًردًًّأّدىًالديفًفعاًل،ًفكفًحمفياًالمذكورًأو

ألنػػوًالًيكػػوفًلمنكػػوؿًمعنػػىًفػػيًىػػذهًالحالػػةًسػػوىًعػػدـًإذاًنكػػؿًالمػػديفًعػػفًالحمػػؼًسػػقطتًىػػذهًالقرينػػةكً
القياـًبالوفاء،ًوفيًحاؿًوفاةًالمديف،ًفػكفًاليمػيفًتوجػوًإلػىًورثتػوًأوًخمفائػوًليحمفػواًعمػىًأنيػـًالًيعممػوف،ً

ًأوًيعتقدوفًبأفًالديفًقدًأوفى،ًولـًيبؽًمترتبًاًأيًشيءًفيًذمةًمورثيـ،ًأوًسمفيـ.

رًالمػػديفًالصػػريحًأوًالضػػمني،ًبعػػدًاكتمػػاؿًمػػدةًالتقػػادـ،ًبالػػديفًيرتػػبًىػػذاًويػػذىبًاالجتيػػادًإلػػىًأفًإقػػرا
ًمشػغولةً األثرًنفسوًالناتعًعفًالنكوؿًعفًحمػؼًاليمػيفًمػفًحيػثًدحػضًقرينػةًالوفػاء،ًوبقػاءًذمػةًالممتػـز
بالػػديفًالصػػرفي.ًوحكػػـًأيضػػًاًبػػأفًتمسػػؾًالمػػديفًبػػبطالفًالتزامػػوًلعػػدـًمشػػروعيةًسػػببوًيتضػػمفًإقػػرارًاًمنػػوً

ئػػوًالػػديفكًلػػذلؾًالًيجػػوزًلػػوًبعػػدًإبػػداءًىػػذاًالػػدفع،ًإذاًمػػاًأثبػػتًالػػدائفًمشػػروعيةًالػػديف،ًأفًيػػدفعًبعػػدـًوفا
بسػػقوطًحػػؽًالػػدائفًفػػيًالمطالبػػةًلعمػػةًالتقػػادـ،ًوكػػذلؾًالحػػاؿًلػػوًأنكػػرًالمػػديفًوجػػودًالػػديفًأصػػاًل،ًثػػـًأقػػاـً

اؿًذمتوًفيًالػديفًوالًيحػؽًلػوًالدائفًالدليؿًعمىًوجودًىذاًالديفكًفكفًذلؾًيعتبرًاعترافًاًمفًالمديفًبانشغ
ًبالتاليًأفًيدفعًمطالبتوًبالتقادـ.

 شروط تطبيق التقادم الصرفي: -ثالثاا 

ؽ.ت(ًوجػػػػودًسػػػػندًسػػػػحبًصػػػػحيح337ًيشػػػػترطًلتطبيػػػػؽًالتقػػػػادـًالصػػػػرفيًالمنصػػػػوصًعميػػػػوًفػػػػيًالمػػػػادةً)
محكمػةًالػنقضًًمستجمعًاًكؿًبياناتوًاإللزامية،ًوأىميػةًسػاحبوًوالمػوقعيفًعميػو.ًوعمػىًىػذاًاألسػػاسًحكمػت

410ًالسػوريةًقائمة:ًأنوًإذاًماًخالًسندًالسحبًمفًتاريخًإنشائوًفكنوًالًُيعػدًُّسػندًسػحبًبصػراحةًالمػادةً)
ًقانوفًتجارةًقديـ(.ًوعدـًاعتبارًالسندًسندًسحبًيستتبعًبالتاليًعدـًإخضاعوًلمتقادـًالثالثي.
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 تمارين:
 :يمي مما الصحيح الجواب إلى أشر

 تتفاوت وىي بالتقادـ الصرفية الدعاوى بانقضائيا تسقط مواعيد ثالثة ت ؽ 337 المادة وضعت .1
  :بيف

 .أشير وستة وسنة سنوات ثالث .1
 .وشير أشير وستة سنة .2
 .وسنة وسنتيف سنوات أربع .3
 .أشير وستة سنوات وثالث سنوات ست .4

 .1 رقم الصحيح الجواب
ً

 :يمي مما الخطأ الجواب إلى أشر
 بالخصائص اإلىماؿ بسبب الضامنيف عمى بالرجوع السحب سند حامؿ حؽ سقوط نظاـ يتميز .2

  :النالية
 .العادية الدعاوى مف غيرىا دوف الصرفية الدعاوى عمى السقوط نطاؽ يقتصر .1
 .العادية والدعاوى الصرفية الدعاوى السقوط نطاؽ يشمؿ .2
 .بالضماف الممتـز لصالح مقرر ألنو العاـ بالنظاـ يتعمؽ ال السقوط .3
 .الدعوى عمييا تكوف حالة أية في بو التمسؾ يجوز وعيموض دفع السقوط .4

 .2 رقم الصحيح الجواب
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 تعريف السند ألمر-1

 الكممات المفتاحية:
             
     

 
              

تعريف السند ألمر -شروط إنشاء السند ألمر -الشروط الموضوعية - الشروط الشكمية -
تطابق أحكام السند ألمر والسفتجة.

الملخص

 يمكن تعريف السند ألمر بأنو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يتضمن تعيد شخص
 قابل أو .معين تاريخ في النقود من معيناً  مبمغاً  محدد مكان في يدفع بأن "المحرر" يسمى
 ألمر السند إنشاء ويخضع ."المستفيد "اسمو آخر شخص ألمر اإلطالع، بمجرد أو .لمتعيين
 التشريعات أغمب جتدر  ولقد .شكمية وشروط موضوعية، شروط :الشروط من نوعين لتوافر

 .السحب سند أحكام إلى باإلحالة واكتفت ألمر، بالسند خاصة قواعد وضع عدم عمى األجنبية
 ألمر السند عمى تطبق أن عمى (ت.ق (347 المادة في نص حين السوري المشرع فعل وكذلك
 التي النقاط بعض فيناك بالتالي .طبيعتو مع يتعارض ال فيما السحب بسند المتعمقة األحكام
 بينما الموقعين وتضامن الضمان عمى بو الوفاء ضمانات كاقتصار .ألمر السند بيا يختص
 تضامن الضمان، الوفاء، مقابل القبول، :ىي لوفائو رئيسية ضمانات بأربع السحب سند يختص

 .الموقعين

 األىداف التعميمية:
 إنشائو وشروط ألمر بالسند الطالب تعريف. 

 ألمر السند عمى السفتجة مأحكا انطباق مدى تحديد. 
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 التعريف بالسند ألمر 
يمكن تعريف السند ألمر بأنو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يتضمن تعيد شخص 

" بأن يدفع في مكان محدد مبمغًا معينًا من النقود في تاريخ Souscripteurيسمى "المحرر 
 خر اسمو "المستفيد".معين. أو قابل لمتعيين. أو بمجرد اإلطالع، ألمر شخص آ

 ويحرر السند ألمر عادة عمى الشكل التالي:

 سند ألمر

 ل.س 40000

بموجب ىذا السند، ولدى مرور ستة أشير من تاريخو ندفع في دمشق ألمر السيد يوسف بركو 
 ميمود المبمغ المرقم أعاله، وقدره أربعون ألف ليرة سورية ال غير.

 أحمد السنوسي                                       

 ساحة يوسف العظمة -دمشق                         20/3/2008دمشق  

يتضح من ذلك أن السند ألمر يمتقي مع سند السحب في كونو محرر شكمي يتضمن التزامًا بدفع 
مبمغ معين من النقود. كما أن سحبو وتظييره، عمى غرار سحب سند السحب وتظييره، ال يؤديان 

اء االلتزام األصمي بين أطرافو، بل يبقى ىذا االلتزام قائمًا إلى جانب االلتزام الصرفي إلى انقض
الناشئ عن التوقيع عمى أي من السندين المذكورين. ويصدق ىذا القول في حالة سقوط حق 
الرجوع الصرفي لعمة اإلىمال، أو التقادم، فإن ذلك ال يحول دون التجاء الدائن إلى دعوى العقد 

 مي السابق عمى سحب السند، أو تظييره.األص
ال األمر  Promesseلكن السند ألمر يفترق عن سند السحب في أنو يرد بصيغة التعيد بالوفاء 

كما أنو يتضمن إنشاء عالقة بين شخصين فقط ىما محرر السند )الساحب( وىو  Ordreبالدفع 
ق.ت(، أي أن محرر  350/1المدين األصمي بو شأنو في ذلك شأن القابل في سند السحب )

السند ألمر يجمع في شخصو بعضًا من صفات المسحوب عميو القابل، وبعضًا من صفات 
الساحب في سند السحب، كما سنرى فيما بعد، والمستفيد وىو الدائن في االلتزام. ويتفرع عن ذلك 

ود لمقابل الوفاء أنو ال مجال لمقبول في السند ألمر؛ ألن محرره ىو الذي يمتزم بوفائو، وال وج
 الذي يشكل دين الساحب حيال المسحوب عميو.
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ذا كان استعمال السند ألمر أكثر انتشارًا من سند السحب في المعامالت الداخمية إذ يحرر  وا 
غالبًا توثيقًا لديون التجار المواطنين بعضيم تجاه بعض، فإن استعمال سند السحب يتقدم عميو 

ية؛ وليذا فإن مؤتمر جنيف حول السندات التجارية أولى تنظيم في المعامالت التجارية الدول
أحكام سند السحب بمزيد من الدّقة والتفصيل، واكتفى حين التعرض ألحكام السند ألمر باإلحالة 
إلى القواعد واألحكام التي سبق أن أقرىا بالنسبة لسند السحب، والتي ال تتعارض مع ماىية السند 

سيقتصر كالمنا في بحث أحكام السند ألمر، وفي كثير من المواضيع  المذكور. وبناء عمى ذلك
عمى اإلحالة إلى ما سبق شرحو بمناسبة دراسة أحكام سند السحب. أما النقاط التي يختمف فييا 

 السند ألمر عن سند السحب فسنتناوليا ببعض التفصيل.
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 إنشاء السند ألمر

 وط: شروط موضوعية، وشروط شكمية.يخضع إنشاء السند ألمر لتوافر نوعين من الشر 

 الشروط الموضوعية: -أولً 

إصدار السند ألمر تصرف قانوني بإرادة 
منفردة. وبوصفو كذلك، يتعين النعقاد ىذا 
التصرف صحيحًا أن تتوافر لو الشروط 
الموضوعية الالزمة لصحة إبرام التصرفات 
القانونية عامة، وىي األىمية والرضا والمحل 

ه الشروط ىي ذاتيا التي تكممنا والسبب، وىذ
عنيا حين بحث أحكام السفتجة، فنحيل في 

 ىذا الخصوص عمييا.
 

 الشروط الشكمية: –ثانياً 

السند ألمر محرر مكتوب وىو في العادة سند عادي، لكن ليس ىناك ما يمنع من أن يتم تحريره 
ن كان ذلك نادر عمالً  ؛ نظرًا لما يتطمبو السند بيذه لدى الكاتب العدل؛ فيصبح سندًا رسميًا، وا 

 الصورة من وقت ونفقات.

وقد أوجب القانون أن يتضمن السند ألمر بعض البيانات اإللزامية تحت طائمة فقدان صفتو كسند 
 تجاري، كما أنو لم يمانع من أن يحتوي عمى بيانات أخرى اختيارية ال تتعارض مع خصائصو.

 البيانات اإللزامية: -أ
 ق.ت( البيانات التي يجب أن يشتمل عمييا السند ألمر، وىي:345)عددت المادة 

 شرط األمر أو عبارة "سند ألمر" مكتوبة في متن السند وبالمغة التي كتب بيا. -1

 تعيد غير معمق عمى شرط بأداء مبمغ معين من النقود. -2

 تاريخ االستحقاق. -3

 مكان األداء. -4
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 اسم من يجب األداء لو أو ألمره. -5

 تاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائو. -6

 توقيع من أنشأ السند )المحرر(. -7

ُتعدُّ ىذه البيانات تقريبًا ىي ذاتيا التي تطمبيا القانون في إنشاء صك سند السحب ما عدا 
 المسحوب عميو.

وحيث إنو سبق أن تناولنا دراسة ىذه البيانات بالتفصيل بمناسبة بحث أحكام سند السحب، فإننا 
 نعود اآلن لنتكمم عنيا بإيجاز لنبرز ما يتعمق فييا بالسند ألمر دون سند السحب.

 شرط األمر أو عبارة "سند ألمر": -1

يتعين أن يتضمن السند ألمر "شرط األمر" أو تسميتو "سند ألمر" في نص السند نفسو وبالمغة 
يعة السند والنتائج المترتبة التي كتب بيا وذلك بغية تنبيو محرر السند، وسائر الموقعين إلى طب

عميو. وعمى ىذا يجوز تحرير السند ألمر بالشكل التالي: "بموجب السند ألمر ىذا أتعيد بأن 
 أدفع لمسيد فالن مبمغ ..." أو "نتعيد بأن ندفع ألمر السيد فالن مبمغ ...".

كر فيو تسميتو يستفاد مما تقدم، أن السند ألمر، خالفًا لسند السحب والشيك، ال يشترط أن تذ
 "سند ألمر" غير أنو يتعين عندئذ ذكر شرط "األمر".

 التعيد بال قيد أو شرط بدفع مبمغ معين من النقود: -2

يجب أن يتضمن السند ألمر تعيد محرره بدفع مبمغ محدد من النقود لممستفيد، أو ألمره، في 
. ىذا ويجب أن يكون حين أن محرر سند السحب يأمر شخصًا آخر بدفع مبمغو إلى المستفيد

التعيد غير معمق عمى شرط واقف أو فاسخ. كما يجب أن يحدد المبمغ الذي التزم المحرر بدفعو 
بكل دقة ووضوح، فال يجوز االكتفاء مثاًل باإلشارة إلى ثمن البضاعة الذي سيترتب لصاحبيا 

ك ال يتخذ ىذا الوصف وفقًا لسعرىا في يوم االستحقاق. كما وتشترط وحدة مبمغ السند ألمر؛ ولذل
السند؛ الذي يتضمن تعيد محرره بأداء عدة ديون أو متى كان المبمغ مقسطًا دفعو عمى آجال 

 متعاقبة.
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 ميعاد الستحقاق: -3

سبق ورأينا أن القانون قد أبان الطرق التي يحدد بموجبيا تاريخ استحقاق سند السحب، وحصرىا 
طالع، في يوم معين، بعد مدة من تاريخ اإلنشاء. في أربعة: لدى االطالع، بعد مدة من اال

 ق.ت(. 347ويسري ىذا التحديد عمى السند ألمر بداللة أحكام المادة )

وحيث إن تحديد ميعاد وفاء سند السحب المحرر ليدفع بعد مضي مدة معينة من االطالع عميو 
اق. وبما أن السند يتوقف عمى تقديمو فعاًل لممسحوب عميو؛ لقبولو؛ كي تسري ميمة االستحق

ألمر ال يتضمن مسحوبًا عميو، بل تجتمع في شخص المحرر صفة الساحب والمسحوب عميو 
القابل، بحيث ال يكون ىناك محل لتقديم السند ألمر لمقبول، لذلك أوجب القانون )مادة 

ق.ت( أن يعرض السند المحدد استحقاقو بيذه الطريقة عمى المحرر خالل مدة سنة من 350
ئو لمتأشير عميو، بما يفيد االطالع ويجب أن يكون ىذا التأشير مؤرخًا وموقعًا منو. وتبدأ مدة إنشا

االطالع من تاريخ التأشير. أما إذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة، وجب إثبات امتناعو بورقة 
 احتجاج. ويعتبر تاريخ االحتجاج في ىذه الحالة بداية لسريان مدة االطالع.

 الوفـاء:مكـان  -4
إن تحديد مكان وفاء السند يفيد الحامل إذ يعرف أين يتوجو لممطالبة بو، كما أنو ضروري لمقيام 

 باإلجراءات القانونية عند االستحقاق في حالة عدم الدفع.
ق.ت( بأنو تسري عمى السند ألمر األحكام المتعمقة بسند السحب 348وقد أشارت المادة )

ر المنطقة؛ التي يوجد بيا موطن المسحوب عميو. وبالرجوع إلى المستحق الدفع في منطقة غي
ق.ت( التي عالجت حكم ىذه الحالة نرى أن المشرع قد أجاز لممسحوب عميو 280أحكام المادة )

عند عرض السفتجة عميو لمقبول أن يعين الشخص؛ الذي يجب الوفاء عنده في ىذه المنطقة إن 
سند ألمر اليوجد فيو مسحوب عميو وال يحتاج لعرضو كان الساحب قد أغفل ذلك. وبما أن ال

عمى المحرر لمقبول؛ لذلك إذا كان المحرر قد حدد مكانًا آخر غير موطنو لوفاء السند دون أن 
يعين الشخص الذي سيوفي عنده، فإن ىذا المحرر يستطيع تعيين الشخص المذكور في حالة 

دة من االطالع عميو. إذ في ىذا النوع من واحدة فقط عندما يكون السند مستحق الوفاء بعد م
 السندات يتعين عرض السند عميو مرة ثانية لمتأشير عميو بما يفيد االطالع.
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 اسم من يجب الوفاء لو أو ألمره: -5
يجب أن يعين في السند ألمر الشخص المستفيد منو، ويمكن أن يعين عدة مستفيدين. لكن ال 

كما ال يصح أن ينصب محرر السند نفسو مستفيدًا منو كما يجوز أن ينظم ىذا السند لحاممو. 
ق.ت( حين عددت بعض 347ىو الحال بالنسبة لسند السحب. فمن جية أولى لم تشر المادة )

أحكام السفتجة، وقضت بسريانيا عمى السند ألمر، إلى موضوع سحب سفتجة ألمر الساحب 
دف الذي ينشده ساحب السفتجة من نفسو؛ ولذلك ال مجال لمخروج عن ىذا النص. ثم إن الي

تحريرىا ألمره، والذي يتمثل بالحصول عمى قبول المسحوب عميو لمسفتجة كي يسيل تداوليا، 
غير متحقق بالنسبة لمسند ألمر. فمحرر السند ألمر بتوقيعو عمى السند يتخذ صفة المسحوب 

 عميو القابل بالسفتجة.

 تاريخ إنشاء السند ومكانو: -6

يفيد تعيين تاريخ إنشاء السند في معرفة ما إذا كان المحرر كان كامل األىمية وقت التحرير، أو 
في حالة توقف عن الدفع، أو في حالة إفالس، وفي تحديد تاريخ استحقاق السند إذا كان محررًا 
 ليستحق الدفع بعد مدة من تاريخو. أما ذكر مكان اإلنشاء فضروري لمعرفة القانون الواجب
التطبيق من حيث شكل السند في حال تداولو عمى نطاق دولي. أما القواعد التي تحكم تاريخ 
اإلنشاء ومكانو فيي القواعد نفسيا؛ التي أوردناىا بصدد كالمنا عن إنشاء سند السحب، فيمكن 

 الرجوع إلييا.

 توقيع المحرر: -7

ب عمى فقدان التوقيع انتفاء كل أثر ُيعدُّ توقيع المحرر من أىم بيانات إنشاء السند؛ بحيث يترت
ذا كان النص قد ورد بصيغة الفرد "توقيع المحرر" فإن الرأي عمى جواز تعدد  قانوني لمسند. وا 
محرري السند ألمر؛ ولذلك يجب أن يتضمن السند تواقيع المذكورين جميعًا بحيث يعتبرون عندئذ 

يع المحرر لألحكام نفسيا التي أشرنا إلييا متضامنين بالوفاء فيما بينيم إزاء الحامل، ويخضع توق
 بالنسبة لتوقيع الساحب في سند السحب.
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 مؤيد إغفال البيانات اإللزامية: -ب

يقع السند ألمر باطاًل من حيث المبدأ بصفتو كسند تجاري متى خال من ذكر أحد بياناتو 
د من أحد البيانات المبينة ق.ت( بقوليا: إذا خال السن346اإللزامية، فقد نصت عمى ذلك المادة )

 في المادة السابقة؛ فال يعتبر سندًا ألمر إاّل في األحوال المنصوص عمييا في الفقرات التالية:

 إن السند ألمر الذي لم يعين فيو تاريخ االستحقاق يعّد واجب الدفع لدى االطالع عميو. -1

نشائو ىو مكان الدفع وموطن إن السند ألمر الذي لم يعين بو مكان وفائو؛ فيعد مكان إ -2
لممحرر نفسو، ويجب المالحظة أن العكس ال يصح، بمعنى أن السند ألمر الذي تضمن مكان 

 الوفاء ولم يعين فيو مكان اإلنشاء ال يعتبر سندًا ألمر، وال يعتبر مكان الوفاء مكانًا لإلنشاء.

بالمكان المعين بجانب اسم إن السند ألمر الذي لم يذكر بو مكان إنشائو ُيعدُّ محررًا  -3
 المحرر.

 البيانات الختيارية: -جـ

بعد أن يستوفي السند ألمر جميع البيانات اإللزامية 
الضرورية، ليس ىناك ثمة ما يمنع أن يتضمن بيانات أخرى 
اختيارية. ومن البيانات الشائعة في سند السحب، والتي يمكن 

 إدراجيا في السند ألمر:

 مصاريف.شرط الرجوع دون  -1

 شرط الدفع في محل مختار )توطين السند(. -2

والضمان المقصود ىنا ضمان  شرط عدم الضمان: -3
  الوفاء، وليس ضمان القبول، إذ ال محل لمقبول في السند 

ألمر. ومن يحق لو أن يشترط عدم الضمان ىو المظير دون المحرر الذي ال يحق لو، 
اشتراط عدم ضمان الوفاء باعتباره المدين األصمي  قبول،كالساحب في السفتجة غير المعّدة لم

في الوفاء. ولممظير أيضًا كي يبرأ من ضمان الوفاء تجاه حممة السند الالحقين أن يشترط عدم 
 تظيير السند من جديد.
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فقد جرت العادة عمى أن يذكر في السند سبب تحريره؛ كأن يذكر  شرط وصول القيمة: -4
 ن سيارة"."القيمة وصمت، وىي ثم

 مدى تطبيق أحكام سند السحب عمى السند ألمر

لقد درجت أغمب التشريعات األجنبية عمى عدم وضع قواعد خاصة بالسند ألمر، واكتفت 
ق.ت(  347باإلحالة إلى أحكام سند السحب. وكذلك فعل المشرع السوري حين نص في المادة )

السحب فيما ال يتعارض مع طبيعتو،  عمى أن تطبق عمى السند ألمر األحكام المتعمقة بسند
وذلك في األحوال التالية: التظيير، االستحقاق، الوفاء، الرجوع لعدم الوفاء، االحتجاجات، الوفاء 

ر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز االحتياطي، ، حظبطريق التدخل، التحريف، التقادم
 أيام العطل الرسمية، وحساب الميل والمواعيد.

ق.ت(، األحكام المتعمقة بسند 348ما تطبق أيضًا عمى السند ألمر، كما تشير إلى ذلك المادة )ك
السحب الواجب الدفع لدى الغير، أو في منطقة غير المنطقة التي يوجد فييا موطن المسحوب 

ترتبة عميو، واشتراط الفائدة واالختالف في البيانات المتعمقة بالمبمغ الواجب إيفاؤه، والنتائج الم
عمى التوقيع ممن ليست ليم أىمية االلتزام، أو التوقيعات غير الممزمة، أو توقيع شخص ليس 

 بيده توكيل، أو تجاوز حدود وكالتو.

ق.ت( فقد أشارت إلى أنو: "تطبق عمى السند ألمر أحكام سند السحب المتعمقة 349أما المادة )
ص المضمون؛ فإن الضمان يعد حاصاًل بالضمان، وفي حال إذا لم يعين في الضمان اسم الشخ

 لمصمحة محرر السند".

سنوجز فيما يمي بعض النقاط التي يختص بيا السند ألمر، كما نتعرض لبعض أحكام سند 
 السحب المشار إلييا في النصوص المذكورة أعاله، والتي يجب توفيقيا مع طبيعة السند ألمر:

لسحب بأربع ضمانات رئيسية لوفائو ىي: : يختص سند اضمانات الوفاء في السند ألمر -1
القبول، مقابل الوفاء، الضمان، تضامن الموقعين، بينما تقتصر ضمانات الوفاء في السند ألمر 
عمى الضمان وتضامن الموقعين. أما ضمانات القبول ومقابل الوفاء فال محل ليما في السند 

 و المسحوب عميو.ألمر؛ ألنيما مرتبطتان بالشخص الثالث في سند السحب، وى
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يجوز في السند ألمر، كما في سند السحب،  المعارضة في الوفاء لمسرقة أو الضياع: -2
المعارضة في الوفاء لضياع السند أو سرقتو، فإذا كان السند محررًا من عدة نسخ، وىو فرض 
نادر في العمل؛ ألن السند ال يحتاج إلى قبول كما في سند السحب: فميس ىناك من محل 

متفرقة التي رأيناىا في معرض الكالم عن سند السحب بين ضياع نسخة مقبولة، أو غير ل
 مقبولة.

يجوز في السند ألمر، كما في سند السحب، وفاء قيمتو بطريق  الوفاء بطريق التدخل: -3
التدخل، ويمكن أن يكون الموفي المتدخل من الغير، كما يمكن أن يكون أحد الممتزمين بالسند 

 ء المحرر الذي ُيعدُّ في ىذا الصدد كالمسحوب عميو القابل، المدين األصمي بو.باستثنا

وحيث إن المدين الصرفي الذي يقع التدخل بالوفاء لمصمحتو يجب أن يكون مستيدفًا لمرجوع 
عميو، فإن الوفاء بالتدخل ال يجوز أن يقع لمصمحة محرر السند ألمر؛ ألن الرجوع يكون عمى 

 عندما يمتنع ىو كمدين أساسي عن الوفاء. الموقعين اآلخرين
والموفي بطريق التدخل في سند السحب إذا لم يبين اسم الممتزم الذي حصل الوفاء لمصمحتو ُيعدُّ 
الوفاء بالتدخل حاصاًل لمصمحة الساحب. وبما أن محرر السند ألمر يتخذ بعض صفات 

السحب، يفترض أنو إذا لم يكن الموفي  الساحب أحيانًا، وقياسًا عمى حكم الحالة السابقة في سند
المتدخل قد عين ىوية الشخص؛ الذي تم الوفاء لمصمحتو، أن ُيعدُّ ىذا الوفاء قد حصل لمصمحة 
المحرر. لكن حيث إننا ذكرنا قبل قميل أنو ال يجوز أن يقع الوفاء بالتدخل لمصمحة محرر السند 

لوفاء لصالحو في السند ألمر، ينصرف ىذا ألمر، فإننا نرى، أنو في حالة إغفال ذكر من تم ا
 الوفاء لصالح المستفيد األول، حيث تبرأ بذلك ذمة أكبر عدد من الممتزمين بالسند.

/ق.ت( حامل سند السحب المنظم عنو 306ألزمت المادة ) الرجوع بسبب عدم الوفاء: -4
سحوب عميو خالل أيام ومن ظيره إليو بعدم وفائو من الم ،احتجاج لعدم الوفاء أن يشعر ساحبو

ساحبو فإنو ال حاجة ىو العمل األربعة التالية لتنظيم االحتجاج. وحيث إن محرر السند ألمر 
إلخطاره أو إشعاره بواقعة االمتناع عن الوفاء ألنو ىو الذي رفض الدفع فاألمر ليس غريبًا عنو، 

توجب عمى حامل السند بعد لذلك فإننا نرى أنو في حالة امتناع محرر السند ألمر عن وفائو، ي
تنظيم االحتجاج أن يخطر بيذا التمنع عن الوفاء المستفيد األول من السند ألمر؛ ألن لو 
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المصمحة نفسيا؛ التي لساحب سند السحب في أن يعمم عمى وجو السرعة بامتناع المحرر عن 
 الوفاء.

قانونية المتعمقة بالمطالبة، إذا أىمل حامل السند ألمر القيام باإلجراءات ال إىمال الحامل: -5
وتنظيم االحتجاج، وغير ذلك، سقط حقو بالرجوع عمى جميع الممتزمين بالسند باستثناء محرره 
وضامنو )االحتياطي(، فبالنسبة لمحرر السند كمدين أصمي فيو، ُيعدُّ مركزه، كما ذكرنا، كمركز 

سحوب عميو القابل ال يستفيد من المسحوب عميو القابل في سند السحب. ولقد سبق ورأينا أن الم
 إىمال الحامل، وال يستطيع دفع مطالبتو إال بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن )التقادم(.

يتفرع عن ذلك أن محرر السند ألمر لو أرسل مبمغ ىذا السند إلى الشخص الذي وطنو لديو، 
ال بالنسبة إلى الساحب؛ فإنو ليس بإمكانو أن يتمسك تجاه الحامل الميمل بالسقوط، كما ىو الح

 الذي أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو في تاريخ استحقاق سند السحب.

وكذلك حيث إنو ليس لمسند ألمر مقابل وفاء تترتب عميو حقوق لحممة السند المتعاقبين، فإن 
حرر، مبمغ السند ألمر الذي يوصمو المحرر إلى الشخص الموطن لديو السند يبقى ممكًا ليذا الم

بحيث إذا أفمس جاز لوكيل تفميستو استرداده دون أن يكون لمحامل حق استيفاء قيمة السند منو 
 باألولوية عمى غيره من الدائنين.

تتقادم الدعاوى المقامة عمى محرر السند ألمر،  تقادم الدعاوى الصرفية في السند ألمر: -6
ء ثالث سنوات عمى تاريخ استحقاق الذي يعتبر في مركز المسحوب عميو القابل، بعد انقضا

السند، وينطبق ىذا الحكم عمى ضامن المحرر نفسو؛ الذي يمتزم بما يمتزم بو الشخص 
 المضمون.

أما دعوى حامل السند عمى المظيرين والمستفيد؛ فإنيا تتقادم بعد انقضاء سنة عمى تنظيم 
رجوع دون مصاريف. وتتقادم االحتجاج، أو عمى تاريخ االستحقاق إن تضمن السند ألمر شرط ال

دعاوى المظيرين بعضيم عمى بعض بعد مرور ستة أشير عمى تاريخ الوفاء الذي قام بو 
 المظير، أو عمى تاريخ رفع الدعوى عميو.

تجدر اإلشارة أخيرًا إلى أن الدفع بالتقادم الصرفي ينطبق فقط عمى المطالبة بااللتزامات 
شئة عن العالقة األصمية التي أدت إلى تحرير السند، أو الصرفية، فال يمتد إلى الدعوى النا

 تظييره، بحيث يبقى الحق في إقامتيا خاضعًا لمقواعد العامة.
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 وتداوله الشيكإنشاء -1
Le cheque 

 

 الكممات المفتاحية:

 

 تظيير الشيؾ. -طرؽ تداكؿ الشيؾ  -شركط إنشاء الشيؾ  -تمييز الشيؾ عف السفتجة  -تعريؼ الشيؾ 

 الممخص:

يعريؼ الشيؾ بأنو صؾ محرر كفؽ شكؿ معيف حّدده القانكف، يأمر بمكجبو شخص يطمؽ عميو " الساحب " 
"، كيككف في العادة مصرفان، بأف يدفع لدل االطالع مبمغان معينان مف شخصان آخر يسمى "المسحكب عميو

بأنو أداة كفاء تستحؽ الدفع   النقكد ألمره، أك ألمر شخص آخر، أك لمحامؿ كىك "المستفيد". كيتميز الشيؾ
كنيان شكميان لدل االطالع بخالؼ سند السحب الذم يعتبر أداة ائتماف ككفاء معان. كُيعدُّ إنشاء الشيؾ تصرفان قان

يتعيف أف يتكافر لصحتو نكعاف مف الشركط: شركط مكضكعية، كشركط شكمية. كتختمؼ طرؽ تداكؿ الشيؾ 
باختالؼ الشكؿ الذم يتخذه، فيكقد يككف إسميان، أك اسميان مع شرط ليس ألمر، أك لمحامؿ. كيتداكؿ الشيؾ 

 ني.األسمي كلمحامؿ بالتظيير الناقؿ لمحؽ أك التككيمي أك التأمي

 األهداف التعميمية:

  الطالب بالشيؾ كشركط إنشائو. تعريؼ   
  .تحديد طرؽ تداكؿ الشيؾ 
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 التعريف بالشيك وشكمه

يمكف تعريؼ الشيؾ بأنو صؾ محػرر كفػؽ شػكؿ معػيف حػّدده القػانكف، يػأمر بمكجبػو شػخص يطمػؽ عميػو 
ة مصػػػرفان، بػػػأف يػػػدفع لػػػدل ، كيكػػػكف فػػػي العػػػاد"المسػػػحكب عميػػػو"شخصػػػان آخػػػر يسػػػمى  "السػػػاحب أك المحػػػرر "

 .1"المستفيد"االطالع مبمغان معينان مف النقكد ألمره، أك ألمر شخص آخر، أك لمحامؿ كىك 

 كتأخذ صياغة الشيؾ عادة الصكرة التالية:
 /ج76583رقم                       المصرف التجاري السوري                         

 41/1/8006حمص  
 /ل.س80000/

خالـد إبـراهيم ن ألف ليـرة سـورية غ ريـر يمبمغ ست ألمر السيد زياد العوضي ا بموجب هذا الشيكادفعو 
 الشعمة

 5685/105         توقيع 
 الشعمة 

كالشػػػػيؾ يتضػػػػمف االاػػػػة أشػػػػخاص، شػػػػأنو فػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػأف سػػػػند السػػػػحب كىػػػػـ: السػػػػاحب محػػػػرر الشػػػػيؾ، 
 كأخيران المستفيد أك الحامؿ. كالمسحكب عميو، كىك عادة المصرؼ المكجو إليو األمر بالدفع،

كمػػػػا يفتػػػػرض عنػػػػد إنشػػػػائو، كسػػػػند السػػػػحب، قيػػػػاـ عالقتػػػػيف قػػػػانكنيتيف أساسػػػػيتيف: األكلػػػػى بػػػػيف السػػػػاحب 
. كالاانيػػة بػػيف "مقابػػؿ الكفػػاء أك الرصػػيد"كالمسػحكب عميػػو، كىػػي تفتػػرض مديكنيػػة األخيػػر لػػيكؿ، كيطمػؽ عمييػػا 

ي تقػػػكـ عمػػػى افتػػػراض كػػػكف المسػػػتفيد دائنػػػان لمسػػػاحب بمبمػػػ  ، كىػػػ"القيمػػػة الكاصػػػمة"السػػاحب كالمسػػػتفيد، كتسػػػمى 
 الشيؾ.

 

 

                                                

؛ د.  19ص ،1967 ،دمشؽ ،تاريخو كنظامو كتطبيؽ أحكامو ،انظر تعريفات مشابية: يكسؼ كحال:الشيؾ 1
 ،مرجع سابؽ ،ريد العريني؛ د. محمد ف 326ص  ،1975 ،القاىرة ،نجيب بكير: القكاعد التجارية كالبحرية

 99ص 
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كنظػػران ليػػذا التشػػػابو بػػيف سػػند السػػػحب كالشػػيؾ، فينػػو قػػػد يصػػعب التمييػػز بينيمػػػا، خاصػػة إذا كػػاف السػػػند 
محػرران ليػدفع لػػدل االطػالع، كمسػػحكبان عمػى مصػرؼ. كتفاديػػان ليػذا الخمػػط اشػترط قػانكف جنيػػؼ المكحػد كمعظػػـ 

لتػي اسػتقت منػو، إدراج اسػـ السػند التجػارم، سػند سػحب، أك سػند ألمػر، أك شػيؾ، فػي مػتف الصػؾ التشريعات ا
 الذم حرر بو.

لكف عمى الرغـ مف التشابو المذككر بيف ىذيف السػنديف التجػارييف، فػيف الشػيؾ يختمػؼ عػف سػند السػحب 
 في نكاح متعددة، أىميا:

ان، أمػػػا المسػػػحكب عميػػػو فػػػي سػػػند السػػػحب يجػػػب أف يكػػػكف المسػػػحكب عميػػػو فػػػي الشػػػيؾ دائمػػػان مصػػػرف -1
 فيجكز أف يككف شخصان عاديان، أك مصرفان.

يجػب أف يكػػكف الشػيؾ دائمػػان مسػتحؽ الكفػػاء لػدل االطػػالع؛ ألنػو أداة كفػػاء فحسػب، كليػػذا ال يشػػترط  -2
ء ذكػػر تػػاريس االسػػتحقاؽ فيػػو. أمػػا سػػند السػػحب فقػػد يسػػتحؽ الكفػػاء لػػدل االطػػالع، أك بعػػد أجػػؿ، فيػػك أداة كفػػا

 كائتماف معان.

يجػب أف يكػػكف لسػػاحب الشػيؾ مقابػػؿ كفػػاء  رصػػيدم كػاؼ لػػدل المسػػحكب عميػو عنػػد إصػػداره، تحػػت  -3
طائمة التعرض لمعقكبة الجزائية، بينما ال يشترط كجكد مقابػؿ كفػاء سػند السػحب إاّل فػي تػاريس اسػتحقاقو، كلػيس 

 مف عقاب جزائي عمى الساحب في حاؿ انتفائو.

يؾ؛ عػادة نتيجػة عقػد حسػاب مصػرفي فيمػا بػيف الزبػكف كالمصػرؼ، بينمػا ينػت  مقابػؿ ينشأ رصيد الش -4
 كفاء في سند السحب عف أم عقد يرتب التزامان في ذمة المسحكب عميو نحك الساحب.

ال مجػػاؿ لمقبػػكؿ فػػي الشػػيؾ فيػػك حػػيف يقػػدـ لممسػػحكب عميػػو يكػػكف ذلػػؾ بغػػرض اسػػتيفاء قيمتػػو؛ ألنػػو  -5
 ، بينما يجكز تقديـ سند السحب لممسحكب عميو لقبكلو قبؿ كفائو.يستحؽ الدفع لدل اإلطالع

ال يشترط فػي الشػيؾ ذكػر اسػـ المسػتفيد فيػو، فمػف الجػائز أف يحػرر الشػيؾ لحاممػو، فػي حػيف أنػو ال  -6
 بد مف ذكر اسـ المستفيد في سند السحب؛ الذم ال يمكف سحبو ابتداء لمحامؿ.

لمكاعيػد التقػديـ لمكفػػاء، كمكاعيػد انقضػاء الػدعاكل الصػػرفية يختمػؼ الشػيؾ عػف سػند السػػحب بالنسػبة  -7
 بالتقادـ.

يحظػػر اشػػتراط الفائػػدة فػػي الشػػيؾ، بينمػػا يجػػكز اشػػتراط الفائػػدة فػػي أسػػناد السػػحب التػػي تسػػتحؽ الػػدفع  -8
 لدل االطالع، أك بعد مدة مف االطالع.
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فػػاء، أك ببيػػاف صػػادر عػػف يجػػكز إابػػات امتنػػاع المسػػحكب عميػػو فػػي الشػػيؾ بتنظػػيـ احتجػػاج عػػدـ الك  -9
المسػػحكب عميػػو، أك مػػف غرفػػة المقاصػػة مػػدكنان عمػػى الشػػيؾ نفسػػو، مػػع ذكػػر تػػاريس يػػكـ تقديمػػو، خالفػػان لمػػا ىػػك 

 عميو بالنسبة لسند السحب، حيث ال يغني عف تنظيـ االحتجاج لعدـ الكفاء أم إجراء آخر.

 أهمية الشيك وشيوعه في التعامل:

الشػيؾ فػي المجتمعػات المعاصػرة، إذ يقػكـ بخػدمات اقتصػادية جميمػة ليػا عػف  تتزايد يكمػان بعػد يػكـ، أىميػة
طريػػؽ تيسػػير المعػػامالت التػػي تنشػػأ بػػيف األشػػخاص، كليػػذا أصػػبج أكاػػر السػػندات التجاريػػة ذيكعػػان فػػي العمػػؿ، 

 عمى الرغـ مف حدااة نشأتو بالنسبة لمسندات التجارية األخرل.

البدايػػػة عمػػػى سػػػحب المبػػػال  التػػػي أكدعيػػػا الزبػػػكف لػػػدل  لكػػػف إذا كػػػاف اسػػػتعماؿ الشػػػيؾ قػػػد اقتصػػػر فػػػي
المصرؼ بسحب الشيؾ ألمر نفسو، فيف ىذا االستعماؿ قد امتد ليشتمؿ عمى سحب جميػع المبػال  التػي تتػدفؽ 
عمػػى ىػػذا الحسػػاب أيػػان كػػاف مصػػدرىا، فقػػد ينشػػأ رصػػيد ىػػذا الحسػػاب نتيجػػة حكالػػة مصػػرفية أك تحصػػيؿ قيمػػة 

 مصرؼ لحساب زبكنو، أك غير ذلؾ مف األسباب.سندات تجارية استكفاىا ال

كمػػع ذلػػػؾ إف األىميػػػة الرئيسػػية لمشػػػيؾ قامػػػت عمػػػى اسػػتعمالو كػػػأداة لتسػػػكية الػػديكف تغنػػػي عػػػف اسػػػتعماؿ 
النقكد في المعامالت. فالشخص الذم أكدع نقكده لدل مصرؼ ما، أصبج لو رصػيد دائػف عنػده، كبػدالن مػف أف 

لمػػديف بػػو، فينػػو يسػػحب شػػيكان بمقػػدار الػػديف عمػػى مصػػرفو باسػػـ ىػػذا الػػدائف يفػػي دائنػػو مباشػػرة بتسػػميمو المبمػػ  ا
كفػػاء لمػػديف. كقػػد يحػػدث أف يقػػكـ الشػػيؾ الكاحػػد بسػػداد عػػدة ديػػكف؛ إذا مػػا تػػـ تداكلػػو عػػف طريػػؽ التظييػػر مػػف 

 مستفيد إلى آخر، بحيث يصبج في النياية شبييان بالنقكد.

تعػػػػددة، فيػػػك يشػػػػجع النػػػاس عمػػػػى إيػػػداع نقػػػػكدىـ فػػػػي كالشػػػيؾ بكظيفتػػػػو ىػػػذه كػػػػأداة لمكفػػػاء يحقػػػػؽ فكائػػػد م
المصػػػارؼ بػػػدالن مػػػف تجميػػػدىا فػػػي خػػػزائنيـ الخاصػػػة، األمػػػر الػػػذم يسػػػمج باسػػػتامار ىػػػذه األمػػػكاؿ فػػػي مشػػػاريع 
إنتاجيػػة مامػػرة، تعػػػكد بػػالخير كالنفػػػع عمػػى مجمػػؿ االقتصػػػاد الػػكطني مػػػف جيػػة، كيقمػػؿ مػػػف مخػػاطر سػػػرقتيا أك 

سػػطة الشػيؾ يػؤمف لممػػديف المػكفي كايقػة إابػػات لمكفػاء ذلػؾ أف المصػػارؼ ضػياعيا مػف جيػػة أخػرل. كالكفػاء بكا
تقيػػد فػػي دفاترىػػا عػػادة الشػػيكات المسػػحكبة عمييػػا، كأسػػماء الحػػامميف الػػذم حصػػمكا عمػػى قيمتيػػا. كمػػا أف الكفػػاء 
ى بالشػػيؾ يقمػػؿ مػػف اسػػتعماؿ النقػػكد المتداكلػػة بػػيف النػػاس ذلػػؾ أف المسػػتفيد مػػف الشػػيؾ يعيػػد بػػو فػػي الغالػػب إلػػ

المصػرؼ الػػذم يتعامػؿ معػػو لتحصػيمو، كقيػػد قيمتػو فػػي حسػػابو، بحيػث تتجمػػع الشػيكات فػػي النيايػة فػػي حفػػائظ 
 .2المصارؼ التي تسكل مبالغيا فيما بينيا عف طريؽ المقاصة غالبان، كطريؽ النقؿ المصرفي أحيانان أخرل

                                                

2
 .249ص  ،مرجع سابؽ ،؛ د. مصطفى كماؿ طو 9ص  ،مرجع سابؽ،د. ادكارد عيد 
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زاء ىػػذه الفكائػػد الميمػػة التػػي يحققيػػا اسػػتعماؿ الشػػيؾ كػػأداة لمكفػػاء، ك  لتقػػدـ الػػكعي المصػػرفي فػػي بمػػداف كا 
أكركبة كأمريكا، عـّ التعامؿ بالشيؾ معظـ طبقات الشػعب، حتػى إف المشػرعيف األجانػب كايػران مػا تػدخمكا لجعػؿ 

 .الكفاء بالشيؾ إلزاميان في بعض الحاالت؛ التي يتجاكز فييا مبم  الديف حدان معينان 

* * * 
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 إنشاء الشيك

كنيػان شػكميان يتعػيف أف يتػكافر لصػحتو نكعػاف مػف الشػركط: شػركط مكضػكعية، ُيعدُّ إنشاء الشيؾ تصػرفان قان
 كشركط شكمية.

 :الشروط الموضوعية

 الشركط المكضكعية المقررة إلنشاء الشيؾ ىي الشركط نفسيا الالزمة لصحة أم التزاـ إرادم آخر.

عيػػكب الرضػػا كىػػي بمعنػى أنػػو يشػػترط أف تكػػكف إرادة المكقػػع عمػى الشػػيؾ سػػميمة غيػػر مشػػكبة بعيػب مػػف 
الغمػػػط كالتػػػدليس كاإلكػػػراه، كمػػػا يشػػػترط أف يكػػػكف سػػػبب التػػػزاـ المكقػػػع مشػػػركعان، كغيػػػر مخػػػالؼ لػػػ داب العامػػػة 

 كالنظاـ العاـ، كأف يككف محؿ االلتزاـ الناشئ عف الشيؾ دفع مبم  مف النقكد.

التكقيع إذا حصػػػؿ كيتعػػيف فػػػيمف يكقػػػع عمػػػى الشػػػيؾ أف يكػػػكف متمتعػػان باألىميػػػة الالزمػػػة، كذم صػػػالحية بػػػ
 التكقيع لحساب شخص آخر.

كحيػػث إف األحكػػاـ التػػي تخضػػع ليػػا الشػػركط المكضػػكعية إلنشػػاء الشػػيؾ ىػػي نفسػػيا المطبقػػة عمػػى سػػند 
 ؽ.تم، لذا نحيؿ إلى ما قمناه بيذا الصدد أاناء دراسة إنشاء سند السحب.369السحب بداللة أحكاـ المادة  

 :الشروط الشكمية

ت التجاريػػة، سػند حرفػي يتطمػب مػػف سػاحبو أف يفػرع التعبيػر عػػف إرادتػو بينشػائو، فػػي الشػيؾ كبقيػة السػندا
محػػػرر، كأف يػػػدرج فيػػػو البيانػػػات التػػػي فرضػػػيا القػػػانكف. كفيمػػػا عػػػدا البيانػػػات اإللزاميػػػة يجػػػكز ألطػػػراؼ الشػػػيؾ، 

السػػند، كلػػـ  إعمػػاالن لمبػػدأ حريػػة اإلرادة، أف يضػػيفكا بعػػض البيانػػات األخػػرل؛ التػػي ال تتعػػارض مػػع طبيعػػة ىػػذا
 يحظر القانكف إيرادىا فيو.

 سنتكمـ تباعان عف:

 المحرر. -1

 البيانات اإللزامية. -2

 اآلاار المترتبة عمى عيب شكمي في الشيؾ. -3

 البيانات االختيارية. -4
 البيانات المحظكرة. -5
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   *  *  * 
 L'ecritرالمحــر   -4

ي قالب كتػابي، كمػف غيػر اشػتمالو عمػى عػدد مػف الشيؾ سند شكمي، ال يتصكر كجكده مف غير إفراغو ف
البيانات التي فرضيا القانكف؛ بحيػث يكػكف كافيػان بذاتػو إليضػاح مػا يتعمػؽ بػو مػف حقػكؽ، كمػا يترتػب عميػو مػف 

 التزامات بمجرد االطالع عميو، دكف الحاجة لالستعانة بكاائؽ، أك سندات خارجة عنو.

 Carnet de cheques àيكات ذات أركمػػة ػر شػػػفاتػػمـ زبائنيػػا دػارؼ أف تسػػػكلقػػد اعتػػادت المصػػ

souches  تحتػػكم عمػػى عػػدد معػػيف مػػف الصػػككؾ المطبكعػػة متسمسػػمة األرقػػاـ، كىػػي تحمػػؿ اسػػـ الزبػػكف، كرقػػـ
 حسابو، كيترؾ فييا اسـ المستفيد كالمبم  كتاريس كمكاف السحب فارغان يمي عند االستعماؿ.

نػو عمػى كػؿ مصػرؼ سػمـ عميمػو دفتػر شػيكات بيضػاء ؽ.تم بأ399كفي ىذا الخصكص أكجبت المادة  
لمػدفع بمكجبيػػا مػػف خزانتػػو؛ أف يكتػػب عمػى كػػؿ صػػحيفة منػػو اسػػـ الشػػخص الػذم تسػػمـ إليػػو كرقػػـ حسػػابو. ككػػؿ 

 مخالفة لحكـ ىذه المادة يعاقب فاعميا بغرامة ال تتجاكز خمسة كعشريف ألؼ ليرة سكرية.

ارؼ بعض اإلشارات المغناطيسػية عمػى ىػذه الصػككؾ، كقد سمج التقدـ التقني المعاصر بأف تضع المص
تستطيع بكاسطتيا عند تمرير الصككؾ المذككرة داخؿ آالت الكتركنيػة اكتشػاؼ كػؿ تحريػؼ، أك إضػافة عمييػا، 

 .3كالحصكؿ عمى معمكمات سريعة عف حالة الزبكف مف جية الرصيد

عػػد التحقػػؽ مػػف ىػػكيتيـ الشخصػػية؛ تحػػت كتمتػػـز المصػػارؼ بػػأال تسػػمـ الػػدفاتر المػػذككرة إال إلػػى زبائنيػػا ب
م. كما يمتـز الزبكف بالمحافظة عمى دفتػر الشػيكات المسػمـ إليػو، كأف يبػذؿ فػي ذلػؾ 2طائمة تعرضيا لممسؤكلية 

 عناية الرجؿ المعتاد.

لكػػػف لػػػيس ىنػػػاؾ امػػػة مػػػا يمنػػػع مػػػف أف يكتػػػب الشػػػيؾ عمػػػى كرقػػػة عاديػػػة، فالقػػػانكف ال يتطمػػػب أّم صػػػكرة 
عمػػػى ىػػػذا يكػػػكف الشػػػيؾ صػػػحيحان إذا كتػػػب عمػػػى كرقػػػة عاديػػػة تضػػػمنت جميػػػع البيانػػػات خصكصػػػية لتككينػػػو. ك 

 المحددة قانكنان.

                                                

3
  ،1969بػػاريس  ،؛ فاسػكر كمػػاريف: الشػيؾ 321فقػػرة  ،مرجػع سػابؽ ،انظػر فػي ذلػػؾ : غافالػدا كسػػتكفميو 

 .114فقرة 
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كقد تتفؽ المصارؼ مع زبائنيا عمى عدـ صرؼ مبم  الشيكات التي يسحبكنيا عمييػا، مػا لػـ تكػف محػررة 
ت كالمخالفػػػػات عمػػػى النمػػػػاذج المطبكعػػػػة كالمسػػػػتخرجة مػػػػف دفتػػػػر الشػػػػيكات المسػػػػمـ مػػػػف قبميػػػػا تجنبػػػػان لالحتيػػػػاال

 المحتمؿ كقكعيا لإلضرار بيـ. فماؿ ىذا االتفاؽ ممـز في عالقة المصرؼ بالزبكف، كيسكغ 

لممصرؼ أف يمتنع عف صرؼ قيمة الشيؾ المحرر عمى كرقة عاديػة متػى كػاف مقػدمان مػف الزبػكف نفسػو. 
لمػػذككر، األمػػر الػػذم يػػدعك لكػػف أاػػر ىػػذا االتفػػاؽ ال يمتػػد إلػػى المسػػتفيد الغيػػر الػػذم لػػيس طرفػػان فػػي االتفػػاؽ ا

المصرؼ إلى دفع مبم  الشيؾ لو حيف يقدمو إليػو، دكف أف يسػتطيع االحتجػاج إزاءه بالػدفع المسػتمد مػف اتفاقػو 
 .4المبـر مع الزبكف الساحب

 

   *  *  * 

 البيانات اإللزامية -8
ؿ شػػرحيا بييجػػاز ؽ.تم البيانػػات التػػي يجػػب أف يشػػتمؿ عمييػػا الشػػيؾ، كالتػػي سػػنتناك 351حػػددت المػػادة  

 مع اإلحالة إلى ما سبؽ ذكره بمناسبة دراسة سند السحب في ىذا الخصكص. كىذه البيانات ىي التالية:

 ذكر كممة شيك مدرجة في متن السند وبالمغة التي كتب بها: -4

أكجػب القػػانكف ذكػر كممػػة الشػػيؾ فػي صػػمب الصػػؾ، كأف تكتػب بالمغػػة نفسػيا التػػي حػػرر بيػا تحػػت طائمػػة 
فػػي ىػػذا السػػند ىػػي  "شػػيؾ"الصػػؾ المػػذككر كشػػيؾ، كتحكلػػو إلػػى سػػند عػػادم، كالحكمػػة مػػف ذكػػر كممػػة بطػػالف 

لتفريقػػػو عػػػف السػػػندات التجاريػػػة األخػػػرل، كخاصػػػة السػػػفتجة المسػػػتحقة الػػػدفع لػػػدل االطػػػالع كالمسػػػحكبة عمػػػى 
 مصرؼ.

ادفعػكا ضػػد ىػػذا " أك "ادفعػكا بمكجػػب ىػذا الشػػيؾ"بحيػػث يقػػاؿ:  "ادفعػكا"عػػادة بعػد كممػػة  "شػيؾ"كتػرد كممػػة 
فػػي أم مكػػاف آخػػر مػػف  "شػػيؾ"إال أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػا يمنػػع بالنسػػبة لػػبعض الفقيػػاء مػػف أف تػػرد كممػػة  "الشػػيؾ

 .5الصؾ، كأف تكتب كعنكاف لو

                                                

مرجع  ،نظر أيضان : رينيو ركديير؛ كا 154ص  ،1959 ،1مجمة القصر  ،14/11/1958استئناؼ اكس  4
 .12فقرة  ،مرجع سابؽ ،؛ كابرياؾ 115فقرة  ،مرجع سابؽ ،؛ فاسكر كماريف 193فقرة  ،سابؽ

5
 .26ص  ،مرجع سابؽ ،؛ د. ادكارد عيد 517ص  ،مرجع سابؽ ،د. رزؽ اهلل انطاكي كنياد السباعي 
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 أمر رير معمق عمى شرط بدفع مبمغ معين في النقود: -8

 بم  معيف يجب أف يتضمف الشيؾ أمران صادران مف محرره إلى المصرؼ المسحكب عميو بدفع م

، كقػػد تسػػتعمؿ عبػػارات أكاػػر مجاممػػة، "ادفعػػكا..."مػػف النقػػكد لممسػػتفيد، أك ألمػػره، أك لمحامػػؿ. كػػأف يػػذكر 
كيجػب أف يكػكف ىػذا األمػر باتػان كمنجػزان غيػر معمػؽ عمػى أم شػرط  "رجػاء دفػع مبمػ "أك  "تفضمكا ادفعكا"فيقاؿ: 

 بتسييؿ تداكلو.كذلؾ كي يتمكف ىذا السند مف أداء كظيفتو ككسيمة لمكفاء 

كعمى المسحكب عميو أف ينفذ ىذا األمر بكفاء قيمة الشيؾ بمجرد تقديمػو إليػو، ألف الشػيؾ يسػحب ليػدفع 
لػػػدل اإلطػػػالع. كلػػػذلؾ لػػػك تضػػػمف الشػػػيؾ تاريخػػػان معينػػػان لمكفػػػاء غيػػػر تػػػاريس اإلنشػػػاء كػػػاف يكػػػكف قػػػد حػػػرر فػػػي 

ككف باطالن، بػؿ يعػد البيػاف األخيػر كػأف لػـ ، فالشيؾ ال ي1/5/2998كذكر بو أنو كاجب الدفع في  1/3/2998
 .1/3/2998ؽ.تم. كيستطيع الحامؿ مطالبة المصرؼ المسحكب عميو بقيمتو اعتباران مف 368يكف  مادة 

ذا كتػػب  أمػػا المبمػػ  محػػؿ األمػػر بالػػدفع فقػػد جػػرت العػػادة بػػيدراج القيمػػة باألرقػػاـ أكالن، كبػػاألحرؼ اانيػػان، كا 
قيمػػػة عنػػػد االخػػػتالؼ لممبمػػػ  المبػػػيف بػػػالحركؼ، أمػػػا إذا كتػػػب المبمػػػ  عػػػدة مػػػرات المبمػػػ  بػػػالحركؼ كاألرقػػػاـ فال

ؽ.تم التػي تسػرم عمػى الشػيؾ بداللػة 251بالحركؼ كاألرقاـ، فالعبرة عند االختالؼ تككف لممبم  األقؿ  المػادة
 ؽ.تم.369المادة  
 اسم المسحوب عميه: -7

ؽ.تم بأنػػو ال يجػػكز 353قضػػت المػػادة   المسػػحكب عميػػو ىػػك الشػػخص المكمػػؼ بػػأداء قيمػػة الشػػيؾ. كقػػد
سػػػػحب الشػػػػيؾ إال عمػػػػى مصػػػػرؼ، كأف السػػػػندات التػػػػي يػػػػتـ سػػػػحبيا ككفاؤىػػػػا فػػػػي سػػػػكرية عمػػػػى أشػػػػخاص غيػػػػر 

 مصرؼ، ككانت محررة عمى شكؿ شيكات، ال يصج اعتبارىا شيكات.
م خمسػػة كعشػػريف ألػػؼ ليػػرة سػػكرية كػػؿ مػػف 25999إضػػافة إلػػى ذلػػؾ عاقػػب المشػػرع بغرامػػة ال تتجػػاكز  

 ؽ.تم.398/2سحب شيكان عمى غير مصرؼ  مادة 
كيفسر شرط ككف المسحكب عميو في الشيؾ مصرفان بأنػو طالمػا أريػد ليػذا السػند أف يكػكف أداة كفػاء تقػكـ 
مقػاـ النقػكد فػي المعػامالت؛ فمػػف األىميػة بمكػاف أف يػكفر لممتعػامميف بػػو األمػاف كاالطمئنػاف، عػف طريػؽ جعػػؿ 

ة تتمتػػع بمراكػػز ماليػػة قكيػػة ال تتػػكافر ليفػػراد عػػادة بشخصػػيـ. كمػػا أف تركيػػز المكمػػؼ بصػػرفو مؤسسػػة ائتمانيػػ
الشيكات في مؤسسات محدكدة يسيؿ أمر تسكيتيا عف طريؽ المقاصة أك النقػؿ بػيف ىػذه المؤسسػات، مػف ىنػا 

 جاء ارتباط الشيؾ الكايؽ بعمميات المصارؼ.
المصػػػارؼ اسػػػـ المصػػػرؼ المسػػػحكب  كقػػػد جػػػرت العػػػادة أف تتضػػػمف الشػػػيكات النمكذجيػػػة التػػػي تصػػػدرىا

 عميو، أك فرعو، كبجكار ذلؾ بياف المكاف المكجكد بو ىذا المصرؼ.
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ؽ.ت أجػازت سػحب الشػيؾ 357/3األصؿ أف يككف المسحكب عميػو شخصػان غيػر السػاحب، لكػف المػادة 
 عمػػى السػػاحب نفسػػو إذا سػػحب مػػف مؤسسػػة عمػػى مؤسسػػة أخػػرل يممكيػػا السػػاحب نفسػػو، كبشػػرط أال يكػػكف ىػػذا
الشػيؾ لحاممػػو. كقػػد قصػػد القػػانكف بيػذا الشػػرط منػػع المؤسسػػات المصػػرفية كالماليػة مػػف إصػػدار شػػيكات لمحامػػؿ 
تسػػػتعمؿ بػػػدالن مػػػف األكراؽ النقديػػػة، األمػػػر الػػػذم يترتػػػب عميػػػو المسػػػاس بحػػػؽ امتيػػػاز مصػػػرؼ سػػػكرية المركػػػزم 

 .6بيصدار العممة الكطنية

 مكـان الوفـاء: -1

فػػػي الشػػػيؾ. كقػػػد جػػػرت العػػػادة أف يشػػػتمؿ كػػػؿ صػػػؾ مػػػف صػػػككؾ دفتػػػر  إف ذكػػػر مكػػػاف الكفػػػاء أمػػػر الـز
الشػػيكات التػػي تسػػمميا المصػػارؼ لزبائنيػػا عمػػى اسػػـ المصػػرؼ المسػػحكب عميػػو، كذكػػر مػػا إذا كػػاف ىػػك المركػػز 

 الرئيسي، أك فرع معيف.

الكفػاء  كالفائدة التي يقدميا ذكر بياف مكاف الكفاء ىي متعددة الجكانب، فمف جية أكلػى، أف تحديػد مكػاف
يسػػيؿ عمػػى الحامػػؿ معرفػػة المحػػؿ؛ الػػذم يجػػب أف يتكجػػو إليػػو السػػتالـ قيمػػة الشػػيؾ. كمػػا يسػػاعد عمػػى تحديػػد 
العممة التي يجب أف يدفع بيا الشيؾ عند االلتبػاس كمػا لػك تضػمف شػيؾ مسػحكب فػي لبنػاف ليػدفع فػي سػكرية، 

لبنانيػة أـ سػكرية، ففػي ىػذه الحالػة حيػث ليػرة دكف تحديػد ىػذه الميػرة إف كانػت  1999ككاف المبمػ  المػذككر ىػك 
أف بمػد الكفػاء ىػك سػكرية فالمقصػػكد بػالميرة ىػك الميػرة السػػكرية. كتبػدك أىميػة ذكػر مكػػاف الكفػاء أيضػان فػي تحديػػد 
القػػانكف الكاجػػب التطبيػػؽ بالنسػػبة لمػػدد تقػػادـ الػػدعاكل الصػػرفية، كالػػذم ىػػك قػػانكف بمػػد الكفػػاء. كأخيػػران تخػػتص 

 بالفصؿ في النزاعات المتعمقة بدعاكل الرجكع.محاكـ مكاف الكفاء 

ذا لػػـ يػذكر مكػػاف الكفػاء، فػػيف القػانكف قضػػى بػػأف المكػاف الػػذم يػذكر بجانػػب اسػـ المسػػحكب عميػػو  ىػذا كا 
ذا تعػػددت األمػػاكف المبينػػة بجانػػب اسػػـ المػػذككر ُعػػد  الشػػيؾ مسػػتحؽ الكفػػاء فػػي أكؿ مكػػاف  ُيعػػدُّ مكانػػان لمػػدفع. كا 

ذا خػػال الشػيؾ مػػف ىػذه البيانػػات ُعػػد  مسػتحؽ الػػدفع فػي المكػػاف الػػذم يقػع بػػو المحػؿ الػػرئيس لممسػػحكب  فييػا. كا 
ؽ.تم. كىػػذا فػرؽ كاضػػج مػػع حكػـ السػػفتجة التػػي لػـ تتضػػمف ذكػػر مكػاف الكفػػاء، بحيػػث 2ك352/1عميػو  مػػادة 

ف فقػدت ىػذه ُتعدُّ مستحقة الكفاء في المكاف المذككر بجانب اسـ المسحكب عميو، فيف لـ يكجػد ذكػر ليػذا المكػا
السفتجة صفتيا كسند تجارم. كيفسر اختالؼ حكـ الشيؾ في ذلؾ عف حكـ السفتجة بػأف الشػيؾ يسػحب دائمػان 
عمػػى مصػػرؼ، فمػػف السػػيؿ إذان التعػػرؼ عمػػى المركػػز الرئيسػػي ليػػذا المصػػرؼ، كالتكجػػو إليػػو لممطالبػػة باسػػتيفاء 

 قيمة الشيؾ.
                                                

ص  ،مرجع سابؽ ،د. مصطفى كماؿ طو؛  598ص  ،مرجع سابؽ ،د. رزؽ اهلل انطاكي كنياد السباعي 6
255. 
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ع مختار سكاء أكاف ىػذا المحػؿ فػي الجيػة التػي فييػا كقد أجاز القانكف تكطيف الشيؾ، أم تعييف محؿ دف
مػػػكطف المسػػػحكب عميػػػو، أك فػػػي جيػػػة أخػػػرل شػػػريطة أف يكػػػكف الشػػػخص الػػػذم اشػػػترط الكفػػػاء لديػػػو مصػػػػرفان 

 /ؽ.تم.359 

 تاريخ إنشاء الشيك ومكانه: -5

ب يجػػب أف يتضػػمف الشػػيؾ بيانػػان عػػف تػػاريس كمكػػاف إنشػػائو. كيكضػػع تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ عػػادة إلػػى جانػػ
. كيكتبػا إمػا فػي رأس الصػؾ، أك فػي أسػفؿ متنػو بمحػػاذاة 11/3/2998مكػاف اإلنشػاء. فيػذكر مػاالن حمػص فػي 

 تكقيع الساحب، أك قبمو.

كلػػذكر إنشػػاء مكػػاف الشػػيؾ أىميػػة تبػػدك فػػي تحديػػد مكاعيػػد تقػػديـ الشػػيؾ لمكفػػاء إذ تختمػػؼ ىػػذه المكاعيػػد 
مسػػتحؽ الكفػػاء فييػػا يجػػب أف يقػػدـ لمكفػػاء خػػالؿ ميمػػة بػػاختالؼ بمػػد اإلنشػػاء، فالشػػيؾ المسػػحكب فػػي سػػكرية كال

امانية أياـ مف تاريخػو، أمػا الشػيؾ الصػادر خػارج سػكرية ككاجػب كفائػو فييػا فيجػب تقديمػو لمكفػاء، إمػا فػي مػدة 
عشػػػريف يكمػػػان إذا كػػػاف الشػػػيؾ صػػػادران فػػػي أكركبػػػة أك فػػػي إحػػػدل البمػػػداف الكاقعػػػة عمػػػى شػػػاطئ البحػػػر األبػػػيض 

ما في م ؽ.تم. كمػا يفيػد بيػاف مكػاف 369دة سبعيف يكمان إذا كاف الشيؾ صادران في بمد آخر  مػادة المتكسط، كا 
اإلنشاء في تحديد القانكف الكاجػب التطبيػؽ بخصػكص الشػركط الشػكمية لصػحة انعقػاده. فالشػيؾ ككػؿ السػندات 

 التجارية يخضع في شكمو لقانكف بمد اإلنشاء.

 

، فال يترتب عمى ذلؾ بطالنو، بؿ ُيعػدُّ أنػو أنشػئ فػي المكػاف لكف إذا لـ يتضمف الشيؾ ذكر مكاف إنشائو
 ؽ.تم.352/3المبيف بجانب اسـ الساحب  مادة 

أمػػا بيػػاف تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ ففكائػػده متعػػددة أيضػػان. فيػػك مػػف جيػػة ضػػركرم لتحديػػد أىميػػة السػػاحب كقػػت 
سػو أـ بعػد ذلػؾ. كيسػاعد أيضػان إصدار الشيؾ كمعرفة ما إذا كػاف قػد حػرر قبػؿ تكقفػو عػف الػدفع، أك شػير إفال

فػػي تحديػػد ميػػؿ تقديمػػو لمكفػػاء التػػي تتػػراكح بػػيف امانيػػة أيػػاـ كسػػبعيف يكمػػان بحسػػب مػػا إذا كػػاف مسػػحكبان داخػػؿ 
سػػكرية أك خارجيػػا ليسػػتحؽ الػػدفع فييػػا، كمػػا يفيػػد ذكػػر تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ فػػي التحقػػؽ مػػف كجػػكد مقابػػؿ كفائػػو 

 عند إصداره.

ذا مػػا خػػال الشػػيؾ مػػف ذكػػر ىػػذا  كيتضػػمف بيػػاف تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ عػػادة ذكػػر اليػػكـ كالشػػير كالسػػنة. كا 
التػػػاريس بطػػػؿ كشػػػيؾ كفقػػػد صػػػفتو كسػػػد تجػػػارم. أمػػػا إذا ذكػػػر فػػػي متنػػػو تػػػاريس مقػػػدـ أك مػػػؤخر لتػػػاريس إنشػػػائو 
الحقيقػي؛ فػيف ىػػذه الصػكرية ال تػػؤار فػي صػحتو، كيتعػػيف عمػى المصػػرؼ المسػحكب عميػو كفػػاؤه بمجػرد تقديمػػو 

 قدـ ماالن قبؿ التاريس المؤخر المذككر فيو.لو كلك 
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كتعد الصكرية في تاريس الشيؾ التي تقػكـ عمػى تقديمػو، أك تػأخيره عػف تػاريس السػحب الحقيقػي أمػر شػائع 
 االستعماؿ.

فيمجأ الساحب ماالن إلى تقديـ تاريس إنشاء الشيؾ؛ فيجعمو األكؿ مف شػير آذار بػدالن مػف األكؿ مػف شػير 
د الشيؾ عػف تػاريس صػدكر الحكػـ بشػير إفالسػو كػي ال يتعػرض لمػبطالف بسػبب سػحبو خػالؿ أيار. كذلؾ إلبعا

فتػػرة الريبػػة التػػي تسػػبؽ إعػػالف اإلفػػالس. كقػػد يكػػكف القصػػد مػػف تقػػديـ التػػاريس إبعػػاد سػػحب الشػػيؾ عػػف تػػاريس 
 صدكر قرار الحجر عمى الساحب.

يؾ صػادران عنػو بعػد بمكغػو سػف الرشػد، أما تأخير تاريس إنشاء الشيؾ، فقد يقصد الساحب منػو اعتبػار الشػ
لكف الغالب في العمؿ ىك أف الساحب يعمػد إلػى تػأخير تػاريس الشػيؾ كػي يػتمكف مػف إيصػاؿ مقابػؿ الكفػاء إلػى 
ذا قػػّدـ قبػػؿ اليػػكـ  المسػػحكب عميػػو، لكػػف ال ُتعػػدُّ ىػػذه الصػػكرية فػػي تػػأخير تػػاريس سػػحب الشػػيؾ سػػببان لبطالنػػو. كا 

 ؽ.تم.368/2جب كفاؤه في يكـ تقديمو  المعيف فيو كتاريس إلصداره ك 
كيعاقب القانكف مف أصدر شيكان، كلـ يبيف فيو مكاف إصداره، أك تػاريس إنشػائو، أك كضػع بػو تاريخػان غيػر 

 ؽ.تم.398/1صحيج بغرامة ال تتجاكز خمسة كعشريف ألؼ ليرة سكرية  مادة 
كػػاف الشػػيؾ خاليػػان مػػف بيػػاف مكػػاف  كتفػرض نفػػس العقكبػػة أيضػػان عمػػى المظيػػر األكؿ كالحامػػؿ كالمػػكفي إذا

 ؽ.تم.398/2اإلصدار، أك التاريس، أك كاف يتضمف تاريخان الحقان لتاريس تظييره أك تقديمو  مادة 
 توقيع الساحب: -8

يجػػػب أف يكقػػػع السػػػاحب عمػػػى الشػػػيؾ تعبيػػػران عػػػف إرادتػػػو بػػػااللتزاـ بقيمتػػػو، كدكف ىػػػذا التكقيػػػع تنتفػػػي عػػػف 
ر أم صػػػػفة قانكنيػػػػة. كا لتكقيػػػػع يكػػػػكف باإلمضػػػػاء، أك بػػػػالختـ، أك ببصػػػػمة اإلصػػػػبع. كيػػػػرد التكقيػػػػع عمػػػػى المحػػػػر 

 األغمب في أسفؿ الصؾ تعبيران عف إرادة الساحب بااللتزاـ بكؿ ما كرد في متنو.
كتشترط المصارؼ عادة عمى زبائنيا، عند إبراـ عقد فتج الحساب لدييا، إيػداعيا صػكرة أك صػكرتيف مػف 

اة مػػع كػػؿ تكقيػػع يػػرد مػػف الزبػػكف، بحيػػث يجػػكز ليػػا أف تػػرفض كفػػاء كػػؿ شػػيؾ ال تػػكاقيعيـ تسػػتخدميا لممضػػاى
 يتطابؽ التكقيع المكجكد عميو مع التكقيع المحفكظ لدييا.

ؽ.تم. كتشػػترط المصػػارؼ فػػي ماػػؿ 357/2كيجػػكز أف يكقػػع بالنيابػػة عػػف السػػاحب شخصػػان آخػػر يمامػػو  
ككالػػة، كبنمػػكذج عػػف تكقيػػع النائػػب أك الككيػػؿ. كمػػا ىػػذه الحالػػة بػػأف يػػكدع لػػدييا نسػػخة مػػف سػػند اإلنابػػة، أك ال

يشػػترط فػػي النائػػب أف يبػػيف حػػيف يكقػػع صػػفتو كنائػػب كلػػيس كأصػػيؿ. كمػػع أف ىػػذه الككالػػة قابمػػة لإللغػػاء بػػيرادة 
أم مػػػف طرفييػػػا فػػػي أم كقػػػت، فػػػيف سػػػرياف أاػػػر اإللغػػػاء إزاء المصػػػرؼ المسػػػحكب عميػػػو يتكقػػػؼ عمػػػى إخطػػػاره 
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بػػرغـ كجػػكد الككالػػة مسػػؤكالن جزائيػػان عػػف عػػدـ تػػكافر رصػػيد لمشػػيكات التػػي يسػػحبيا . كمػػا أف المككػػؿ يبقػػى 7بػػذلؾ
 .8نائبو لحسابو

 اآلثار التي تترتب عمى عيب شكمي في الشيك -7

يكػكف الشػػيؾ معيبػػان مػػف الناحيػػة الشػػكمية فػػي حػالتيف: إذا خػػال مػػف بيػػاف أك أكاػػر مػػف بياناتػػو اإللزاميػػة، أك 
 إذا كاف بياف أك أكار مف ىذه البيانات صكريان أك محرفان.

 إرفال أحد البيانات اإللزامية: -أوغا 

يػػة، لكػػف القػػانكف لحػػظ األصػػؿ أف ال تطمػػؽ تسػػمية شػػيؾ عمػػى الصػػؾ الػػذم ينقصػػو أحػػد البيانػػات اإللزام
إمكانيػة االستعاضػة عػف بعػض البيانػات المترككػة؛ كمػا أنػػو مػف الجػائز أف يتحػكؿ الشػيؾ المعيػب إلػى تصػػرؼ 

 قانكني آخر.

/ؽ.تم المتعمقػػة بتخمػػؼ بعػػض البيانػػػات اإللزاميػػة نجػػدىا تقضػػي بمػػػا 352كبػػالرجكع إلػػى أحكػػاـ المػػػادة  
 يمي:

فػي المػادة السػابقة، فػال يعتبػر شػيكان إال فػي األحػكاؿ المنصػكص  السند الخالي مف أحػد البيانػات المػذككرة
 عنيا في الفقرات التالية:

إذا خػػال الشػػػيؾ مػػػف بيػػاف مكػػػاف الكفػػػاء؛ فػػيف المكػػػاف المبػػػيف بجانػػب اسػػػـ المسػػػحكب عميػػو ُيعػػػدُّ مكانػػػان  -
مكػػاف المػػذككر لمكفػػاء. فػػيذا ذكػػرت عػػدة أمكنػػة بجانػػب اسػػـ المسػػحكب عميػػو، فيكػػكف الشػػيؾ كاجػػب الػػدفع فػػي ال

 أكالن.

ذا لػػـ تػػذكر ىػػذه البيانػػات أك غيرىػػا يكػػكف الشػػيؾ كاجػػب الػػدفع فػػي المكػػاف؛ الػػذم بػػو المحػػؿ الرئيسػػي  - كا 
 لممسحكب عميو.

 إف الشيؾ الذم لـ يذكر فيو مكاف إنشائو؛ ُيعدُّ إنشاؤه قد تـ في المكاف المبيف بجانب اسـ الساحب. -

تنطبؽ عميو أحكػاـ قػانكف الصػرؼ، فينػو مػف الجػائز أف يتحػكؿ لكف إذا كاف الصؾ المحرر يبطؿ كشيؾ 
في ذمة الساحب تجاه المستفيد: ماػاؿ ذلػؾ تحريػر الصػؾ دكف ذكػر كممػة  ىذا الصؾ إلى سند عادم يماؿ دينان 
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شػػيؾ فػػي متنػػو، أك كتابتيػػا بمغػػة غيػػر المغػػة التػػي كتػػب فييػػا الصػػؾ كقػػد حكػػـ بػػأف الشػػيؾ الػػذم يخمػػك مػػف ذكػػر 
رتػػد سػػندان عاديػػان يخضػػع فػػي تداكلػػو كتظييػػره ألحكػػاـ حكالػػة الحػػؽ التػػي ينظميػػا القػػانكف المػػدني تػػاريس إنشػػائو ي

بصػػكرة تخػػكؿ المػػديف التمسػػؾ قبػػؿ المحػػاؿ لػػو بالػػدفكع؛ التػػي كػػاف لػػو أف يتمسػػؾ بيػػا تجػػاه المحيػػؿ كقػػت نفػػاذ 
 الحكالة.

 صورية أحد البيانات اإللزامية أو تحريفه: -ثانياا 
م 336ك252ؽ.تم إلػػػػى المػػػػكاد المتعمقػػػػة بسػػػػند السػػػػحب  392ؽ.تم كالمػػػػادة  369لقػػػػد أحالػػػػت المػػػػادة  

المتعمقػػة بصػػكرية البيانػػات، كتزكيرىػػا، كتحريفيػػا لتطبيقيػػا عمػػى الشػػيؾ. لػػذلؾ ال نػػرل مكجبػػان إلعػػادة بحايػػا مػػف 
 جديد فيقتضي الرجكع إلييا في مكضعيا.

   *  *  * 
 

 البيانات اغختيارية -1
عمػى بعػض البيانػات االختياريػة؛ التػي ال تتعػارض مػع طبيعتػو كػأداة كفػاء. كمػف  يجكز أف يشػتمؿ الشػيؾ

 ىذه البيانات:

 شرط الدفع في محؿ مختار تكطيف الشيؾم. -1

 شرط الرجكع دكف مصاريؼ. -2

 بياف اسـ المستفيد. -3

 تعدد نسس الشيؾ. -4

 التصديؽ عمى الشيؾ. -5

ؽ.تم قكاعػد شػرط الرجػػكع دكف 397لشػيؾ كالمػػادة  ؽ.تم قكاعػػد شػرط تػكطيف ا359لقػد نظمػت المػادة  
مصاريؼ. كحيث إف ىذه القكاعػد ىػي القكاعػد نفسػيا التػي تنطبػؽ عمػى الشػرطيف المػذككريف فػي سػند السػحب؛ 
لػػػذا نكتفػػػي باإلحالػػػة ىنػػػا إلػػػى مػػػا أتينػػػا عميػػػو فػػػي ىػػػذا الشػػػأف بصػػػكرة تفصػػػيمية عنػػػد الكػػػالـ عػػػف سػػػند السػػػحب، 

 البيانات الاالاة األخيرة. كسنقّصر دراستنا اآلف عمى بحث
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 بيان اسم المستفيد: –أوغا 

بػػيف البيانػػات اإللزاميػػة التػػي أكجبػػت المػػادة  المػػذككر تعيػػيف اسػػـ المسػػتفيد اختيػػارم؛ كليػػذا لػػـ يػػرد البيػػاف
ؽ.تم ذكرىا في الشيؾ خالفػان لمػا ىػك عميػو الحػاؿ بالنسػبة لسػند السػحب، كالسػند ألمػر. كيعػكد ذلػؾ إلػى 351 

يمكف سحبو لمحامؿ، كما أف الشيؾ الذم ال يتضمف اسـ المستفيد ُيعدُّ شػيكان لمحامػؿ بينمػا ال يجػكز، أف الشيؾ 
 كما مر معنا، سحب سند السحب كسند ألمر بداية لمحامؿ.

 ؽ.تم أنو يجكز أداء الشيؾ:356كقد بّينت المادة  

ادفعػكا بمكجػب ىػذا "أك دكنػو، كػأف يقػاؿ:  "األمػر"إلى شخص مسػمى مػع الػنص صػراحة عمػى شػرط  -1
. كىػػذا الشػػيؾ "ادفعػػكا بمكجػػب ىػػذا الشػػيؾ لمسػػيد خضػػر اإلبراىيمػػي"أك  "الشػػيؾ ألمػػر السػػيد خضػػر اإلبراىيمػػي

قابػؿ لمتػداكؿ بػالتظيير فػي الحالػة األكلػى باعتبػاره محػرران ألمػر، كفػي الحالػة الاانيػة الشػتمالو عمػى كممػة شػيؾ؛ 
الصػػكرة أف يكػػكف الشػػخص المسػػحكب باسػػمو الشػػيؾ ككػػيالن التػػي تتضػػمف شػػرط األمػػر ضػػمنان، كيجػػكز فػػي ىػػذه 

 ."ادفعكا ألمر زيد ككيؿ كراو عمرك"عف المستفيد كأف يذكر 

أك أم عبػارة أخػرل تفيػد ىػذا المعنػى. كىػذا الشػيؾ ال  "لػيس ألمػر"إلى شخص مسمى مع ذكر شػرط  -2
ال عػػف طريػػؽ حكالػػة الحػػؽ يجػػكز قبضػػو إال مػػف قبػػؿ مػػف سػػحب باسػػمو، كمػػا ال يجػػكز نقػػؿ الحػػؽ الاابػػت بػػو إ

المدنيػػة دكف التظييػػر كقػػد ذكػػر القػػانكف أيضػػان أف الشػػيكات المشػػتممة عمػػى شػػرط عػػدـ القابميػػة لمتػػداكؿ، فيػػي ال 
تػػدفع إاّل لحممتيػػا الػػذيف اسػػتممكىا مقترنػػة بيػػذا الشػػرط، كلكػػف إذا كػػاف المسػػتفيد قػػد ظيػػر الشػػيؾ المحػػرر باسػػمو 

كقيػػػده فػػػي حسػػػابو لديػػػو، فػػػالرأم عمػػػى أف ىػػػذا التظييػػػر التػػػككيمي  إلػػػى مصػػػرفو عمػػػى سػػػبيؿ التككيػػػؿ لتحصػػػيمو،
 جائز.

. يكػػكف "ادفعػػكا لحاممػػو أك لمحامػػؿ"إلػػى حامػػؿ الشػػيؾ، فػػال يعػػيف عندئػػذ اسػػـ المسػػتفيد: كػػأف يػػذكر:  -3
الشػػيؾ فػػي ىػػذه الحالػػة قػػابالن لالنتقػػاؿ بالتسػػميـ مػػف يػػد إلػػى أخػػرل. ىػػذا كقضػػى القػػانكف أيضػػان بأنػػو يعػػد بماابػػة 

أك مػػا  "أك لحاممػػو"الشػػيؾ المسػػحكب لمصػػمحة شػػخص مسػػمى، كالمنصػػكص فيػػو عمػػى عبػػارة  ،يؾ لمحامػػؿالشػػ
 ؽ.تم.356/2يؤدم إلى ىذا المعنى، ككذلؾ الشيؾ الذم لـ يذكر فيو اسـ المستفيد  

ادفعػػكا "كيجػػكز أف يسػػحب الشػػيؾ لمصػػمحة أكاػػر مػػف مسػػتفيد كاحػػد، سػػكاء عمػػى سػػبيؿ الجمػػع؛ كػػأف يقػػاؿ 
. ففػي الحالػة األكلػى ال يجػكز ألم مػف "ادفعػكا لزيػد أك عمػرك"أك عمػى سػبيؿ التخييػر كػأف يػذكر  ،"لزيػد كعمػرك

زيػػػد أك عمػػػػرك تظييػػػػر الشػػػيؾ أك اسػػػػتيفاء قيمتػػػػو عمػػػػى انفػػػراد، بػػػػؿ يجػػػػب عمييمػػػػا مجتمعػػػيف القيػػػػاـ بماػػػػؿ ىػػػػذه 
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تػػػػو، كأف كفػػػػاء التصػػػرفات. أمػػػػا فػػػػي الحالػػػػة الاانيػػػة فيحػػػػؽ لكػػػػؿ منيمػػػػا أف يقػػػػكـ بتظييػػػر الشػػػػيؾ، أك قػػػػبض قيم
 .9المسحكب عميو قيمة الشيؾ ألحدىما ُيعدُّ مبرئان لذمتو

ؽ.تم بمعنػػى أف السػػاحب كالمسػػتفيد مػػف 357/1كيمكػػف أخيػػران سػػحب الشػػيؾ ألمػػر السػػاحب نفسػػو  مػػادة 
. كالشػػيؾ فػػي ىػػذه الحالػػة لػػيس إال كسػػيمة لسػػحب المبػػال  "ادفعػػكا ألمػػرم"الشػػيؾ ىمػػا شػػخص كاحػػد، كػػأف يكتػػب 

 الساحب لدل المصرؼ. التي أكدعيا

 

 تعدد النسخ: -ثانياا 

فيمػػػا عػػػدا الشػػػيؾ الػػػذم لحاممػػػو، يجػػػكز سػػػحب الشػػػيؾ نسػػػخان "ؽ.تم عمػػػى مػػػا يمػػػي: 399نصػػػت المػػػادة  
ذا سػحب شػيؾ  متعددة يطابؽ بعضػيا بعػض إف كػاف مسػحكبان مػف دكلػة، كمسػتحؽ الكفػاء فػي دكلػة أخػرل... كا 

اّل اعتبرت كؿ نسخة منيا شيكان مستقالن".بأكار مف نسخة كجب أف يكضع في متف كؿ نسخة من  و رقميا، كا 

 يستفاد مف ىذا النص أف سحب الشيؾ عمى عدة نسس جائز ضمف الشركط التالية:

أف ال يكػػكف الشػػػيؾ مسػػحكبان لحاممػػػو؛ ألف سػػحب ماػػػؿ ىػػػذا الشػػيؾ عمػػػى نسػػس متعػػػددة يسػػػيؿ   -1
 طرؽ الغش.

 ع في دكلة أجنبية كبالعكس.أف يككف الشيؾ مسحكبان مف سكرية؛ ليستحؽ الدف  -2

الّ لأف تػػرقـ ا  -3 ُعػػػد ت كػػؿ نسػػػخة  نسػػس المحػػػررة، كأف يػػذكر رقػػـ كػػػؿ نسػػخة فػػػي صػػمب الشػػيؾ كا 
 شيكان مستقالن بذاتو.

ؽ.تم المتعمقػػػة بسػػػند السػػػحب، كالمطبقػػػة عمػػػى الشػػػيؾ بداللػػػة المػػػادة 332كاسػػػتنادان إلػػػى أحكػػػاـ المػػػادة  
نسػخو مبرئػان لمذمػة، كلػك لػـ يكػف مشػترطان بػو أف ىػذا الكفػاء يبطػؿ  ؽ.تم ُيعدُّ كفػاء الشػيؾ بمكجػب إحػدل391 

حكـ النسس األخرل. أما المظير الذم ظير نسس الشيؾ ألشػخاص مختمفػيف، ككػذلؾ المظيػركف الالحقػكف لػو؛ 
 فينيـ يظّمكف ممتزميف بمكجب النسس التي تحمؿ تكقيعاتيـ كلـ يستردكىا.

 ثالثاا: تصديق الشيك:

 ؽ.تم عمى ما يمي:355نصت المادة  

                                                

9
 .348فقرة  ،مرجع سابؽ ،؛ غافالدا كستكفميو 57ص  ،مرجع سابؽ ،د. ادكارد عيد 

 

266 



ذا كتبت عمى الشيؾ عبارة  -1  ُعّدت كأف لـ تكف. "القبكؿ"ال قبكؿ في الشيؾ، كا 

عمػػى أنػػو يجػػكز لممسػػحكب عميػػو بػػأف يؤشػػر عمػػى الشػػيؾ، كىػػذه اإلشػػارة تفيػػد كجػػكد مقابػػؿ الكفػػاء فػػي  -2
 تاريس التأشير.

اره بكجػكد مقابػػؿ الكفػاء بتػػاريس كيجػكز لممسػحكب عميػػو أف يصػدؽ عمػى الشػػيؾ، كىػذه العبػارة تفيػػد إقػر  -3
 المصادقة كتعيده بكفائو لمحامؿ.

سػػبؽ كرأينػػا، أف السػػفتجة يجػػكز تقػػديميا لمقبػػكؿ، فالحامػػؿ قػػد يرغػػب فػػي االطمئنػػاف بػػأف لمسػػفتجة مقابػػؿ 
كفػػاء لػػدل المسػػحكب عميػػو، فيقػػدميا إليػػو لقبكليػػا، كالسػػاحب قػػد يطمػػب إلػػى المسػػحكب عميػػو قبػػكؿ السػػفتجة كػػي 

تداكليا فيما بعد. كيبرر أيضان مبدأ قبكؿ السػفتجة فػي أف ىػذا السػند إلػى جانػب ككنػو أداة كفػاء ىػك يسيؿ عميو 
ؿ أداة ائتمػػاف كػػذلؾ، فيسػػحب فػػي الغالػػب ليسػػتحؽ الكفػػاء بعػػد أجػػؿ، كىكػػذا يكػػكف القبػػكؿ عنصػػر ضػػماف يسػػيّ 

 تداكلو كالتعامؿ بو.

مسػػتحؽ الكفػػاء لػػدل اإلطػػالع، كليػػذا ال  أمػػا بالنسػػبة لمشػػيؾ فيػػك أداة كفػػاء، كعنػػدما يسػػحب يكػػكف دكمػػان 
مبرر لتقديمو إلى المصرؼ المسحكب عميو لقبكلو طالما أنو يحؽ لمحامؿ أف يطالب المصػرؼ بػو لكفػاء قيمتػو 

 فكران عند أكؿ تقديـ لو.

إاّل أف الحامػػؿ قػػد يتراخػػى بعػػض الكقػػت بتقػػديـ الشػػيؾ لممصػػرؼ المسػػحكب عميػػو السػػتيفاء قيمتػػو، أك قػػد 
كبػيف ىػػذا التقػديـ أشػغالو الممحػة، أك قػػد يكػكف الشػيؾ قػػد قػدـ إليػو كضػمانو يحػػتفظ بيػا لحػيف تحقػػؽ  تحػكؿ بينػو

سبب الضماف؛ فيطالب عندئذ بقيمتو. ففي كؿ ىذه األحػكاؿ تظيػر مصػمحة لمحامػؿ فػي إدراج بيػاف فػي الشػيؾ 
 بغرض تجميد مقابؿ كفائو لمصمحتو لحيف تقديمو منو لمكفاء.

ظر قبكؿ المسحكب عميو لمشػيؾ الػذم يحقػؽ ماػؿ ىػذا اليػدؼ، فينػو أقػر مػف طػرؼ كمع أف القانكف قد ح
آخر ضمانان يحقػؽ تقريبػان نفػس آاػار القبػكؿ فػي ىػذا المجػاؿ. كىػذا الضػماف يقػكـ عمػى التأشػير عمػى الشػيؾ بمػا 

اد كيترتػب عمػى اعتمػ "Cheque certifiéالشػيؾ المصػدؽ  "يفيد تصديقو، كيطمؽ عمى الشيؾ في ىػذه الحالػة 
الشيؾ، أك تصديقو اعتراؼ المسحكب عميػو بكجػكد مقابػؿ كفػاء كػاؼ لديػو كقػت االعتمػاد، كالتزامػو بتجميػد ىػذا 

يكمػػان.  79، 29، 8المقابػػؿ لصػػالج الحامػػؿ طػػكاؿ مػػدة تقػػديـ الشػػيؾ لمكفػػاء. كتتػػراكح ىػػذه المػػدة، كمػػا رأينػػا، بػػيف 
، ينعػػدـ كػػؿ أاػػر لمتصػػديؽ، بحيػػث يصػػبج مقابػػؿ 10أمػػا بعػػد انتيػػاء المػػدة المػػذككرة فينػػو بالنسػػبة لػػبعض الفقيػػاء

الكفػػاء حػػران طميقػػان غيػػر مجّمػػد، كيضػػـ إلػػى بػػاقي رصػػيد السػػاحب لػػدل المسػػحكب عميػػو بحيػػث يسػػتطيع األخيػػر 
                                                

10
 .68ص  ،مرجع سابؽ ،؛ د. ادكارد عيد 355فقرة  ،مرجع سابؽ ،يوغافالدا كستكفم 
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كفػػػاء قيمػػػة الشػػػيكات األخػػػرل التػػػي يسػػػحبيا السػػػاحب مػػػف مجمػػػكع الرصػػػيد الجديػػػد، دكف أف تترتػػػب عميػػػو أم 
كما ىك جار عميو العمؿ لدل المصػارؼ، بػأف المصػرؼ يسػتمر فػي تجميػد مسؤكلية. إال أننا مف جانبنا نرل، ك 

 .11مبم  الشيؾ حتى رده مف الساحب، أك حتى كفائو لحاممو خالؿ مدة التقادـ

لػـ يبػػيف المشػػرع الصػػيغة أك الشػػكؿ الػػذم يقػػع بػػو التصػػديؽ؛ لػػذا فيننػػا نػػرل بأنػػو يجػػب أف تتضػػمف صػػيغة 
أك أّم عبػػارة أخػػرل تػػدؿ عمػػى ذلػػؾ، كتػػذيؿ العبػػارة المسػػتعممة  "نػػامعتمػػد مػػف قبم"أك  "مصػػدؽ"التصػػديؽ عبػػارة 

بتكقيػػع المسػػحكب عميػػو، كمػػا كيمكػػف اعتبػػار مجػػرد تكقيػػع المسػػحكب عميػػو عمػػى صػػدر الشػػيؾ تصػػديقان؛ كلػػك لػػـ 
 .عبارةيكف ىذا التكقيع مقترنان بأية 

ت؛ الػػذيف يتعػػاممكف مػػع يالحػػظ أخيػػران أنػػو يغمػػب اسػػتعماؿ الشػػيكات المصػػدقة مػػف قبػػؿ األفػػراد كالمؤسسػػا
الجيات الحككميػة لضػماف تنفيػذ بعػض عقػكد التكريػد أك األشػغاؿ معيػا، أك لتسػديد الرسػكـ المتكجبػة لمدكلػة فػي 

 بعض المناسبات األخرل.

 البيانات المحظورة في الشيك -5
 

أداة كفػػاء قػػرر القػػانكف اسػػتبعاد ذكػػر بعػػض البيانػػات فػػي الشػػيؾ التػػي ال تػػتالءـ مػػع طبيعتػػو أك كظيفتػػو كػػ
تقكـ مقاـ النقػكد فػي المعػامالت. كقضػى أنػو إذا ذكػرت ىػذه البيانػات رغػـ حظرىػا ُعػّدت، باطمػة كصػج الشػيؾ. 

 كمف البيانات المذككرة ما يمي:
 :القبـول شرط -4

ذا كتب عمى الشػيؾ عبػارة القبػكؿ عػدت "ؽ.تم عمى ما يمي: 355/1نصت المادة   ال قبكؿ في الشيؾ كا 
 "  .كأف لـ تكف

منػع قبػػكؿ الشػػيؾ ينسػػجـ مػػع طبيعػػة ىػػذا السػند الػػذم يسػػحب ليػػدفع لػػدل االطػػالع  عميػػو، فبمجػػرد أف  إف
يقػػدـ الحامػػؿ الشػػيؾ لممسػػحكب عميػػو عمػػى األخيػػر أف يسػػمـ األكؿ قيمتػػو، فػػال يكػػكف كالحالػػة ىػػذه أم مصػػمحة 

ب عميػو بيػػذا الكفػػاء، ال لمحامػؿ بػػأف يطمػػب قبػكؿ الشػػيؾ اآلف فػػي سػبيؿ أف يقدمػػو اانيػػة لمكفػاء. كالتػػزاـ المسػػحك 
 ينت  ىنا عف قبكلو كما ىك الحاؿ في السفتجة، بؿ عف مجرد كجكد مقابؿ كفاء كاؼ لمساحب بذمتو.
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 شرط عدم الضمان: -8
ؽ.تم عمى أف الساحب ضامف كفاء الشيؾ، ككؿ شػرط يعفيػو مػف ذلػؾ يعػد كػأف لػـ  361نصت المادة  

يتيػػػرب مػػػف كفػػػاء قيمتػػػو. كممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف شػػػيكع  يكػػػف. السػػػاحب كممتػػػـز أصػػػيؿ فػػػي الشػػػيؾ لػػػيس لػػػو أف
استعماؿ ىذا السند بيف الناس، كاطمئنانيـ الستيفاء الحؽ الاابت بو يعتمد بالدرجػة األكلػى عمػى حقيػـ بػالرجكع 
عمى الساحب كممتـز أساٍس إذا ما تخمؼ المسحكب عميو عف الدفع. فمك سمج لساحب الشػيؾ أف يسػتعفي مػف 

 اقة المتعامميف بالسند المذككر، كأحجمكا عف التعامؿ بو.ضماف كفائو؛ لقمت 

كحيث إف الضامف في السند التجارم، يمتـز بما يمتـز بو الشػخص المضػمكف، فػيف ضػامف السػاحب لػيس 
 .12لو الحؽ في أف يشترط عدـ ضماف كفاء الشيؾ عند تكقيعو عميو كضامف

ا عػػػػدـ ضػػػػماف كفائػػػػو عمػػػػالن بأحكػػػػاـ المػػػػادة أمػػػػا إذا تػػػػـ تػػػػداكؿ الشػػػػيؾ بػػػػالتظيير فمممظيػػػػريف أف يشػػػػترطك 
ؽ.تم المتعمقػػػة بجػػػكاز اشػػػتراط عػػػدـ ضػػػماف المظيػػػريف فػػػي سػػػند السػػػحب، كالتػػػي تسػػػرم عمػػػى الشػػػيؾ 267/2 

 ؽ.تم.364بداللة المادة  
 
 شـرط األجـل: -7

الشػػػيؾ، كمػػػا ذكرنػػػا، أداة كفػػػاء كلػػػيس أداة ائتمػػػاف، كليػػػذا فيػػػك يػػػكفي بمجػػػرد االطػػػالع عميػػػو، ككػػػؿ شػػػرط 
ذا مػا قػدـ الشػػيؾ لمكفػاء قبػؿ اليػكـ المعػيف فيػو كتػاريس إلصػداره يكػكف كاجػػب مخػا لؼ لػذلؾ ُيعػدُّ كػأف لػـ يكػف. كا 

ؽ.تم. بمعنػػى أف الشػػيؾ إذا أضػػيؼ إليػػو تػػاريس كفػػاء مؤجػػؿ فػػيف الشػػرط 368/2الكفػػاء فػػي يػػكـ تقديمػػو  مػػادة 
 .يبطؿ، كيصج الشيؾ بحيث يحؽ لمحامؿ المطالبة بكفائو منذ تاريس إصداره
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 تداول الشيك
الشيؾ أداة كفاء كليس أداة ائتمػاف، فيػك يسػتحؽ الػدفع لػدل االطػالع؛ لػذلؾ مػف الطبيعػي أال تمتػد حياتػو 
كايػػران؛ كال يكػػكف تداكلػػو بحجػػـ تػػداكؿ سػػند السػػحب كالسػػند ألمػػر خاصػػة إذا عممنػػا أف ميػػؿ تقػػديـ الشػػيؾ لمكفػػاء 

 ىي ميؿ قصيرة نسبيان.

ؿ الشػػيؾ ال تختمػػؼ فػػي كايػػر عمػػا ىػػك عميػػو بالنسػػبة ألحكػػاـ تػػداكؿ سػػند كعمػػى الػػرغـ مػػف أف أحكػػاـ تػػداك 
السحب، فػيف المشػرع عنػد تنظيمػو ألحكػاـ تػداكؿ الشػيؾ، قػد أعػاد ذكػر بعػض منيػا فمػـ يكتػؼ بشػأنيا باإلحالػة 

 إلى أحكاـ سند السحب؛ كما فعؿ سابقان بالنسبة لمسند ألمر.

 طرق تداول الشيك: -أوغا 

فنا، ليػػدفع لشػػخص معػػيف أك ألمػػره، أك لشػػخص معػػيف مػػع شػػرط لػػيس ألمػػر، أك يحػػرر الشػػيؾ، كمػػا أسػػم
 لحاممو. كتبعان ليذه األشكاؿ التي يتخذىا تحرير الشيؾ تختمؼ طرؽ تداكؿ الشيؾ.

إذا كػػػاف الشػػػيؾ محػػػرران باسػػػـ شػػػخص معػػػيف سػػػكاء نػػػص فيػػػو صػػػراحة عمػػػى شػػػرط الشـــيك اغســـمي:  -4
ادفعػكا لمسػيد سػػميماف "يد أحمػد البغػػدادم أكلػـ يػنص عميػو؛ كػػأف يقػاؿ ادفعػػكا ألمػر السػ"، كػأف يػذكر مػاالن "ألمػر"

 ؽ.تم.362/1، فيف تداكلو يتـ في الحالتيف بطريؽ التظيير  مادة "الينداكم

أمػػا إذا كػػاف الشػػيؾ محػػرران باسػػـ شػػخص معػػيف: كتضػػمف : "لــيس ألمــر"الشــيك اغســمي مــع شــرط  -8
ادفعػكا لزيػد "أك:  "ادفعكا لزيػد كلػيس ألمػره"مر، كأف يقاؿ: أك أم عبارة تنفي شرط أل "ليس ألمر"صراحة شرط  

، ففي ىذه الحالة ال ينتقؿ الشيؾ بالتظيير بؿ بيتبػاع إجػراءات الحكالػة المدنيػة كمػا يترتػب عمييػا مػف "دكف غيره
ؽ.تم بمعنػػػى أف المحيػػػؿ اليضػػػمف لممحػػػاؿ لػػػو إال مجػػػرد كجػػػكد الحػػػؽ مكضػػػكع الحكالػػػة كقػػػت 362/2آاػػػار  

ال يضمف كجكد الحؽ في مكعد استحقاقو، كال يسار المديف، كال كفػاءه بالػديف إال بشػرط صػريج. كمػا إجرائيا، ف
أف المحاؿ لو يتمقى بالحكالػة ذات الحػؽ الػذم كػاف لممحيػؿ بعيكبػو كأكصػافو، كلممػديف أف يتمسػؾ عمػى المحػاؿ 

كاضػج، ال تػكفر لمػف انتقػؿ إليػو  لو بكؿ الدفكع التي كاف لو أف يتمسؾ بيا عمى المحيؿ. كىذه اآلاػار، كمػا ىػك
الحػػؽ الحمايػػة نفسػػيا التػػي يحققيػػا التظييػػر. إضػػافة إلػػى أف إجػػراءات الحكالػػة طكيمػػة كمعقػػدة. ليػػذا كمػػو ينػػدر 
عمالن أف يصدر شيؾ، كبقية السػندات التجاريػة، بيػذه الصػيغة ألف ذلػؾ يتنػافى مػع عنصػرم السػرعة كالضػماف 
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ىذا كيتـ تداكؿ الشيؾ بطريؽ الحكالة العاديػة أيضػان فيمػا إذا تػـ تظييػره بعػد تنظػيـ االحتجػاج لعػدـ الكفػاء 
ـّ قبػؿ تنظػيـ االحتجػػاج، أك 366أك انقضػاء أجػؿ تقديمػو  مػادة  ؽ.تم. كيعػّد التظييػر الخػالي مػف التػاريس أنػو تػ

ذا ما تـّ   تقديـ تاريس التظيير، فيف ذلؾ يعد تزكيران. قبؿ انقضاء ميعاد تقديمو إال إذا ابت العكس. كا 

أك "أك لشػػػخص معػػػيف مػػػع ذكػػػر عبػػػارة  "لحاممػػػو"كىػػػك الشػػػيؾ الػػػذم يحػػػرر ليػػػدفع  الشـــيك لمحامـــل: -7
. كىذا الشيؾ يتـ تداكلو بالمناكلة، أم: بالتسميـ اليدكم. إذ ُيعػدُّ بماابػة منقػكؿ تطبػؽ عميػو قاعػدة الحيػازة "لحاممو

 .13يةفي المنقكؿ سند الممك

كعمػػى الػػرغـ مػػف أف الشػػيؾ المحػػرر لمحامػػؿ ينتقػػؿ بطريػػؽ التسػػميـ اليػػدكم، فػػيف المشػػرع لػػـ يحظػػر نقمػػو 
بطريؽ التظيير، كأف يقكـ حامؿ ىذا الشػيؾ، قبػؿ تسػميمو الشػيؾ لمشػخص الػذم يرغػب أف ينقمػو إليػو، بػالتكقيع 

لتكقيػػػع مظيػػػران، كيمتػػػـز تبعػػػان لػػػذلؾ عميػػػو بمػػػا يفيػػػد التظييػػػر لمشػػػخص المػػػذككر. ففػػػي ىػػػذه الحالػػػة ُيعػػػدُّ صػػػاحب ا
بضماف الكفاء. لكف ال يترتب عمى ىػذا التظييػر تغييػر الكصػؼ القػانكني لمشػيؾ، فيصػبج شػيكان ألمػر بػدالن مػف 

 ؽ.تم.365ـ أك المناكلة  يشيؾ لحاممو، بؿ يبقى شيكان لحاممو يتداكؿ بطريؽ التسم

النقػػػكد، فينػػػو ينتقػػػؿ ككػػػؿ حػػػؽ مػػػالي بالكصػػػية نشػػػير أخيػػػران إلػػػى أف الشػػػيؾ، ككنػػػو يماػػػؿ حقػػػان بمبمػػػ  مػػػف 
 كاإلرث.

 أنواع التظهير: -ثانياا 

 يظير الشيؾ تظييران ناقالن لمحؽ، أك تظييران تككيميان، كقد يظير أيضان تظييران تأمينيان.

كىك التظيير الػذم يقصػد منػو  "التظيير الناقؿ لمممكية"كيطمؽ عميو بعضيـ: التظهير الناقل لمحق:  -4
ؽ الاابػػت بالشػػيؾ مػػف المظيػػر إلػػى المظيػػػر لػػو. كقػػد أجػػاز القػػانكف تظييػػر الشػػيؾ لمسػػػاحب، أك ألم نقػػؿ الحػػ

ؽ.تم. كمػػا أجػػاز لممسػحكب عميػػو تظييػػر الشػيؾ عنػػدما يكػػكف لػو عػػدة مؤسسػػات 362/3ممتػـز آخػػر بػػو  مػادة 
 ؽ.تم.363/4ككاف التظيير لمصمحة مؤسسة غير التي سحب عمييا الشيؾ  مادة 

يػػػر، ككػػػؿ تصػػػرؼ قػػػانكني، إلػػػى ضػػػركرة تػػػكافر الشػػػركط المكضػػػكعية العامػػػة الالزمػػػة يخضػػػع ىػػػذا التظي
لصػحة إبػػراـ ىػػذه التصػرفات. كباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ يجػب أف تتػػكافر فيػػو بعػػض الشػركط الخاصػػة: كػػأف يحصػػؿ 
التظيير مف الحامؿ الشرعي لمشػيؾ؛ الػذم يابػت أنػو صػاحب الحػؽ فيػو بسمسػمة غيػر منقطعػة مػف التظييػرات، 
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ع التظييػػػر عمػػػى كامػػػؿ مبمػػػ  الشػػػيؾ ال عمػػػى جػػػزء منػػػو. كأف يكػػػكف باتػػػان غيػػػر معمػػػؽ عمػػػى شػػػرط  مػػػادة كأف يقػػػ
ؽ.تم. كمػػا أكجػػب المشػػرع أف يقػػع التظييػػر عمػػى الشػػيؾ ذاتػػو، أك عمػػى الكرقػػة المتصػػمة بػػو مػػع تذييمػػو 363/2

 بتكقيع المظير.

حممتػو المتعػاقبيف كخصكصػان مػا تعمػؽ أما آاار ىذا التظيير فتتجم ى: بنقؿ الحقكؽ الاابتػة فػي الشػيؾ إلػى 
منيا بمقابؿ الكفاء، كالتزاـ المظير بضماف الكفاء ما لـ يشترط خالؼ ذلؾ، كتطييػر الشػيؾ مػف الػدفكع العالقػة 

كقػػد أحػػاؿ القػػػانكف  .ب؛ق بحيػػث يمتنػػع عمػػى المسػػحكب عميػػػو التمسػػؾ بيػػا فػػي مكاجيػػة الحامػػػؿ الحسػػف النيػػة
 م.364التي تنطبؽ عمى التظيير الناقؿ لمحؽ في سند السحب  مادة بالنسبة ليذه اآلاار إلى األحكاـ 

التظييػػر التػػككيمي فػػي الشػػيؾ أمػػر شػػائع فػػي العمػػؿ، إذ يمجػػأ الكايػػر مػػف حػػاممي  التظهيــر التــوكيمي: -8
الشػػيكات إلػػى تظييرىػػا لمصػػارفيـ؛ التػػػي يتعػػاممكف معيػػا عمػػى سػػبيؿ التحصػػػيؿ بػػدالن مػػف تػػكجييـ بػػذاتيـ إلػػػى 

يذا الغرض، كقد ال يككف ليـ الكقت الكافي لذلؾ. كعندما يقػكـ المصػرؼ الككيػؿ بتحصػيميا مصرؼ الساحب ل
 مف مصرؼ الساحب، كغالبان بطريؽ المقاصة، يقيدىا في حساب عميمو المظير.

كحيػػث إف أحكػػاـ ىػػذا التظييػػر ىػػي األحكػػاـ نفسػػيا التػػي يخضػػع ليػػا التظييػػر التػػككيمي فػػي سػػند السػػحب 
م؛ لػػذا فيننػػا نحيػػؿ بشػػأنيا إلػػى مػػا سػػبؽ بيانػػو عنػػد بحػػث تظييػػر 364ف صػػراحة  مػػادة كقػػد عطػػؼ عمييػػا القػػانك 

 سند السحب منعان لمتكرار.

لػػـ يتعػػرض المشػػرع التجػػارم لحكػػـ التظييػػر التػػأميني فػػي الشػػيؾ خالفػػان لمػػا فعمػػو  التظهيــر التــيميني: -7
ا التظييػػر فػػي الشػػيؾ؛ نظػػران ماػػؿ ىػػذ 14حػػيف نظػػـ أحكػػاـ تظييػػر السػػفتجة. كقػػد يكػػكف مػػرد ذلػػؾ ىػػك نػػدرة كقػػكع

لككنػػو يسػػػتحؽ الػػػدفع لػػػدل االطػػػالع. فالحامػػػؿ، بػػػدالن مػػػف رىػػػف الشػػػيؾ ضػػػمانان لمكفػػػاء بقػػػرض، يسػػػتطيع تقديمػػػو 
 لممصرؼ فكران، كقبض قيمتو مما تنتفي معو الحاجة إلى االقتراض بضمانتو.

ع الحامػؿ مػف تظييػر لكف بالرغـ مف سككت المشرع حػكؿ ىػذا المكضػكع، فػال نػرل أف ىنػاؾ امػة مػا يمنػ
الشيؾ عمػى سػبيؿ الػرىف أك التػأميف لكفػاء ديػف مػا؛ بػأف يظيػره تظييػران نػاقالن لمحػؽ فػي صػكرتو الظػاىرة، كيبقػى 
أمػػر الػػرىف محػػؿ اتفػػاؽ مسػػتتر كمسػػتقؿ بينػػو  المظيػػرم كبػػيف المظيػػر لػػو. لكػػف إذا قػػاـ المظيػػر لػػو الػػذم تمقػػى 

                                                

14
 .388فقرة  ،مرجع سابؽ ،؛ غافالد كستكفميو 125فقرة  ،الجزء الااني ،مرجع سابؽ ،فاسكر كماراف 

 

نيػػة تظييػػران نػػاقالن لمحػػؽ؛ فػػيف ىػػذا التظييػػر ينػػت  جميػػع آاػػاره الشػػيؾ عمػػى سػػبيؿ التػػأميف كظيػػره لمغيػػر الحسػػف ال
 .15لصالج المظير لو الجديد؛ الذم يجيؿ أمر التظيير التأميني

.167ص ،مرجع سابؽ،د. ادكارد عيد15
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 تمارين:

يجكز أف يشتمؿ الشيؾ عمى بعض البيانات االختيارية، مف ىذه  :أشر إلى الجكاب الصحيج مما يمي
   البيانات: 

    شرط القبكؿ.  .1
    التصديؽ عمى الشيؾ.  .2
    شرط عدـ الضماف.  .3
 شرط األجؿ.  .4

 .2الجكاب الصحيج رقـ 

   الشيؾ:  .2
     ال يجكز تظييره.  .1
     يجكزتظييره تظييران ناقالن لمحؽ فقط.  .2
 يجكز تظييره تظييران تككيميان فقط.  .3

 يجكز تظييره تظييران ناقالن لمحؽ كتظييران تككيميان كتظييران تأمينيان.  .4

 .4لجكاب الصحيج رقـ ا 

ؽ ت البيانات االلزامية التي يجب أف يشتمؿ عمييا  351حددت المادة  :أشر إلى الجكاب الخطأ مما يمي
    الشيؾ. كىي: 

     ذكر كممة شيؾ مدرجة في متف السند كبالمغة التي كتب بيا.  .1
 أمر غير معمؽ عمى شرط بدفع مبم  معيف مف النقكد.  .2

     شرط القبكؿ.  .3
    ـ المسحكب عميو كمكاف الكفاء. اس .4
 تاريس إنشاء الشيؾ كمكانو كتكقيع الساحب.  .5

 .3الجكاب الصحيج رقـ 
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 1ضمانات الوفاء في الشيك
 الكممات المفتاحية:

اثبات وجود  -شروط مقابل الوفاء  -مقابل الوفاء  -التضامن الصرفي  -الضمان االحتياطي 
المؤيدات  -المؤيدات المدنية النتفاء مقابل الوفاء  -حق الحامل عمى مقابل الوفاء  -مقابل الوفاء 

 الجزائية النتفاء مقابل الوفاء.

 :خصالمم

إن ضمانة مقابل الوفاء تعّد من أىم الضمانات التي يعتمد عمييا حامل الشيك. ومقابل الوفاء في 
الشيك ىو دين نقدي مساو عمى األقل لقيمة الشيك، يكون لمساحب عند المسحوب عميو بتاريخ 
 السحب، وقابل لمتصرف بموجب شيك، وىو يمثل عالقة مستقمة بين ىذين الطرفين، وسابقة عمى
سحب الشيك. وال يجوز سحب شيك إالَّ عمى مصرف يكون لديو وقت إنشاء السند رصيد من النقود 
تحت تصرف الساحب، وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه لمساحب أن يتصرف في 
ىذه النقود بطريقة إصدار شيك، وىذا ما يشكل شروط مقابل الوفاء. ويترتب عمى انتفاء مقابل الوفاء 

 ت مدنية وجزائية.مؤيدا

 األهداف التعميمية:

  .تعريف الطالب بضمانات الوفاء بالشيك    
  تحديد أىم ضمانة من ضمانات الوفاء بالشيك وىي مقابل الوفاء وشروطو وما يترتب عمى

 وأىميا جريمة إصدار شيك بدون رصيد.  ،انتفائو من مؤيدات مدنية وجزائية

                                                

العدد  ،الرياض ،مجمة الفيصل ،: حماية الشيك في نظام التجارة السعودياقرأ مقال د. الياس حداد 1
 .19ص  ،1981تموز  51

274 



ب أن من أىم ضمانات وفائو القبول، الضمان )االحتياطي(، ذكرنا أثناء عرضنا ألحكام سند السح
 تضامن الموقعين )التضامن الصرفي(، مقابل الوفاء.

فبالنسبة لمقبول كضمانة من ضمانات الوفاء في الشيك، فقد سبق ورأينا، أن ىذه المؤسسة 
 ق.ت(.355القانونية غير موجود، ال بل محظورة في الشيك؛ ألنيا تتنافى مع طبيعتو )مادة

ق.ت( بقوليا:تسري عمى الشيك أحكام 367أما الضمان )االحتياطي( فقد نصت عميو المادة )
من ىذا القانون المتعمقة بسند السحب فيما عدا ىو  285-283الضمان المنصوص عنيا في المواد 

ى بالنسبة لجواز الضمان من المسحوب عميو؛ ولذا نكتفي باإلحالة إل 284منصوص عميو في المادة 
 ما قمناه ىناك بيذا الصدد.

وبالنسبة لمتضامن الصرفي الذي يجعل جميع الموقعين عمى الشيك مسؤولين بالتضامن عن 
ق.ت( بقوليا: تسري عمى الشيك أحكام المادة 385الوفاء بقيمتو فقد أشارت إلى أحكامو المادة )

 المتعمقة بسند السحب. 308

ضمانات التي يعتمد عمييا حامل الشيك، وىي التي أما ضمانة مقابل الوفاء فتعّد من أىم ال
 ستكون موضوع دراستنا في الفروع الثالثة التالية:

 أحكام مقابل الوفاء. -1

 حق الحامل عمى مقابل الوفاء. -2

 مؤيد انتفاء مقابل الوفاء. -3
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 أحكام مقابل الوفاء

 التعريف بمقابل الوفاء  وأهميتـه: -أولا 

شيك ىو دين نقدي مساو عمى األقل لقيمة الشيك، يكون لمساحب عند مقابل الوفاء في ال
المسحوب عميو بتاريخ السحب، وقابل لمتصرف بموجب شيك، وىو يمثل عالقة مستقمة بين ىذين 

 الطرفين، وسابقة عمى سحب الشيك.

 ولمقابل الوفاء في الشيك صفات تميزه عن مثيمو في سند السحب أىميا:

ل الوفاء في الشيك جاىزًا وموجودًا لدى المسحوب عميو وقت إنشاء يجب أن يكون مقاب -1
الشيك، ألنو يستحق الوفاء لدى االطالع عميو. بينما يكفي أن يكون مقابل الوفاء في سند السحب 

 موجودًا لدى المسحوب عميو في تاريخ االستحقاق.

إنشائو، أو في  إن عدم وجود مقابل وفاء لسند السحب لدى المسحوب عميو في تاريخ -2
تاريخ استحقاقو ال يرتب أّي مسؤولية جزائية عمى ساحبو، بينما يتعرض الساحب الذي يصدر شيكًا 

 دون مقابل وفاء إلى عقوبة جزائية؛ كما سنرى فيما بعد.

 الممتزم بتقديمه: -ثانياا 
وعمى ساحب الشيك أو اآلمر غيره بسحبو أداء "ق.ت( عمى ما يمي: 354/2نصت المادة )

مقابل وفائو. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤواًل بصفتو الشخصية قبل المظيرين والحامل 
. يتضح من ىذا النص أن الساحب ىو الممتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو "دون غيرىم

قبل إنشاء الشيك، أو إصداره. أما إذا كان الساحب يسحب الشيك لحساب غيره، فعمى الساحب 
 لحقيقي دون الساحب الظاىر توفير مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو.ا

 
 شروط مقابل الوفاء: -ثالثاا 

ق.ت( أنو ال يجوز سحب شيك إالَّ عمى مصرف يكون لديو وقت 354و353ذكرت المادتان )
إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب، وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق 

 ن يتصرف في ىذه النقود بطريقة إصدار شيك.بمقتضاه لمساحب أ
 وعمى ىذا يشترط في مقابل الوفاء ما يمي:
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المقابل حق شخصي بمبمغ نقدي: فحيث إن الشيك يؤدي وظيفتو كأداة وفاء تقوم مقام  -1
النقود، فمن المفروض إذًا أن يكون مقابل وفائو مبمغًا من النقود. وعادة يكون ىذا المبمغ مودعًا في 

 الزبون لدى المصرف. حساب

وينشأ دين مقابل الوفاء من مصادر متعددة: فقد يكون ىذا المقابل نقودًا أودعيا الساحب عند 
المسحوب عميو، أو قرضًا منحو الساحب لممسحوب عميو، أو رصيد الحساب المؤقت في الحساب 

عميو لصالح الساحب، الجاري بين المذكورين. وقد يمثل مقابل الوفاء قيمة اعتماد فتحو المسحوب 
وأجاز لو سحب شيكات عميو لقبضو. كما يمكن أن يكون مقابل الوفاء قيمة سندات تجارية أو كل 
الساحب إلى المصرف المسحوب عميو ميمة قبضيا لحسابو بتظييرىا إليو تظييرًا توكيميًا. ىذا وال 

إصدار شيك دون مقابل تشكل قيمة ىذه السندات رصيدًا موجودًا ال يخضع صاحبيا لجرم عقوبة 
. إال أنو ال يجوز أن تشكل مقابل وفاء لمشيك 2وفاء إال إذا كان المسحوب عميو قد حّصل قيمتيا

التي تمنحيا المصارف لعمالئيا شفييًا دون سند  Facilités de caisse"تسييالت الصندوق "
. لكن إذا 3ًا بحق الساحبخطي، إذ يبقى الشيك في ىذه الحالة دون مقابل وفاء، ويكون الجرم متوفر 

استمر التساىل من المصرف، وأقدم األخير عمى صرف شيكات متعددة بدون مقابل وفاء مسحوبة 
عميو من قبل الساحب، فإنو من الجائز عندئذ أن ُيعّد مثل ىذا التساىل بمثابة عقد فتح اعتماد 

عن األخير ويعفى من  أو عمى األقل كدليل عمى عدم سوء نية الساحب، فينتفي الجرم ،4ضمني
 (.4العقاب)

يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودًا مسبقًا، أي أن  وجود المقابل وقت إصدار الشيك: -2
يتوافر لدى المسحوب عميو قبل سحب الشيك؛ طالما أنو من الجائز تقديم الشيك إلى المصرف 

المسحوب عميو بعد تقديم الشيك المسحوب عميو لقبضو فورًا. أما إذا أوجد الساحب مقابل الوفاء عند 
لألخير لموفاء، فإن الشيك يكون دون مقابل، وتنطبق عمى الساحب العقوبة المقررة. ومع ذلك ال 
يتعرض ساحب الشيك من الناحية العممية لمعقاب إذا لم يكن لو مقابل وفاء وقت إنشائو، ولكنو 

اء. فما دام الحامل استوفى قيمة الشيك أوصمو إلى المسحوب عميو فيما بعد قبل أن يقدم الشيك لموف
بتاريخ تقديمو لموفاء، فال تعد لو مصمحة في إقامة أي دعوى، وال دعوى بال مصمحة؛ وليذا كثيرًا ما 

                                                

 .474ص  ،1968دالموز ،15/1/1968نقض جزائي فرنسي  2

 .247ص  ،2 ،1968غازيت القصر  ،18/7/1968نقض جزائي فرنسي  3

 .259ص  ،1975جريدة الوكالء التجاريين  ،14/3/1974استئناف باريس  4
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يمجأ الساحب تفاديًا لمعقوبة الجزائية إلى تأريخ الشيك بتاريخ الحق إلنشائو بحيث يتأكد فيو من إيجاد 
. لكن ىذا التأخير في التاريخ ال يؤثر عمى صحة الشيك وقابميتو مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو

لتقديمو لموفاء بدءًا من تاريخ إصداره الحقيقي، فمو قدمو الحامل إلى المسحوب عميو، ولم يكن مقابل 
 وفائو قد وصل بعد، فإن الساحب يعاقب بجريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء.

يتعين أن يكون مقابل الوفاء قاباًل لمتصرف،  شيك:قابمية المقابل لمتصرف به بموجب  -3
بمعنى أنو يجب أن يكون دين الساحب نحو المسحوب عميو محقق الوجود، ومستحق الوفاء ومعين 
المقدار، وال يكفي أن يكون المقابل قاباًل لمتصرف، بل يجب إضافة إلى ذلك أن يكون قد تم االتفاق 

الو عن طريق سحب شيكات. وىذا االتفاق قد يكون بين الساحب والمسحوب عميو عمى استعم
صريحًا أو ضمنيًا؛ ناتجًا عن تسميم المصرف دفتر الشيكات إلى زبونو أثناء عقد فتح الحساب 

 المصرفي لديو.

يجب أن يكون مقابل وفاء الشيك مساويًا عمى  مساواة المقابل لمبمغ الشيك عمى األقل: -4
رف المسحوب عميو من الوفاء بو، والحامل من قبض كامل األقل لمبمغ الشيك كي يتمكن المص

قيمتو. أما إذا كان ىذا المقابل أقل من مبمغ الشيك فُيعدُّ المقابل غير موجود، ويتعرض الساحب 
لممؤيد الجزائي. وال يخل ىذا الحكم بحق الحامل باستيفاء المبمغ الناقص الموجود لدى المصرف 

 المسحوب عميو.

 جود مقابل الوفاء:إثبات و  -رابعاا 

عمى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة اإلنكار أن "ق.ت( بما يمي: 354/3تقضي المادة )
ال كان ضامنًا وفاءه، ولو قدم  من ُسحب عميو الشيك كان لديو مقابل وفائو في وقت إنشائو، وا 

 ."االحتجاج بعد المواعيد المحددة

، واضطر الساحب إلى الوفاء بو، فإن عمى إذا امتنع المسحوب عميو عن دفع قيمة الشيك
ن كان ىذا الشيك مصدقًا، فإن ىذا  الساحب عبء إثبات وجود المقابل لدى المسحوب عميو. وا 
التصديق ينيض قرينة لمصمحة الساحب عمى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو )مادة 

 ق.ت(.353/3

، ورجع عمى الساحب السترداد ما أما إذا دفع المسحوب عميو قيمة الشيك عمى المكشوف
 دفعو، فإن عمى المسحوب عميو عندئذ أن يثبت عدم استالمو مقابل الوفاء.
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ذا كان الحامل ىو الذي يداعي المسحوب عميو؛ فإن عمى األول أن يقيم الدليل عمى وجود  وا 
لمستندات التي مقابل الوفاء لدى الثاني بمساعدة الساحب؛ الذي يتوجب عميو أن يوافيو بالوثائق وا

 يحوزىا بيذا الشأن.

 حق الحامل عمى مقابل الوفاء
 

ق.ت( بأن تظيير سند السحب ينقل الحقوق الثابتة بالسند إلى المظير لو 266قضت المادة )
ق.ت( عمى أن الحق بمقابل الوفاء في سند السحب ينتقل إلى حممتو 257الحامل، ونصت المادة )

المتعمقة بسند السحب عمى  266ق.ت( إلى سريان أحكام المادة 364المتعاقبين. وقد أشارت المادة )
 الشيك.

يتضح من ىذه النصوص أن تظيير الشيك ينقل إلى حممتو المتعاقبين جميع الحقوق الناشئة 
عن سحبو، أو تظييره أو ضمانو، ومن ىذه الحقوق حق المستفيد األول عمى مقابل الوفاء الذي تمقاه 

الشيك باسمو. بمعنى أن الحق في مقابل الوفاء في الشيك ال يظل وقفًا  من الساحب عندما أصدر
 عمى الساحب، بل إنو ينتقل إلى المستفيد والحممة المتعاقبين تبعًا إلصدار الشيك أو تظييره.

بل بإصداره  Créationويتحدد زمن انتقال مقابل الوفاء إلى حامل الشيك ال بإنشائو 
Emission و في ميدا  .5ن التداول بتسميمو إلى المستفيد أو لمحامل أو إرسالو إليوأي بزجِّ

مما ال شك فيو أن ىذه الرعاية التي أوالىا القانون إلى حامل الشيك بتمميكو مقابل وفائو، 
وبتعبير قانوني أدق بنقل الحق في مقابل الوفاء إليو، ُيعدُّ من أىم أوجو الحماية التي تقرر لحامل 

 مة تداول،ه وضمان تحقيق دوره كوسيمة لموفاء.الشيك، وبالتالي لسال

وتترتب عمى انتقال الحق في مقابل الوفاء من الساحب إلى حممة الشيك المتعاقبين عدة آثار 
 قانونية أىميا:

 انتقال ضمانات مقابل الوفاء. -1

 عدم جواز استرداد مقابل الوفاء، أو التصرف فيو. -2

                                                

؛ انظر أيضًا  831ص  ،1967ريالمجمة الفصمية لمقانون التجا ،14/1/1967نقض فرنسي  5
 .373فقرة  ،مرجع سابق ،:غافالدا وستوفميو

279 



لوفاء بموت الساحب، أو بحدوث ما يخل بأىميتو )مادة عدم تأثر حق الحامل عمى مقابل ا -3
ق.ت(، أو بإفالسو عمى أنو يجوز لوكيل تفميسة الساحب ممثاًل لجماعة الدائنين، أن يطالب 373

 المستفيد من الشيك برد قيمتو إذا أثبت عمم األخير بتوقف الساحب عن الدفع وقت إصدار الشيك.

عمى مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عميو. فطالما  منع دائني الساحب من توقيع الحجز -4
إن الحق في مقابل الوفاء قد انتقل من الساحب إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك، فالحجز يقع 

 عمى مال خارج ذمة المدين، ويكون بالتالي باطاًل.

فإنو يجب  إذا أصدر الساحب عدة شيكات، ولم يكن مقابل الوفاء كافيًا لموفاء بيا جميعًا، -5
الوفاء بيا بحسب تواريخ إصدارىا احترامًا لحق كل حامل عمى مقابل وفاء شيكو؛ الذي ترّتب في 
ذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد، وتحمل تاريخ إصدار واحد،  تاريخ اإلصدار. وا 

 ق.ت(.375ُفّضل وفاء الشيك األسبق رقمًا )مادة
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 مؤيدات انتفاء مقابل الوفاء
Sanctions du defaut de provision 

 Sanctions civilesالمؤيدات المدنية:  -أولا 
 صحة الشيك: -أ

ق.ت( قضت بأنو ال يجوز إصدار الشيك ما لم يكن لمساحب لدى 354/1أسمفنا أن المادة )
المسحوب عميو وقت إنشاء الشيك رصيد من النقود )مقابل وفاء( يستطيع أن يتصرف بو بطريقة 

 شيكات. إصدار

 فالسؤال المطروح ىو ىل يترتب عمى انتفاء ىذا المقابل بطالن الشيك كسند تجاري؟

إن المادة المذكورة نفسيا ال تفسح المجال كثيرًا لمتريث في اإلجابة عمى ىذا السؤال، فقد ذكرت 
عميو الشيك ويكون الساحب وحده ممزمًا عند اإلنكار بإثبات أن من سحب "الفقرة الثالثة منيا ما يمي: 

ال كان ضامنًا وفاءه ولو قدم االحتجاج بعد مضي المواعيد  كان لديو مقابل وفائو في وقت إنشائو، وا 
 ."المحددة

ويعني ذلك أن الشيك الذي يفتقر إلى مقابل وفاء ألداء قيمتو منو يبقى صحيحًا، ويترتب عمى 
 ساحبو ضمان وفائو وفقًا ألحكام قانون الصرف.

ق.ت( إلى أنو يمكن لحامل الشيك الرجوع عمى المظيرين والساحب 383ة )كما أشارت الماد
وغيرىم من الممزمين إذا قدمو لموفاء في المدة القانونية، ولم تدفع قيمتو وأثبت االمتناع عن الوفاء 
باحتجاج...إلخ. وعمى ىذا لو تمنع المسحوب عميو عن دفع قيمة الشيك، سواء كان ذلك النتفاء 

، أو لعدم كفايتو، أو ألي سبب آخر، فإن ذلك ال يحول دون حق الحامل إذا قام مقابل الوفاء
باإلجراءات القانونية الالزمة بالرجوع، ووفقًا ألحكام قانون الصرف، ال وفقًا ألحكام القواعد العامة، 

 عمى الممتزمين بيذا السند من ساحب ومظيرين وغيرىم لمطالبتيم باستيفاء قيمتو.

كمو أن الشيك ُيعدُّ صحيحًا ولو لم يتوافر مقابل وفائو لدى المسحوب عميو  نستخمص من ذلك
ق.ت( 351عند إصداره، طالما استحوذ عمى البيانات اإللزامية كافة؛ التي تطمبيا المشرع في المادة )

وكان مسحوبًا عمى مصرف. وحكمة المشرع من تقرير ىذه القاعدة ىي دعم الثقة في ىذا السند، 
تعامل بو كأداة وفاء تقوم مقام النقود، فالشيك ال يستطيع أن يؤدي ىذا الدور إذا كان عمى وتشجيع ال

 حاممو أن يبحث ويتحرى قبل حصولو عميو ليتحقق من وجود مقابل وفاء لو أم ال.
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كما أن تقرير بطالن الشيك لعدم وجود مقابل وفاء ألداء قيمتو منو يساعد الساحب عمى 
 ال بل من سوء نيتو من جية، واإلضرار بمصمحة الحامل من جية أخرى. االستفادة من إىمالو،

 

 الغرامـة الماليــة: -ب

تقّدم أن المشرع عندما أبقى عمى صحة الشيك الذي يفتقر إلى مقابل الوفاء قد حّمل ساحبو 
عبء ضمان وفائو، لكن المشرع لم يكتف بقصر مسؤولية الساحب عمى ىذا الضمان، فقد رتب 

ق.ت( ولو 398/5ضًا غرامة مالية ال يتجاوز مقدارىا خمسة وعشرين ألف ليرة سورية )مادة عميو أي
كان حسن النية. أما إذا أصدر الساحب عن سوء نية شيكًا ليس لو مقابل وفاء سابق؛ فإنو سيكون 

 عرضة لسيف المؤيدات الجزائية.

 Sanctions penalesالمؤيدات الجزائية:  -ثانياا 

ف عن صرف قيمة الشيكات المسحوبة عمييا لعدم وجود مقابل وفاء ليا قد إن توقف المصار 
يؤدي إلى سمسمة اضطرابات ائتمانية قد تعصف بمسار السوق االقتصادية ألية دولة كانت، وتحد 
من أّي نيضة أو تقدم. ونظرًا الستعمال الشيك بشكل واسع كأداة لموفاء في الحياة المدنية والتجارية 

بعادًا لمخوف من حدوث االضطرابات المذكورة عمى السواء،  ودعمًا لمثقة التامة لدى المتعاممين بو، وا 
بمجوء بعض األفراد إلى التيرب من الوفاء بالتزاماتيم بإصدار شيكات ال مقابل وفاء ليا، فقد ىددت 

أن يوفر معظم التشريعات في العالم، الساحب بإنزال سيف العقاب الرادع بحقو إذا أصدر شيكًا دون 
مقابل وفاء كاف لتغطية قيمتو. وقد أسبغت ىذه القوانين عمى فعل الساحب؛ الذي يصدر مثل ىذا 

 الشيك وصف الجريمة، وفرضت بشأنو عقوبة الحبس والغرامة.

والمشرع السوري، انطالقًا من نفس األىداف، جّرم التعامل بالشيكات التي ال يقابميا رصيد، فقد 
ة إصدار شيك ليس لو مقابل وفاء، كما عاقب المستفيد، أو المظير الذي عاقب الساحب عمى جريم

يستمم أو يظير مثل ىذا الشيك كشريك في الجريمة المذكورة، والمسحوب عميو الذي يدلي بتصريح 
 مخالف لمحقيقة عن مقابل الوفاء الموجود بذمتو حيال مصدر الشيك.
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 جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء:-1

عقوبات( عمى أن كل من أقدم عن سوء نية عمى سحب شيك دون مقابل  652ة )نصت الماد
وفاء سابق ومعد لمدفع، أو بمقابل غير كاف، أو عمى استرجاع كل المقابل أو بعضو بعد سحب 

عميو بالعقوبة المنصوص عنيا في  ىالشيك، أو عمى إصدار منع عن الدفع لممسحوب عميو، يقض
 عقوبات(. 641المادة )

 ول فيما يمي شرح أركان ىذه الجريمة، عقوبتيا، شروط االدعاء الشخصي بيا أمام القضاء.نتنا

 أركان الجريمة: -أ

 الركن المادي: -الركن األول

 يقوم الركن المادي لجريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء عمى توافر العنصرين التاليين:

 إصدار شيك. -1

 انتفاء مقابل وفائو. -2

 إصدار شيك: -1

بتسميمو إلى المستفيد بما يفيد تخمي  6يقصد بإصدار الشيك إنشاؤه وطرحو في التداول
ذا ما أرسل الشيك في البريد،  الساحب، أو من ينوب عنو عن حيازة الصك ونقميا إلى المستفيد. وا 
فالعبرة تكون بوصول الشيك لممستفيد أو نائبو فعاًل؛ ألن الرسالة تظل من حيث المبدأ عمى ممكية 

 صاحبيا إلى أن يتسمميا المرسل إليو.

أما إذا حرر شخص شيكًا، ولم يكن لو مقابل وفاء ثم احتفظ بو، أو قدمو لموفاء بنفسو أو 
بوساطة وكيمو الذي ظير الشيك إليو تظييرًا توكيميًا إلى المصرف الذي يوجد حسابو بو، أو خرج من 

مو ىذا ال ينطبق عميو وصف جريمة إصدار حيازتو عمى الرغم منو؛ كما في حالة السرقة، فإن فع
( المذكورة. لكن الحكم يختمف عن ذلك فيما لو حرر شخص 652شيك وال يعاقب بأحكام المادة )

شيكًا لصالحو وقدمو لموفاء لدى فرع آخر لممصرف الذي يوجد بو حسابو، أو حرره لصالحو، ثم 
و وصف جريمة اإلصدار، ويتعرض ظيره لشخص آخر، ففي الحالتين المذكورتين ينطبق عمى فعم

 لمعقوبة المقررة بشأنيا.

                                                

 .598فقرة   ،مرجع سابق ،؛ بريالر والروتش 1674فقرة  ،مرجع سابق ،ىامل والغارد وجوفريو 6
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نشير أيضًا إلى أن جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء ال تتحقق بالنسبة لبعض الفقو 
واالجتياد؛ إال إذا كان الصك المسحوب تنطبق عميو أحكام الشيك الصحيح؛ الذي يجب أن تتوافر 

وانتياء بتوقيع  "شيك"ق.ت( بدءًا من ذكر كممة 351مادة )فيو جميع البيانات اإللزامية الواردة في ال
الساحب، وأن يكون مسحوبًا عمى مصرف. أما لو خال الصك من أحد البيانات اإللزامية، فإنو يفقد 

 "شيك"صفتو كشيك وال تترتب بالتالي مالحقة ساحبو جزائيًا؛ ألن تجريم الفعل يستند إلى إصدار 
ة، وليس إلى إصدار صك من نوع آخر. والنصوص الجزائية، كما ىو بالمعنى القانوني ليذه الكمم

نما تفيم وتطبق بطريق الحصر.  مجمع عميو، اليتوسع في تفسيرىا، وا 

أما المذىب الراجح في الفقو فيرى انطالقًا من استقالل القاعدة الجزائية عن سائر القواعد غير 
مشروط الشكمية المنصوص عنيا في قانون التجارة الجزائية والمحمية جزائيًا، إن عدم اشتمال الشيك ل

عيبيا ال يجرده من قيمتو القانونية، ويظل معتبرًا شيكًا في نظر القانون الجزائي؛ تلجية نقصانيا أو 
ر يوحي في ظاىره بأنو شيك. وكان قد صدر وُقبل بيذا االعتبار والوصف، إذ  طالما كان المحرَّ

ب من يستغل معرفتو ألحكام قانون التجارة، فيعطي ورقة ليا ليس من العدالة أن يفمت من العقا
في نظر القانون. يضاف  "شيكاً "مظير الشيك مغفاًل بذلك بيانًا من البيانات؛ التي يتطمبيا بصفتو 

إلى ذلك أن مثل ىذه الورقة، وقد تحققت بيا مظاىر الشيك؛ فإنيا تصبح أداة خداع وال يقف ضررىا 
 .7تتعداه إلى غيره حسن النية ممن ُتظير إليو عمى المستفيد وحده، بل

كما إن القضاء مستقر عمى ما ذىب إليو ىذا الرأي الراجح في الفقو، ولو في ذلك تطبيقات 
 متعددة.

 

 

 

 

 

                                                

؛ د. عبد  380ص  ،1958القاىرة  ،د. رؤوف عبيد : جرائم االعتداء عمى األشخاص واألموال 7
مرجع  ،: غافالدا وستوفميو 452ص  ،1972بيروت  ،العقوبات المبناني الفتاح الصيفي : قانون

 .476فقرة  ،سابق
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 في نقص بعض البيانات اإللزامية: -1

حكمت محكمة التمييز المبنانية بأنو إذا كان المستند ال يشكل بنظر القانون التجاري شكًا 
ص في صيغتو، فميس ىناك ما يحول دون اعتباره شيكًا من قبل القضاء الجزائي ذلك أن ذاتية لنق

 .8واستقالل القضاء الجزائي يجعالن ىذا القضاء مستقاًل عن القضاء المدني والتجاري

 ال يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية. "شيك"وُقضي بأن خمو الشيك من ذكر عبارة  -

نقض السورية بأنو ال عبرة في قيام الجريمة لخمو الشيك من بعض وحكمت محكمة ال -
مشتمالتو حتى األساسية منيا؛ إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا عمى أساس الشيك فسحبو المدين كشيك 
ن خال من تاريخ إنشائو فإن ىذه الصفة تبقى  وقبمو الدائن بيذه الصفة، وتطبيقًا لذلك فإن الشيك وا 

ن أنكرىا عميو قانون التجارة ومن ثم يعاقب عمى سحبو دون رصيد  مالزمة لو في قانون العقوبات، وا 
شيكًا تخمفت منو بيانات ال يمحظيا الشخص العادي، وىذا يعني منح مكافأة لغش محكم اعتمد عمى 

 .9االستغالل السيئ لمدراية بالقانون؛ مما يتجافى مع المنطق والعدالة

 أو خال من بيان تاريخو أو لم يذكر فيو  "شيك"فظ كما حكم أنو إذا أغفل في الشيك ل
محل إنشائو ولم يرد ذكر لمحل بجانب اسم الساحب، أو وقع عمى بياض، فإن صفة 

ن أنكرىا عميو قانون التجارة،  ومن ثم يعاقب الشيك تظل لو في قانون العقوبات، وا 
 .10عمى سحبو دون مؤونة

  أن توقيع الساحب عمى بياض دون وكذلك استقّر قضاء محكمة النقض المصرية عمى
أن يدرج القيمة التي يحق لممستفيد تسمميا من المسحوب عميو، أو دون إثبات تاريخ 
بو ال يؤثر عمى صحة الشيك ما دام قد استوفى تمك البيانات قبل تقديمو لممسحوب 

                                                

مجموعة اجتيادات محكمة التمييز  ،21/11/1957تاريخ  417تمييز جزائي لبناني : قرار رقم  8
 .158ص  ،1957المبنانية لعام 

 .395قاعدة  ،1988مجمة المحامون  ،25/3/1987تاريخ  844نقض جزائي سوري : قرار رقم  9

10
قاعدة  ،1984مجمة المحامون  ،30/6/1982تاريخ  ،1361نقض جزائي سوري : قرار رقم  

15. 
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قد عميو، إذ أن إعطاء الشيك لممستفيد بغير إثبات القيمة أو التاريخ يعّد أن ُمصدره 
 .11فوض المستفيد بوضع ىذين البيانين قبل تقديمو لممسحوب عميو

 في سبب إصدار الشيك: -2

يرى القضاء بأنو ال عبرة لقيام جريمة إصدار شيك دون رصيد لسبب تحرير الشيك أو الغرض 
من تحريره، فمو أن الدين الذي أنشئ الشيك من أجل وفائو كان مخالفًا لمنظام العام أو اآلداب 

الوفاء،  العامة، كما لو كان دين قمار مثاًل، فإن المالحقة الجزائية تبقى قائمة في حال انتفاء مقابل
 أو عدم كفايتو.

 في صورية بعض البيانات: -3

إن أكثر ما تتجمى فيو ىذه الصورة ىو تثبيت تاريخ غير حقيقي لمشيك، كأن يصدر الشيك في 
تاريخ سابق أو الحق لمتاريخ المثبت فيو، فالسؤال الذي يطرح ىنا ىو: ىل تؤثر ىذه الصورية عمى 

 المقررة لو؟صحة الشيك في مجال الحماية الجزائية 

فبالنسبة لحالة الشيك الذي يحمل تاريخًا سابقًا لتاريخ إصداره الفعمي، وىي الحالة التي يمجأ 
لجعمو سابقًا عمى توقيع  وأإلييا الساحب إلبعاد الشيك عن فترة الريبة التي تسبق شير إفالسو 

ًا واحدًا؛ فإنو ُيعدُّ إن الفقو والقضاء مجمعان عمى أن الشيك متى كان يحمل تاريخ ،الحجر عميو
أن ينازع في  -كي يصل إلى تفادي العقاب -صادرًا في ذلك التاريخ المثبت فيو وال يحق لساحبو

ذلك بتقديم الدليل عمى أنو أصدره في تاريخ سابق، ذلك أن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة 
باعتباره أداة وفاء، وىو واجب  ا،بي مطمقة لمتداول وفي حمايتيا حماية لمجميور من العبث بالتعامل

الوفاء بمجرد تقديمو لممسحوب عميو، بصرف النظر عن حقيقة تاريخو، أو ما اتفق عميو، كما أنو ال 
 يقبل من الساحب إثبات صورية التاريخ ما 

ن طمبو إثبات إدام ظاىر الشيك يفيد أن تاريخ تحريره ىو تاريخ استحقاقو لكل مطمع عميو، بل 
 .12ال يكون مستوجبًا لرد صريح من محكمة الموضوع برفضو ة بشيادة الشيودالصوري

                                                

 .128قاعدة  ،29س  ،أحكام النقض ،2/10/1978نقض جزائي مصري :  11

 ،؛ عمر سعيد رمضان : شرح قانون العقوبات 294ص  ،مرجع سابق ،د. مصطفى كمال طو 12
 .610ص  ،1969القاىرة 
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أما بالنسبة لمشيك المتأخر التاريخ، أي الشيك الذي يسمم لممستفيد، ويثبت فيو تاريخ الحق 
لمتسميم، ويمجأ الساحب لذلك بقصد اعتبار الشيك صادرًا عنو بعد بموغو سن الرشد، أو من أجل 

ابل الوفاء إلى المسحوب عميو الحقًا. فبعضيم يرى أنو يجوز لممسحوب عميو تمكينو من إيصال مق
، كما أنو ال يجوز مساءلة 13أن يرفض ىذا الشيك إذا تقدم بو الحامل في يوم سابق لميوم المثبت فيو

الساحب جزائيًا؛ ألن قبول المستفيد لمثل ىذا الشيك، وكذلك كل حامل لو، يفيد حتمًا أنو ارتضى أال 
م الشيك إلى المسحوب عميو إال في التاريخ الثابت فيو، لكن القضاء مستقر، وىو عمى صواب، يقد

عمى خالف ذلك؛ ألن تأخير تاريخ الشيك ال يغير من طبيعتو ومن قابميتو لمتداول واستحقاقو الدفع 
يم وليس في تاريخ اإلصدار بمجرد االطالع، شأنو في ذلك شأن النقود والتي يوفي بيا الناس ما عمي

فيو ما ينبئ المطمع عميو بأنو في حقيقتو ليس إال أداة ائتمان، وعمى ىذا فإنو تجوز مالحقة ساحبو 
، ولمحكمة النقض المصرية حكم معّبر في ىذا 14جزائيًا بسبب انتفاء مقابل وفائو أو عدم كفايتو

نصوص عنيا في إن إصدار شيك بتاريخ الحق أو مؤخر ُيكّون الجريمة الم"الشأن، فيي تقول: 
قانون العقوبات؛ مادام الساحب يعمم بعدم وجود رصيد لو في التاريخ الذي حرر بو الشيك فعاًل، 
وبذلك يندمج ميعاد اإلصدار في ميعاد االستحقاق؛ وتنتقل ممكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد 

في توافر أركان الجريمة بل إصدار الشيك وتسميمو إليو. أما تقديم الشيك إلى المصرف فال شأن لو 
وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد ليس إاّل إجراء  ،ىو إجراء مادي يتجو إلى استيفاء مقابل الشيك

عطائو لممستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر  كاشفًا لمجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وا 
 .15ىذا اإلجراء وقوع الجريمة؛ أو تراخى عنيا

 الشيك خارج المهمة القانونية:تقديم  -

إن تقديم الشيك لممصرف المسحوب عميو خارج الميمة القانونية ال ينفي الصفة الجرمية عن 
فعل الساحب؛ ذلك أنو ممتزم باالحتفاظ بالمقابل لدى المسحوب عميو حتى انقضاء التزام األخير 

مدة التقديم لموفاء. ففي قرار بوفائو، أي حتى مرور مدة التقادم وىي ثالث سنوات عمى انقضاء 
لمييئة العامة لمحكمة النقض السورية تقول إن المشرع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات 
معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون مؤونة كافية لوفائو، أو دون إبقاء المؤونة قائمة وقابمة لمدفع 

                                                

 .79ص  ،1983االسكندرية  ،د. حسن صادق المرصفاوي: المرصفاوي في جرائم الشيك 13

 .715ص  ،1958دالموز  ،15/10/1958نقض جزائي فرنسي  14

 .54ص  ،12قاعدة  ،221س  ،أحكام النقض ،11/1/1970نقض جزائي مصري  15
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، 19/5/2003تاريخ  240/320بيا: قرار رقم طوال المدة التي يحق لمحامل طمب وفاء الشيك 
 .712مصري ومنصور: قاعدة

يبقى أن نشير أخيرًا إلى أنو إذا ُظّير الشيك من المستفيد منو أو حاممو إلى الغير؛ فإن ىذا 
التصرف ال يعد إصدارًا، أو إعطاء لمشيك، وال يعاقب عميو بالتالي حتى ولو كان المظير سيئ 

د مقابل وفاء كاف وقابل لمسحب. لكن حيث إن فعل المظير ىو كفعل النية، ويعمم بعدم وجو 
الساحب ذاتو، ىذا يضع ابتداًء في التداول شيكًا مفتقرًا إلى مقابل وفائو، وذاك يقوم أيضًا بوضع أداة 
وفاء وىمية فاسدة في السوق وىو يعمم بذلك، وبالتالي فيو يوسع من مجال الجريمة؛ لذلك فإن 

يثة قد فطنت ليذه الثغرة، ووضعت نصوصًا تعاقب من ظير لغيره شيكًا وىو يعمم أن التشريعات الحد
، قانون 374، قانون العقوبات الجزائري مادة 1972ليس لو مقابل وفاء: القانون الفرنسي عام 

 /د.421العقوبات األردني مادة 

 انتفاء مقابل الوفاء: -2

التي يتعطل فييا أثر الشيك، والتي ال يستطيع إن المقصود بانتفاء مقابل الوفاء ىو الحاالت 
الحامل بسببيا من الحصول عمى مبمغ الشيك من المسحوب عميو. ويشترط أن تكون أسباب ىذا 
االنتفاء أفعال تتعمق بإرادة الساحب كي يقوم الركن المادي لمجريمة. أما إذا انتفى المقابل بسبب 

عميو مدينًا لمساحب بمقابل الوفاء، ثم أفمس بعد  خارج عن إرادة الساحب، كما لو كان المسحوب
إصدار الشيك، أو سرقت أموالو، أو أنو امتنع عن الوفاء الرتيابو في صحة توقيع الساحب، فإن 

 الركن المادي لمجريمة ينتفي، وال تترتب بالتالي أّي مسؤولية جزائية بحق الساحب.

و أعاله، نجد أن الحاالت التي يتحقق عقوبات( المشار إلي 652وبالرجوع إلى نص المادة )
 فييا انتفاء المقابل ىي ثالث:

يشترط لتطبيق  عدم وجود مقابل وفاء وقت إصدار الشيك، أو عدم كفايته: -الحالة األولى 
أحكام العقوبة المنصوص عنيا في المادة المذكورة أن يكون الشيك الذي سحبو الساحب دون مقابل 

ا لو كان الساحب غير دائن بشيء لممسحوب عميو. ويترتب عمى ذلك وفاء وقت إصدار الشيك، كم
أن الجريمة تتحقق، ويتعرض الساحب لمعقاب حتى ولو توافر المقابل فيما بعد وقبل تقديم الشيك 
لممسحوب عميو لموفاء. ذلك أن العبرة في وجود مقابل الوفاء ىي تاريخ إصدار الشيك ال تاريخ 

عميو لموفاء؛ ليذا فإن الحاالت التي يقوم فييا بعض الساحبين عرضو الالحق عمى المسحوب 
بتأخير تاريخ الشيك، أي يذكرون تاريخًا لو الحقًا لسحبو لتوقعيم إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب 
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عميو في التاريخ المذكور في الشيك، ال تؤثر بشيء عمى تحقق الجريمة، وتعرضيم لمعقاب، طالما 
 الشيك لممسحوب عميو لموفاء فور استالمو لو لكونو قاباًل لموفاء لدى اإلطالع. يحق لممستفيد تقديم

ىذا ويقصد أيضًا بعدم وجود مقابل وفاء ليس فقط حالة انعدام وجود المقابل كمية، بل الحالة 
التي يوجد فييا مقابل أيضًا لكنو غير قابل لمسحب، كأن يكون ىذا المقابل محجوزًا عميو، أو كان 

 ب تاجرًا شير إفالسو.الساح

وتتحقق كذلك جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء، وال يعفى الساحب من المسؤولية الجزائية 
 إذا كان مبمغ مقابل الوفاء غير كاف لموفاء بقيمة الشيك.

ال يكفي أن يكون لمساحب لدى المسحوب  استرداد مقابل الوفاء أو بعضه: -الحالة الثانية 
ك مقابل وفاء كاف، بل يجب أن يظل ىذا المقابل قائمًا إلى أن يتم الوفاء عميو وقت سحب الشي

لمحامل؛ ليذا يمتنع عمى الساحب، أو نائبو، بعد إصدار الشيك أن يعمد إلى استرداد مقابل وفائو كمو 
فإصدار الشيك، كما نعمم، ينقل  16أو بعضو، سواء أكان ذلك قبل انقضاء ميمة التقديم أو بعدىا

ابل وفائو من الساحب إلى المستفيد انتقااًل قطعيًا ال رجوع فيو. والمسحوب عميو يبقى ممزمًا الحق بمق
بوفاء الشيك طوال مدة التقادم، أي خالل ثالث سنوات بدءًا من تاريخ انقضاء ميمة التقديم؛ لذلك 

خير من يتعين عمى الساحب إبقاء ىذا المقابل لدى المسحوب عميو خالل ىذه الفترة؛ ليتمكن األ
ال انتفى مقابل الوفاء، وتعرض بالتالي ل عقوبة إصدار شيك دون مقابل تسديد قيمة ىذا السند، وا 

 .17وفاء

إن األىمية التي  إصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عميه بعدم الدفع: -الحالة الثالثة 
في الحصول عمى يعوليا الحامل عمى وجود مقابل وفاء كاف لتغطية قيمة الشيك تستند إلى أممو 

حقو بالوفاء بيدوء وأمان حين تقديم الشيك لممسحوب عميو؛ لذلك فإن ىذه األىمية تنتفي فيما إذا 
تعطل حق الحامل عمى ىذا المقابل بسبب يرجع إلى الساحب، كما لو أصدر أمرًا لممسحوب عميو 

لمسحوب عميو عن دفع يمنعو فيو من أداء قيمة الشيك إلى الحامل. وعمى ىذا إذا امتنع المصرف ا
 مبمغ الشيك نتيجة معارضة الساحب؛ فإنو يترتب عمى ذلك انتفاء المقابل وتحقق الجريمة.

                                                

16
 .97رقم  ،1953مجموعة النقض  ،19/3/1953نقض جزائي فرنسي  

 

17
 .138ص  ،مرجع سابق ،؛ د. ادوارد عيد 513فقرة  ،مرجع سابق ،فميوغافالد وستو  
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ق.ت( وأمر المسحوب عميو 372/2أما إذا اعترض الساحب عمى الوفاء عماًل بأحكام المادة )
 بعدم الدفع لضياع الشيك أو سرقتو؛ فإن فعمو ىذا ال يكون أّي جريمة.

جريمة إذا كان تجميد الرصيد ناجمًا عن فعل ال عالقة لمساحب بو؛ كمصادرة  كما أنو ال
 .18أموالو من قبل الدولة بعد سحبو لمشيك

 الركن المعنوي: -الركن الثاني

ُتعدُّ جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء من الجرائم العمدية، لذا يشترط لتحقق ىذه الجريمة 
لى ىذا أشارت المادة )توافر القصد الجرمي لدى فاعميا، وا ق.عقوبات(  652لمتمثل بسوء نيتو. وا 

بالقول: كل من أقدم عن سوء نية عمى سحب شيك...وقد ثار الخالف حول ما يقصده النص بسوء 
النية في ىذا الشأن، فيل يقتضي سوء النية أن يتوفر لدى الساحب نية اإلضرار بحقوق الحامل، أم 

الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء، أو عدم كفايتو، أو عممو عند  يكفي مجرد عمم الساحب وقت إصدار
استرداده المقابل بأن الشيك لم يدفع بعد، أو عممو أيضًا عند إصدار األمر لممسحوب عميو بمنع 

 الدفع بأنو يترتب عمى ذلك عدم دفع قيمة الشيك.

بارة سوء النية ىو مجرد والقضاء مستقران عمى تبني المفيوم الثاني، أي أن المقصود بع 19الفقـو
عمم الجاني الساحب في لحظة سحبو لمشيك بأنو ال يوجد مقابل وفاء لدى المسحوب عميو لوفاء 
قيمتو، أو أن المقابل غير كاف لدفع مبمغو. كما أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون مقابل 

ع عممو بأن الشيك لم يدفع مبمغو وفاء يتوافر بمجرد استرداد الساحب لممقابل كمو أو لجزء منو، م
بعد، أو بمجرد إخطار الساحب المسحوب عميو بعدم صرف قيمة الشيك؛ ميما كان الباعث عمى 

 ذلك.

وحيث إن األصل يقوم عمى افتراض حسن النية، فإن عمى من يدعي سوء نية الساحب إثبات 
الجريمة، فتوضح أن الصك  ذلك، وعمى المحكمة أن تبين في حكم اإلدانة توافر جميع أركان ىذه

المدعي بشأنو تتوافر فيو جميع المظاىر التي يستمزميا سحب الشيك، وأنو ال يقابمو رصيد يمكن 
 استيفاء مبمغو منو، وأن الساحب كان يعمم ذلك جيدًا.

                                                

 1719رقم  ،2 ،1948االسبوع القانوني  ،12/7/1948استئناف اكس ان بروفانس  18

ص  ،مرجع سابق ،؛ د. أحمد محرز 521ص  ،مرجع سابق ،د. رزق اهلل انطاكي ونياد السباعي 19
270. 
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والعبرة في تحقق سوء النية، الركن المعنوي ليذه الجريمة، ىو تاريخ وقوع الفعل المجرم: تاريخ 
الشيك في حال انتفاء مقابل الوفاء، وتاريخ حدوث االسترداد في حال استرداد الساحب لمقابل إصدار 

 الوفاء، وتاريخ حدوث المعارضة في حال أمر الساحب المسحوب عميو بعدم الدفع.

ىذا وال ينتفي سوء نية الساحب، وبالتالي ال يقمل من وقوع الجريمة كون المستفيد عمى بينة 
نما تعزيز وقت إصدار الشي ك بعدم وجود مقابل وفاء لو، إذ لم يقصد القانون حماية المستفيد بذاتو، وا 

 الثقة بالشيك، وتمكينو من أداء رسالتو كأداة وفاء.

يبقى أخيرًا أن نتساءل: من ىو الشخص الذي يتوافر لديو الركن المعنوي )سوء النية( في حال 
 تفاقي أو القانوني؟إصدار شيك دون مقابل وفاء من نائب الساحب اال

فالقصد الجرمي ينسب إلى ىذا  Mandataireإذا كان من أصدر الشيك ىو وكيل الساحب 
الذي يتحمل المسؤولية الجزائية، شريطة أال يكون الموكل قد اشترك معو في  20الوكيل، وىو وحده

حسابو  إصدار الشيك، أو وافقو عمى ذلك. وعمى خالف ذلك، لو كان الموكل يعمم بوضع رصيد
المصرفي، وأمر عمى الرغم من ذلك وكيمو بإصدار شيك ليس لو مقابل وفاء، فإن المذكورين 

 .21يتعرضان سوية لممسؤولية الجزائية

وكذلك األمر لو كان الشيك مسحوبًا من قبل ممثل شخص اعتباري، رئيس مجمس إدارة 
الممثل؛ بحيث يتحمل بالتالي الشركة مثاًل، فإن عنصر سوء النية ال يفترض نسبو إاّل إلى ىذا 

 .22العقوبة الجزائية ليذه الجريمة

 عقوبة الجريمة: -ب

متى وقعت الجريمة بأركانيا القانونية يخضع الفاعل )الساحب( لمعقوبة التي نصت عمييا 
من القانون نفسو، وىي الحبس من ثالثة أشير  652من قانون العقوبات بداللة المادة  641المادة 

 وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة سورية. إلى سنتين، 
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 الدعاء الشخصي: -جـ

إذا رفض المسحوب عميو وفاء قيمة الشيك جاز لحاممو إقامة الدعوى العامة عمى الساحب 
أمام المحكمة الجزائية لممطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر؛ نتيجة فعل األخير الجرمي الناشئ 

. وتتمثل ىذه األضرار عادة بتأخر الحامل في استيفاء مبمغ الشيك عن إصدار شيك دون مقابل وفاء
في تاريخ المطالبة، وقد يكون المذكور يعول كثيرًا عمى تحصيل ىذا المبمغ لموفاء بديونو التي 
تستحق في ىذا التاريخ، فمو كان تاجرًا وتأخر عن الوفاء بالميعاد المذكور تعرض لمحكم بشير 

 ار أيضًا النفقات التي يتكبدىا الحامل من أجل المطالبة بقيمة الشيك.إفالسو، ومن ىذه األضر 

لكن يثور السؤال حول معرفة الجية التي عمى الحامل أن يدعي أماميا لممطالبة بقيمة الشيك 
 ذاتيا.

حيث إن ادعاء الحامل يستند في ىذه الحالة إلى الدين السابق عمى إصدار الشيك أو تظييره 
لواصمة من المستفيد إلى الساحب، األمر الذي يخرج عن اختصاص المحاكم أال وىو القيمة ا

الجزائية. فإنو كان ال بد لمحامل المذكور من أن يراجع القضاء المدني لممطالبة بيذا الدين. وىكذا 
يتعين عمى الحامل، كما نرى، أن يقيم دعويين مستقمتين: األولى أمام المحكمة الجزائية لممطالبة 

عن الضرر الذي لحق بو نتيجة جريمة إصدار الشيك دون مقابل وفاء، والثانية أمام  بالتعويض
 المحكمة المدنية لممطالبة بقيمة ىذا الشيك.

لكن المشرع تخفيفًا من األعباء التي تترتب عمى كاىل حامل الشيك نتيجة إقامة ىاتين 
ر في الدعوى العامة الحكم لو الدعويين، أجاز لممذكور أن يطمب من المحكمة الجزائية التي تنظ

بمبمغ يساوي قيمة الشيك، دون أن يخلَّ ذلك بحقو في المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بو عند 
االقتضاء، كما ترك لو الخيار بأن يطالب بدينو لدى المحاكم المدنية بصرف النظر عن إقامة 

 ق.ت(.401الدعوى الجزائية )مادة 

 يك ليس له مقابل وفاء:جريمة استالم أو تظهير ش -2

شيك دون أن يكون لو مقابل وفاء في التشريع الفرنسي  Receptionأدخمت جريمة تسميم 
 .1972. أما جريمة تظيير مثل ىذا الشيك فمم تقرر إاّل في عام 1935المتعمق بالشيك عام 

فاظو سبق أن ذكرنا بأن تحرير الساحب لشيك ليس لو مقابل وفاء لدى المسحوب عميو، واحت
بو ال يؤدي إلى تحقق جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء، فالجريمة ال تنشأ من حيث المبدأ إال 

 من تسميم الشيك المذكور إلى شخص آخر ىو المستفيد.
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لكن لو ثبت عمم المستفيد بانتفاء ىذا المقابل، أو بعدم كفايتو ورغم ذلك قبل تسمم ىذا الشيك، 
ال دور الشريك في خمق ىذه الجريمة، فمو لم يقبل الشيك بحالتو ىذه فإن دوره في تصرفو ىذا ليس إ

 ويستممو من الساحب لما كان لمجريمة أي وجود.

ويمكن إسناد قبول المستفيد الستالم شيك ليس لو مقابل وفاء إلى أسباب متعددة، فقد يقبل 
ى المسحوب عميو فيما بعد، المستفيد ىذا الشيك العتماده عمى مقدرة الساحب بإيصال مقابل الوفاء إل

أو ألممو بأنو سيظير الشيك إلى شخص آخر حسن النية يجيل حقيقتو، أو الستخدامو كتغطية أو 
ضمان )من ىنا كانت التسمية: شيكات الضمان( لديون غير مشروعة أو قروض بفوائد ربوية عالية 

ء لمجرد المطالبة؛ خوفًا فيستعممو كسالح ضغط ضد الساحب المدين ييدده بو، ويحممو عمى الوفا
 من المالحقة الجزائية.

والمشرع السوري، حرصًا منو عمى توفير الحماية ليذا السند، وتدعيمًا لثقة المتعاممين بو، 
وتسييل قيامو بدوره كأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعامالت، ودفعًا لكل خطر أو عبث قد ينشأ 

أو بتداولو بطرق غير قانونية تخل بقواعد الشرف واألمانة، من استخدامو كأداة نصب، أو احتيال، 
 فإنو لم يمحق وصف الجريمة بعممية إصدار شيك ليس لو مقابل وفاء بل باستالمو أيضًا.

لى ىذا تشير المادة ) من أقدم عن معرفة عمى حمل الغير عمى "عقوبات( بقوليا:  653وا 
(. 652الشريك في الجرم المذكور بالمادة )تسميمو شيكًا دون مقابل وفاء قضي عميو بعقوبة 

 وتضاعف ىذه العقوبة إذا استحصل المجرم عمى الشيك لتغطية قرض بالربا".

وما يستخمص من ىذا النص أن مجرد قبول المستفيد استالم الشيك من الساحب مع عممو في 
 حينو عدم وجود مقابل وفاء لو؛ ال يشكل فعاًل مجرمًا يعاقب عميو.

 إعطاء تصريح كاذب عن حقيقة مقابل الوفاء:جريمة  -3

ق.ت( أنو: يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ليرة سورية، وال تتجاوز 400قررت المادة )
 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مسحوب عميو صرح عن عمم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديو.

ى المسحوب عميو؛ فيقدمو إليو قد يرغب الحامل في االطمئنان بأن لمشيك مقابل وفاء لد
لمتأشير عميو بما يفيد وجود ىذا المقابل، أو أنو يقدمو إليو الستيفاء قيمتو فورًا، فيصرح األخير بعدم 

 كفاية مقابل الوفاء.
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وحيث إن مثل ىذا التصريح ال يضر فقط بسمعة الساحب والتشيير بو ومالحقتو جزائيًا 
اف، بل إنو يمس أيضًا مصالح الحامل الذي يتأخر في استيفاء إلصداره شيكًا ليس لو مقابل وفاء ك

مبمغ الشيك لحين الرجوع وديًا أو قضائيًا عمى ضّمانو. ولذلك، نظرًا لخطورة ىذا التصريح، فإن 
المشرع قرر توقيع عقوبة الغرامة المذكورة عمى المسحوب عميو الذي أدلى بو، لكنو اشترط لتوقيع 

مسحوب عميو قد تعمد عن سوء نية إعطاء مثل ىذا البيان، أما إذا كان قد ىذه العقوبة أن يكون ال
أعطاه نتيجة خطأ قد وقع في قيوده وسجالتو، فإن وصف الجريمة ال ينطبق عمى فعمو النتفاء الركن 

 المعنوي فييا.

نشير أيضًا إلى أنو إذا كان المشرع قد عاقب عمى فعل المسحوب عميو لتصريحو عن قيمة 
الوفاء تقل عما ىي عميو حقيقة، فإن ىذه العقوبة تنال من باب أولى تصريح المذكور بانتفاء لمقابل 

 المقابل كميًا.
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 تمارين:

 أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي 
 

ق ت عمى أن الحق بمقابل الوفاء في سند السحب ينتقل إلى حممته  252نصت المادة 
 المتعاقبين:

 لشيكال يسري حكم ىذه المادة عمى ا .1

 يسري حكم ىذه المادة عمى الشيك  .2

 الشيك ال يقبل التظيير  .3

 كل ما تقدم خطأ  .4

 
 2الجواب الصحيح رقم 

 
 أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي 

 
 شروط مقابل الوفاء في الشيك :

 يجبأن يكون المقابل حق شخصي بمبمغ نقدي .1

 يجب أن يكون المقابل موجودًا وقت إصدار الشيك .2

 بل قاباًل لمتصرف بو بموجب شيكيجب أن يكون المقا .3

 يجب أن يكون المقابل مساويًا عمى األقل لمبمغ الشيك .4

تمنحيا المصارف لعمالئيا يجوز مبدئيًا أن يكون المقابل تسييالت الصندوق التي  .5
 شفييًا 

 5الجواب الصحيح رقم
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 وفاء الشيك 
 الكممات المفتاحية:

 -االحتجاج لعدـ الوفاء  -االمتناع عف الوفاء  -شروط صحة الوفاء  -ميعاد تقديـ الشيؾ لموفاء 
 -أنواع خاصة مف الشيكات  -سقوط حؽ الرجوع  -الرجوع لعدـ الوفاء  -االشعار بعدـ الوفاء 

 الشيؾ المقيد في الحساب. -الشيؾ المسطر 

 الممخص:

ضع وفاء الشيؾ ألحكاـ تتعمؽ بميعاد تقديـ الشيؾ لموفاء وما يترتب عمى االخالؿ بميعاد التقديـ يخ
ثبات الوفاء ومسئولية  مف جزاء، وبشروط صحة الوفاء مف حيث الجهة التي يتـ الوفاء لها، وا 

لوفاء المسحوب عميه عف الوفاء والمعارضة فيه وكيفة حصوله في حالة ضيع الشيؾ، واالمتناع عف ا
وحؽ الرجوع عمى المظهريف والساحب والضامنيف، وتقديـ االحتجاج واالشعار بعدـ الوفاء، وسقوط 
 حؽ الرجوع لالهماؿ والتقادـ. 
وهناؾ إلى جانب الشيؾ العادي أنواع خاصة مف الشيكات التي تختمؼ عنه غالبًا في الشكؿ 

 والمضموف، كالشيؾ المسطر والشيؾ المقيد في الحساب.

 داف التعميمية:األه

  .تعريؼ الطالب باألحكاـ التي يخضع لها الوفاء بالشيؾ 

  .تحديد األنواع الخاصة مف الشيكات وما يميزها عف الشيؾ العادي 
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 تقديم الشيك لموفاء

 ميعاد التقديم: -أولا 

ؽ.ت( عمى أف الشػيؾ واجػب الوفػاء لػدط االطػالع  عميػه وكػؿ بيػاف مخػالؼ 368نصت المادة )
ذا كػاف لذلؾ ُيع دُّ كأف لـ يكف؛ لذلؾ فإف لحامؿ الشػيؾ الحػؽ بتقديمػه لموفػاء منػذ لحظػة اسػتالمه لػه. وا 

خ الشػػػيؾ بتػػاري  الحػػؽ لتػػػاري  إصػػدارإ الحقيقػػي؛ فػػػإف ذلػػؾ ال يػػؤثر عمػػػى حػػؽ الحامػػػؿ السػػاحب  ػػد أر  
 بعرضه عمى المسحوب عميه لوفائه منذ تاري  استالمه له.

 تقديـ الشيؾ لموفاء إلى أجؿ طويؿ؟لكف هؿ يحؽ لمحامؿ أف يتراخى في 

سبؽ أف ذكرنا بأف الشيؾ هو أداة وفاء، وليس أداء ائتماف، ولكي يتمكف مػف أداء هػذإ الوظيفػة، 
ؽ.ت( 369فقػد لحػظ المشػرع ضػرورة تقديمػه لموفػاء خػالؿ فتػرة  صػيرة مػف تحريػرإ، و ػد ذكػرت المػادة )

 في هذا الشأف ما يمي:

 واجػػب الوفػػاء فيهػػا يجػػب تقديمػػه لموفػػاء خػػالؿ مهمػػة ثمانيػػةالشػػيؾ المسػػحوب فػػي سػػورية، و  -1
   أياـ.

أما الشيؾ المسحوب خارج سورية وواجب الوفاء في داخمها، فيجب تقديمه لموفػاء فػي خػالؿ  -2
عشػػػريف يومػػػًا إذا كػػػاف الشػػػيؾ صػػػادرًا بأوروبػػػة، أو بأحػػػد البمػػػداف الوا عػػػة عمػػػى شػػػاط  البحػػػر األبػػػي  

 مًا إذا كانت جهة إصدارإ، وا عة في غير البالد السالفة الذكر.المتوسط، وفي خالؿ سبعيف يو 

ويبػػدأ الميعػػاد السػػالؼ الػػذكر مػػف اليػػوـ المبػػيف فػػي الشػػيؾ كتػػاري  ةصػػدارإ واعتبػػرت المػػادة  -3
 ؽ.ت( تقديـ الشيؾ إلى إحدط غرؼ المقاصة بمثابة تقديـ لموفاء.371)

ذا حالػػػت  ػػػوة  ػػػاهرة ال يمكػػػف التومػػػب عميهػػػا، دوف تقػػػ ديـ الشػػػيؾ لموفػػػاء فػػػي المواعيػػػد المقػػػررة، وا 
 ؽ.ت(.389امتدت هذإ المواعيد لحيف زواؿ هذإ القوة )مادة 

 جزاء اإلخالل بمواعيد التقديم: -ثانياا 

لحامػػػؿ الشػػػيؾ الرجػػػوع عمػػػى المظهػػػريف والسػػػاحب وغيػػػرهـ مػػػف "ؽ.ت( أنػػػه: 383 ػػػررت المػػػادة )
 تدفع  يمته، وأثبت االمتناع عف الوفاء باحتجاج.الممزميف إذا  دمه لموفاء في المدة القانونية، ولـ 
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يسػتفاد مػػف الػػنذ المػػذكور أف الحامػػؿ إذا أهمػػؿ تقػديـ الشػػيؾ لموفػػاء خػػالؿ المػػدد القانونيػػة وهػػي 
يومػػػًا بحسػػػب مػػػا إذا كػػػاف الشػػػيؾ مسػػػحوبًا فػػػي سػػػورية، أو فػػػي بمػػػد أوروبػػػي، أو يقػػػع عمػػػى  8/22/72

ف بمػداف العػالـ األخػرط، وليسػتحؽ الػدفع فػي سػورية، شاط  البحر األبي  المتوسط، أو فػي أي بمػد مػ
فػػإف حقػػه بػػالرجوع عمػػى السػػاحب والمظهػػريف وغيػػرهـ مػػف الممتػػزميف، يتعػػر  لمسػػقوط، لكػػف ال يسػػتفيد 
السػػاحب، مػػف هػػذا الحكػػـ إال إذا كػػاف  ػػد  ػػدـ مقابػػؿ الوفػػاء، وظػػؿ هػػذا المقابػػؿ لػػدط المسػػحوب عميػػه 

 ه.التزاـ األخير بوفائحتى انقضاء ميعاد 

عمػػى المسػػحوب عميػػه أف يػػوفي  يمػػة الشػػيؾ ولػػو بعػػد "ؽ.ت( إلػػى أنػػه: 372كمػػا أشػػارت المػػادة )
وهػػػي ثػػالث سػػػنوات  1. ويسػػتمر هػػػذا االلتػػزاـ حتػػػى انقضػػاء مػػدة مػػػرور الػػزمف"الميعػػاد المحػػدد لتقديمػػػه

 ابتداء مف تاري  انتهاء مهمة التقديـ لموفاء.

اء شػيؾ، لديػه مقابػؿ وفائػه، ولػـ تحصػؿ أضؼ إلى ذلؾ أف المشػرع ألػـز كػؿ مصػرؼ يػرف  وفػ
لديػه أي  معارضػة فيػه، ومسػػحوب سػحبًا صػحيحًا عمػػى خزانتػه، بػالتعوي  عمػػى السػاحب عػف الضػػرر 

ؽ.ت(، مػف دوف أف يحػدد 422الناش  له عف عدـ تنفيذ أمرإ، وعما لحقه في سمعته واعتبػارإ المػالي )
 ذي يقع خالؿ فترة التقديـ فقط.بأف الرف  الذي يساءؿ عنه المصرؼ المسحوب عميه هو ال
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 شروط صحة الوفاء

 لمن يدفع الشيك: -أولا 

لكي يكػوف وفػاء الشػيؾ صػحيحًا ومبرئػًا لذمػة المصػرؼ المسػحوب عميػه؛ يجػب أف يػتـ بػيف يػدي 
 حاممه الشرعي سواء كاف صاحب الحؽ فيه أو نائبه.

عميػػه وفػػاءإ لمػػف يتقػػدـ بػػه، وعمػػى ذلػػؾ، إذا كػػاف الشػػيؾ لمحامػػؿ فػػإف عمػػى المصػػرؼ المسػػحوب 
لكػػف إذا كانػػت ظػػروؼ التقػػديـ أدخمػػت بعػػ  الشػػؾ فػػي  ناعػػة المصػػرؼ حػػوؿ ممكيػػة الحامػػؿ لمشػػيؾ؛ 

 فإف باستطاعة المصرؼ التو ؼ عف الدفع.

ذا كػػػػاف الشػػػػيؾ اسػػػػميًا، عمػػػػى المسػػػػحوب عميػػػػه وفػػػػاؤإ لمشػػػػخذ الػػػػوارد اسػػػػمه فػػػػي الشػػػػيؾ، أو  وا 
 الة الحؽ بعد التأكد مف استيفاء إجراءاتها.لمشخذ الذي انتقؿ إليه الشيؾ بطريؽ حو 

أما إذا كاف الشيؾ ألمر، أي  اباًل لمتظهير، فعمى المسحوب عميه الوفاء به إلػى حاممػه الشػرعي 
ؽ.ت بداللػػة المػػادة 268بعػػد أف يتأكػػد مػػف وصػػوله إليػػه بسمسػػمة غيػػر منقطعػػة مػػف التظهيػػرات )مػػادة 

 ؽ.ت(.376/2 يع المظهريف )مادة ؽ.ت( ودوف أف يسأؿ عف التحقؽ مف صحة توا364

وفػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ، عمػػػى المسػػػحوب عميػػػه، لتبػػػرأ ذمتػػػه بشػػػكؿ صػػػحي  و طعػػػي، أف يتحقػػػؽ  بػػػؿ 
صرؼ  يمة الشػيؾ لصػاحبه مػف صػحة الشػيؾ نفسػه، ومػف صػحة تو يػع السػاحب بمقارنتػه مػع نمػوذج 

ـ يتمػؽ معارضػػة تو يعػه المحفػوظ لديػه. كمػا يجػب عمػى المصػرؼ إضػػافة إلػى ذلػؾ أف يتأكػد مػف أنػه لػ
صحيحة بعدـ وفاء الشػيؾ المعػرو  عميػه لهػذا الوػر . وعميػه أخيػرًا أف يتأكػد مػف شخصػية الحامػؿ 
الػػػذي يسػػػممه الشػػػيؾ وذلػػػؾ بػػػاالطالع  عمػػػى أي  وثيقػػػة رسػػػمية تحمػػػؿ صػػػورته كجػػػواز السػػػفر، وبطا ػػػة 

 الهوية الشخصية.

 محـل الوفــاء: -ثانياا 

بأكممهػػػا إذا تػػػوافر لديػػػه مقابػػػؿ الوفػػػاء الكػػػافي تحػػػت عمػػػى المسػػػحوب عميػػػه أف يفػػػي  يمػػػة الشػػػيؾ 
 طائمة المسؤولية بالتعوي  عمى الساحب عما لحقه مف ضرر؛ إف امتنع عف ذلؾ.

ذا كػاف األصػػؿ أف الػػدائف ال يجبػػر عمػػى اسػػتيفاء جػػزء مػػف دينػػه، فػػإف المشػػرع التجػػاري، تخفيفػػًا  وا 
يػرهـ، لػـ يسػم  لمحامػؿ أف يػرف  مف عبء الضماف الذي يتحممه المو عوف مف ساحب ومظهريف وغ
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ؽ.ت(، كػأف ال يكػػف لػدط المسػػحوب عميػه مقابػػؿ وفػػاء 374/2مػا يعػػر  عميػه مػػف وفػاء جزئػػي )مػػادة 
 كاؼ لتوطية  يمة الشيؾ.

ويترتػػب عمػػى الوفػػاء الجزئػػي بػػراءة ذمػػة السػػاحب والمظهػػريف والضػػامنيف )االحتيػػاطييف( لهػػـ بمػػا 
امػؿ الشػػيؾ أف يقػػدـ االحتجػاج عمػػا تبقػػى مػف  يمتػػه. لكػػف يسػاوي المبمػػل المػػوفى مػف  يمػػة الشػػيؾ. ولح

إذا كػػاف الوفػػاء جزئيػػًا فػػإف المسػػحوب عميػػه ال يسػػتطيع طمػػب اسػػترداد الشػػيؾ، بػػؿ لػػه أف يطمػػب تثبيػػت 
عطاءإ مخالصة مستقمة بذلؾ )مادة   ؽ.ت(. 4و374/3الوفاء الحاصؿ منه عمى الشيؾ نفسه، وا 

ذا اشػترط وفػاء الشػػيؾ بعممػة غيػػر متداو  لػة فػػي سػورية، فإنػػه يجػب وفػػاء مبموػه فػػي ميعػاد تقػػديـ وا 
الشيؾ بػالميرات السػورية حسػب سػعر الصػرؼ فػي هػذا التػاري . فػإذا لػـ يػتـ الوفػاء فػي يػوـ التقػديـ كػاف 
لمحامؿ الخيػار بػيف المطالبػة بمبمػل الشػيؾ مقومػًا بالعممػة السػورية حسػب سػعرإ فػي يػوـ التقػديـ، أو فػي 

ب أف يشترط أف القيمة تحسب طبقًا لسعر معيف يحػددإ فػي الشػيؾ. كمػا لػه يوـ الوفاء. عمى أف لمساح
 ؽ.ت(. 377أيضًا أف يشترط الوفاء بعممة أجنبية فعاًل )

ثػػـ إذا تعػػيف مبمػػل الشػػيؾ بعممػػة تحمػػؿ اسػػمًا مشػػتركًا مثػػؿ الميػػرة، فهػػي عممػػة مشػػتركة بػػيف لبنػػاف 
 ؽ.ت(. 377/6صة ببمد الوفاء )وسورية وتركيا...إل ، فيفتر  أف المقصود هو العممة الخا

 إثبـات الوفـاء: -ثالثاا 
ؽ.ت( بأنػػه يحػؽ لممسػػحوب عميػه أف يطمػب مػػف الحامػؿ عنػػد وفائػه  يمػػة 374/1تقضػي المػادة )

الشػػػيؾ أف يسػػػممه إليػػػه مػػػع التأشػػػير عميػػػه بالتخػػػالذ، وهكػػػذا يكػػػوف إثبػػػات وفػػػاء  يمػػػة الشػػػيؾ باسػػػتالـ 
 األخير بما يفيد الوفاء.المسحوب عميه لمشيؾ مف الحامؿ مو عًا مف 

و ػػد جػػرت العػػادة لػػدط المصػػارؼ أف تطمػػب إلػػى حامػػؿ الشػػيؾ المعػػرو  لموفػػاء وضػػع تو يعػػه 
عمػػى ظهػػر الصػػؾ مجػػردًا عػػف أي  كتابػػة أخػػرط، ثػػـ تضػػيؼ لفظػػًا يفيػػد التخػػالذ بجػػوار التو يػػع يحػػرر 

 بيد الموظؼ المختذ، أو يثبت بخاتـ يدوي أو آلي.
إلػى المصػرؼ دوف أي تأشػير عميػه بالتخػالذ، كػاف ذلػؾ  رينػة عمػى أما إذا سمـ الحامؿ الشػيؾ 

 الوفاء، لكف هذإ القرينة تقبؿ إثبات العكس مف جانب الحامؿ.

 مسؤولية المسحوب عميه عن الوفاء: -رابعاا 
تنشػػأ مسػػؤولية المصػػرؼ المسػػحوب عميػػه عػػف وفػػاء الشػػيكات المسػػحوبة عميػػه مػػف عقػػد حسػػاب 

ه، والتػـز بموجبػه بػدفع مبػالل الشػيكات التػي يسػحبها عميػه األخيػر. وعمػى الوديعة؛ الذي أبرمه مػع زبونػ
هذا األساس فإف ذمة المسحوب عميه ال تبرأ نحو زبونػه إال إذا كػاف  ػد أوفػى شػيكات اسػتوفت ظاهريػًا 
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شػػكمها القػػانوني، ولػػـ ينسػػب أي إهمػػاؿ لػػه فػػي هػػذا الصػػدد. وتطبيقػػًا لػػذلؾ يمتػػـز المسػػحوب عميػػه عنػػد 
 يمي:الوفاء بما 

أف يتأكد مف أهمية الحامؿ؛ ألف الوفاء لألخير يرتب بػراءة ذمػة المسػحوب عميػه، واةبػراء ال  -1
، وتتحقػػؽ المصػػارؼ عػػادة مػػف هػػذإ األهميػػة بػػاالطالع عمػػى 2يقػػع أساسػػًا إال مػػف شػػخذ كامػػؿ األهميػػة

.(. أمػا أي مستند رسمي يثبت شخصية الحامػؿ )بطا ػة عائمػة، جػواز سػفر، بطا ػة الهويػة الشخصػية..
 إذا كاف

حامػػػػؿ الشػػػػيؾ المقػػػػدـ لموفػػػػاء وكػػػػياًل عػػػػف صػػػػاحبه األصػػػػمي، فعميػػػػه أف يبػػػػرز سػػػػند الوكالػػػػة إلػػػػى 
 المسحوب عميه لمتأكد مف صفته هذإ وحدود سمطاته في هذا الشأف.

 .3أف يتحقؽ مف وصوؿ الشيؾ إلى الحامؿ نتيجة تظهيرات متسمسمة -2

 يمػة الشػيؾ المقػدـ لموفػاء؛ إال إذا كػاف  بػؿ أف  أف يتأكد مف وجود مقابؿ وفاء كػاؼ لتوطيػة -3
ويمتػػـز المسػػحوب عميػػػه بإنفػػاذ تعميمػػات زبونػػه فيمػػػا لػػو طمػػب منػػػه  .4يفػػي هػػذا الشػػيؾ عمػػػى المكشػػوؼ

 تخصيذ إحدط الدفعات في الحساب لتسديد شيؾ معيف.

عمػى  أف ال يفي الشيؾ إذا كاف  د تمقى اعتراضًا صػحيحًا مػف الزبػوف عمػى وفائػه، وأف وفػي -4
 .5الرغـ مف هذا االعترا  يتحمؿ مسؤولية خطئه

ذا مػا الحػظ بعػ  التعػديالت  -5 أف يتثبت مف اشتماؿ الشيؾ عمػى جميػع البيانػات اةلزاميػة، وا 
 في هذإ البيانات، عميه أف يستوثؽ مف اعتماد الساحب لها بوضع تو يعه جانب التعديؿ.

ه بصػػدد وفائػػه شػػيكات مػػزورة يترتػػب عمػػى وفػػي الوا ػػع غالبػػًا مػػا تطػػرح مسػػؤولية المسػػحوب عميػػ
 الوفاء بها إفقار ذمة ساحبها بمقدار  يمتها. ويالحظ في هذا الخصوذ ما يمي:

جرت العادة أف يحتفظ المصػرؼ بتو يػع لمزبػوف الػذي فػت  الحسػاب المصػرفي لديػه يتخػذإ وسػيمة 
اًل، فػإف ارتػاب المصػرؼ فػي لممطابقة مػع التوا يػع؛ التػي تحممهػا الشػيكات، التػي يسػحبها الزبػوف مسػتقب

                                                

 .271مرجع سابؽ, ذ  ،د. ادوارد عيد 2
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 .291سابؽ, ذ 

 .925ذ  ،1971مجمة المصرؼ  ،29/6/1971استئناؼ اكس  4
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صحة تو يع أحد هذإ الشيكات فإنػه إمػا أف يطمػب إلػى الحامػؿ إعػادة الشػيؾ لمسػاحب العتمػادإ بتو يػع 
 جديد منه، أو يؤشر عميه باالمتناع عف الوفاء لعدـ مطابقة التو يع.

 هذا و د استقر القضػاء عمػى أف وفػاء المصػرؼ بقيمػة شػيؾ مزيػؿ مػف األصػؿ بتو يػع مػزور مػف
زبونػه؛ الػذي عهػد إليػػه بأموالػه يعتبػر وفػػاء غيػر صػحي  لحصػػوله لمػف ال صػفة لػػه فػي تمقيػه. وبالتػػالي 
فػػإف هػػذا الوفػػاء، ولػػو تػػـ بويػػر خطػػأ مػػف المصػػرؼ المسػػحوب عميػػه؛ فإنػػه ال يبػػرئ ذمػػة األخيػػر  بػػػؿ 

صػػحة لػػه الزبػػوف، وال يجػػوز أف يمتػػـز هػػذا الزبػػوف بمقتضػػى تو يػػع مػػزو ر عميػػه؛ ألف السػػند المػػزور ال 
عمػػى مػػف نسػػب إليػػه، ولهػػذا فػػإف تبعػػة الوفػػاء تقػػع عمػػى عػػاتؽ المصػػرؼ أيػػًا كانػػت درجػػة إتقػػاف التزويػػر 
ال تحمػػػؿ هػػػو تبعػػػة  وذلػػؾ كمػػػه بشػػػرط عػػػدـ و ػػػوع خطػػػأ مػػػف جانػػػب الزبػػػوف الػػػوارد اسػػػمه فػػػي الصػػػؾ، وا 

ات خطئػػػه. وُيعػػػدُّ تقصػػػيرًا مػػػف الزبػػػوف السػػػاحب متػػػى ارتكػػػب خطػػػأ بعػػػدـ محافظتػػػه عمػػػى دفتػػػر الشػػػيك
 محافظة الرجؿ العادي، كأف يترؾ الزبوف دفتر الشيكات 

الخػػاذ بػػه طػػرؼ أحػػد موظفيػػه، وكػػاف غيػػر مػػؤتمف فمجػػأ إلػػى تزويػػر تو يعػػه ويػػرط الػػبع  أف 
مسػػؤولية المصػػرؼ عػػف وفػػاء الشػػيكات المػػزورة فػػي مثػػؿ هػػذإ الحػػاالت ُتعػػد  مػػف مخػػاطر المهنػػة التػػي 

 .6ميها مف فوائد أخرط نتيجة العمميات المصرفيةتتعر  لها المصارؼ عمومًا، مقابؿ ما يعود ع
 ؽ.ت( إلى مسؤولية المصرؼ وأحكامها بقولها:393و د أشارت المادة )

يتحمؿ المسحوب عميه وحدإ الضرر المترتب عمى شيؾ مػزو ر أو محػر ؼ إذا لػـ يكػف نسػب  -1
 أي خطأ إلى الساحب المبيف اسمه في الصؾ.

ًا إذا لـ يحػافظ عمػى دفتػر الشػيكات المسػمـ إليػه بمػا ينبوػي وبوجه خاذ ُيعدُّ الساحب مخطئ -2
 مف عناية.

 المعارضة في الوفــاء: -خامساا 
ال تقبػػؿ معارضػة السػاحب عمػػى وفػاء الشػػيؾ إال "ؽ.ت( عمػػى مػا يمػي: 3و372/2نصػت المػادة )

 في حالة ضياعه، أو إفالس حاممه.

                                                

6
مرجػػػع سػػػابؽ, ذ  ،؛ د. سػػػميحة القميػػػوبي 289مرجػػػع سػػػابؽ, ذ  ،د. مصػػػطفى كمػػػاؿ طػػػه 
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ب عمػػػػى  اضػػػػي األمػػػػور فػػػػإذا عػػػػار  السػػػػاحب بػػػػالرغـ مػػػػف هػػػػذا الحظػػػػر ألسػػػػباب أخػػػػرط، وجػػػػ
أف يػأمر بإلوػاء هػذإ المعارضػة بنػاء عمػى طمػب  -حتى ولو فػي حالػة رفػع دعػوط أصػمية -المستعجمة 

 ."الحامؿ

يتضػ  مػف هػذا الػنذ أف السػاحب ال يسػتطيع أف يطمػب إلػى المسػحوب عميػه عػدـ وفػاء الشػػيؾ 
ذا مػا عػار  لويػػر هػذيف فػالس حاممػه. وا  السػببيف فػإف لقاضػػي  إال فػي حػالتيف فقػط: ضػياع الشػػيؾ، وا 

األمػػور المسػػتعجمة، بنػػاء عمػػى طمػػب حامػػؿ الشػػيؾ، إلوػػاء هػػذإ المعارضػػة، حتػػى إف المسػػحوب عميػػه 
الذي يفي  يمة الشيؾ عندما ال تكػوف المعارضػة مسػتندة إلػى إحػدط الحػالتيف المػذكورتيف، يكػوف وفػاؤإ 

المسػحوب عميػه، فػإف عمػى  صحيحًا، وتبرأ ذمته بذلؾ. وكذلؾ األمر لو حجػز دائنػو السػاحب تحػت يػد
األخيػػر أف يػػوفي الحامػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف هػػذا الحجػػز ألف مقابػػؿ وفػػاء الشػػيؾ انتقػػؿ إلػػى المسػػتفيد منػػه 

 منذ تسممه الصؾ.

ولػػئف كػػاف الػػنذ  ػػد أشػػار إلػػى حػػؽ السػػاحب فػػي االعتػػرا  عمػػى الوفػػاء بالحػػالتيف المػػذكورتيف 
المػذكور وحػدإ، بػؿ يجػوز لمحامػؿ فػي حالػة  أعالإ، فإف الرأي عمى أف حؽ االعترا  ال يقتصر عمػى

 .7ضياع الشيؾ، ولوكيؿ التفميسة في حالة إفالس الحامؿ إجراء مثؿ هذا االعترا  أيضاً 

 الوفاء في حالة ضياع الشيك: -سادساا 

إذا ضػػػػاع الشػػػػيؾ )أو تمػػػػؼ، أو سػػػػرؽ..( جػػػػاز، كمػػػػا أسػػػػمفنا، لسػػػػاحبه وحاممػػػػه المعارضػػػػة لػػػػدط 
 المسحوب عميه بعدـ وفائه.

 كف يثور السؤاؿ بعد ذلؾ: كيؼ يتـ وفاء الشيؾ بمثؿ هذإ الحالة؟ل

لقد رسـ المشرع عدة طرؽ لحؿ هذإ المشػكمة تختمػؼ بحسػب مػا إذا كػاف الشػيؾ محػررًا مػف عػدة 
 نس ، أو مف نسخة واحدة.

وحيػػػػػث إف أحكػػػػػاـ ضػػػػػياع سػػػػػند السػػػػػحب تنطبػػػػػؽ عمػػػػػى ضػػػػػياع الشػػػػػيؾ بموجػػػػػب أحكػػػػػاـ المػػػػػادة 
 رجوع إليها تفاديًا لمتكرار.ؽ.ت(، فإنه يقتضي ال378)

   *  *  * 

                                                

 .286-285مرجع سابؽ, ذ  ،د. ادوارد عيد 7
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 الفرع الثالث:المتناع عن الوفاء والرجوع

 د يمتنع المسحوب عميه عف وفاء  يمة الشيؾ لعدـ وجػود مقابػؿ وفػاء لديػه، أو لعػدـ كفايتػه، أو 
 لتمقيه معارضة بوفائه، أو لعجزإ نفسه عػف الوفػاء،، أو لويػر ذلػؾ مػف األسػباب، ففػي هػذإ الحالػة يحػؽ
لمحامؿ الرجوع عمى المظهػريف والسػاحب والضػامنيف؛ الػذيف يضػمنوف وفػاء  يمػة الشػيؾ مجتمعػيف، أو 

 ؽ.ت(.385ؽ.ت بداللة المادة 328منفرديف )

ؽ.ت( أف يثبػػت 383لكػػف لكػػي يمػػارس الحامػػؿ حػػؽ الرجػػوع، عميػػه، كمػػا تشػػير إلػػى ذلػػؾ المػػادة )
يمػػـز بإخطػػار مػف ظهػػر إليػه الشػػيؾ بعػػدـ امتنػاع المسػػحوب عميػه عػػف الوفػػاء باحتجػاج رسػػمي، وكػذلؾ 

 الوفاء خالؿ مدة محددة.
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 الحتجاج لعدم الوفاء
 موعد تنظيم الحتجاج -أولا 

ؽ.ت( لػػػزوـ تقػػػديـ االحتجػػػاج لعػػػدـ الوفػػػاء  بػػػؿ انقضػػػاء مػػػدة تقػػػديـ الشػػػيؾ. 384ذكػػػرت المػػػادة )
ب الشػيؾ حسػػب مػػا إذا وهػي، كمػػا نعمػـ، ثمانيػػة أيػػاـ، أو عشػروف يومػػًا أو سػبعوف يومػػًا مػػف تػاري  سػػح

كاف الشيؾ مسحوبًا في سورية، أو في أوروبة، أو إحػدط بمػداف البحػر األبػي  المتوسػط، أو فػي بػا ي 
ذا مػػػا تػػـ تقػػػديـ الشػػيؾ فػػػي اليػػوـ األخيػػػر، جػػاز تحريػػػر  البمػػداف األخػػرط ويسػػػتحؽ الػػدفع فػػػي سػػورية. وا 

 االحتجاج في يوـ العمؿ التالي له.

كنشػػػوب حػػػرب، أو ثػػػورة، أو فيضػػػاف، أو غيػػػر ذلػػػؾ، دوف تقػػػديـ لكػػػف إذا مػػػا حالػػػت  ػػػوة  ػػػاهرة، 
االحتجاج في الموعد المحدد، فإف هذا الموعد يمتد حتى زواؿ القوة القاهرة حيػث يتوجػب عمػى الحامػؿ 

ؽ.ت( كمػػا يتوجػػب عمػػى المػػذكور إخطػػار مػػف 389بعػػدها أف يبػػادر إلػػى إ امػػة االحتجػػاج دوف إبطػػاء )
ف يثبػػػت هػػػذا اةخطػػػار عمػػػى الشػػػيؾ ذاتػػػه، أو عمػػػى الور ػػػة ظهػػػر لػػػه الشػػػيؾ بحػػػادث القػػػوة القػػػا هرة، وا 

 المتصمة به مؤرخًا ومو عًا منه.

هذا وال تعتبر مف  بيؿ القوة القاهرة، الحػوادث الشخصػية البحتػة المتعمقػة بحامػؿ الشػيؾ، أو بمػف 
 كمفه بتقديمه، أو بتقديـ االحتجاج )كالمر  والسفر أو غير ذلؾ(.

 

 

 نظيم الحتجاج:إجراءات ت -ثانياا 

ؽ.ت( بػػػأف إثبػػػات امتنػػػاع المسػػػحوب عميػػػه يجػػػوز أف يقػػػع بإحػػػدط الطػػػرؽ 383تقضػػػي المػػػادة )
 التالية:

 بور ة احتجاج رسمية. -أ

ببيػػاف صػػادر مػػف المسػػحوب عميػػه مػػؤرخ مكتػػوب عمػػى الشػػيؾ ذاتػػه مػػع ذكػػر يػػوـ تقديمػػه.  -ب
وبهػػػذا يتميػػػز الشػػػيؾ عػػػف بػػػا ي األسػػػناد التجاريػػػة بأنػػػه ال يمػػػـز ةثبػػػات االمتنػػػاع عػػػف الوفػػػاء بػػػه تنظػػػيـ 
احتجاج رسمي. و صد المشرع مف هذا الحكـ واض ، ذلػؾ أف أسػباب االمتنػاع عػف وفػاء الشػيؾ ينػدر 

ود لعجػػػز المسػػػحوب عميػػػه عػػػف الوفػػػاء، أو تعنتػػػه، وهػػػو عػػػادة مؤسسػػػة مصػػػرفية تتمتػػػع بائتمػػػاف أف تعػػػ
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ضػػػخـ، فمػػػيس ثمػػػة حاجػػػة لتحريػػػر احتجػػػاج ضػػػد المسػػػحوب عميػػػه مػػػف أجػػػؿ التشػػػهير بػػػه، وحثػػػه عمػػػى 
الوفاء، كما هو الحاؿ بالنسبة لممسحوب عميه في سند السحب أو المحرر فػي السػند ألمػر، والػذي هػو 

 اجر فرد.عمى الوالب ت

ببياف مؤرخ صادر عف غرفة المقاصة يذكر فيه أف الشيؾ  دـ فػي الو ػت المحػدد ولػـ تػدفع  -جػ
  يمته.

ؽ.ت( 316-315نفيػػد بػػػأف األحكػػاـ المتعمقػػػة بتنظػػيـ االحتجػػػاج المنصػػوذ عميهػػػا فػػي المػػػواد )
تعػػار  ؽ.ت( بالقػػدر الػػذي ال ي388بالنسػػبة لسػػند السػػحب تسػػري عمػػى الشػػيؾ بموجػػب أحكػػاـ المػػادة )
 مع ماهيته؛ ولهذا يقتضي الرجوع إليها في مكاف دراستها هناؾ.

 :اإلعفاء من تنظيم الحتجاج -ثالثاا 

يسػػػػتطيع حامػػػػؿ الشػػػػيؾ ممارسػػػػة حقػػػػه بػػػػالرجوع عمػػػػى ضػػػػامني الوفػػػػاء دوف أف يكػػػػوف  ػػػػد نظػػػػـ 
 االحتجاج لعدـ الوفاء في الحالتيف التاليتيف:

حتجػػاج فػػي موعػػدإ المحػػدد، واسػػتمرت هػػذإ القػػوة إذا حػػدثت  ػػوة  ػػاهرة حالػػت دوف تنظػػيـ اال -1
أكثر مف خمسة عشر يومًا مف تاري  اليوـ الذي  اـ فيػه الحامػؿ بإخطػار مػف ظهػر لػه الشػيؾ بحػدوث 

 ؽ.ت(.389/5القوة القاهرة، ولو كاف هذا التاري   بؿ انقضاء أجؿ تقديـ الشيؾ )مادة 

ف احتجػػاج، أو بػال مصػاريؼ )مػػادة إذا ضػم ف السػاحب، أو المظهػر الشػػيؾ شػرط الرجػوع دو  -2
 ؽ.ت(.385ؽ.ت بداللة المادة 327
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 اإلشعار بعدم الوفــاء

ؽ.ت( المتعمقػػػة 326ؽ.ت( فإنػػػه تسػػػري عمػػػى الشػػػيؾ أحكػػػاـ المػػػادة )385عمػػػاًل بأحكػػػاـ المػػػادة )
 باةشعار المتوجب إجراءإ عند امتناع المسحوب عميه عف وفاء سند السحب.

 تكرار فإننا نكتفي باةحالة إلى ما ذكرناإ في هذا الصدد هناؾ.لذا منعًا لم

   *  *  * 

 الرجوع لعدم الوفاء

إذا  ػػدـ حامػػؿ الشػػيؾ هػػذا السػػند لممسػػحوب عميػػه فػػي المػػدة القانونيػػة لمتقػػديـ وامتنػػع األخيػػر عػػف 
المظهػػػريف والسػػػاحب الوفػػػاء، وأثبػػػت االمتنػػػاع المػػػذكور فػػػي احتجػػػاج نظػػػامي، جػػػاز لػػػه الرجػػػوع عمػػػى 

 وضامنيهـ )االحتياطييف(.
ولمحامػػؿ الحػػؽ فػػي إ امػػة دعػػوط الرجػػوع عمػػى أي مػػف هػػؤالء الممتػػزميف، منفػػرديف أو مجتمعػػيف، 

 وعمى وجه التضامف.
ذا اسػػػػتوفى الحامػػػػؿ حقػػػػه مػػػػف أحػػػػدهـ، فػػػػإف مػػػػف دفػػػػع يرجػػػػع عمػػػػى المػػػػو عيف السػػػػابقيف الػػػػذيف  وا 

 يضمنوف له استرداد ما دفع.
 مي بحث النقطتيف التاليتيف:نتناوؿ فيما ي

 رجوع الحامؿ عمى الممتزميف بالشيؾ. -1

 رجوع الممتزميف بعضهـ عمى بع . -2

 رجوع الحامل عمى الممتزمين بالشيك: -أولا 

ؽ.ت( 383لقػد حػددت المػادة ) األشخاص الذين يحق لمحامل إقامـة دعـوا الرجـوع عمـي م: -أ
تهـ بالوفػػاء إذا امتنػػع المسػػػحوب عميػػه عنػػه، فهػػػـ بكػػؿ وضػػوح األشػػخاذ الػػػذيف يمكػػف لمحامػػؿ مطػػػالب

المظهػػػػػروف والسػػػػػاحب وغيػػػػػرهـ مػػػػػف الممػػػػػزميف أي الضػػػػػامنوف )االحتيػػػػػاطيوف( لممظهػػػػػريف والسػػػػػاحب. 
ويالحظ أف المػادة المػذكورة لػـ تػذكر المسػحوب عميػه مػف بػيف األشػخاذ الػذيف يجػوز لمحامػؿ الرجػوع 

، فتو يعػه عمػػى الشػيؾ ُيعػػدُّ مػف حيػػث المبػدأ  بػػواًل، عمػيهـ. فػػي الوا ػع إف المػػذكور لػـ يو ػػع عمػى الشػػيؾ
 والقبوؿ محظور كما رأينا في هذا السند.
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يجػػوز لحامػػؿ الشػػيؾ أف يطالػػب مػػف لػػه حػػؽ الرجػػوع عميػػه بقيمػػة موضــوع الرجــوع:  -ب -393
الشػػػيؾ غيػػػر المدفوعػػػة، وبجميػػػع مصػػػاريؼ االحتجػػػاج واةشػػػعارات الصػػػادرة، وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف النفقػػػات 

ت( كنفقػػػات المراسػػػالت، ورسػػػوـ الػػػدعاوط وغيرهػػػا. إضػػػافة إلػػػى الفوائػػػد ابتػػػداء مػػػف يػػػوـ ؽ.386)مػػػادة 
التقػػديـ محسػػوبة بمعػػدلها القػػانوني بالنسػػبة لمشػػيكات المسػػحوبة والمسػػتحقة الوفػػاء فػػي سػػورية، وبمعػػدؿ 

 % بالنسبة لمشيكات األخرط.12
 

 رجوع الممتزمين بعض م عمى بعض: -ثانياا 
يمكػػف لمػػػف أوفػػػى شػػػيكًا أف يطالػػب ضػػػامنيه بكامػػػؿ المبمػػػل "يمػػػي:  ؽ.ت( مػػػا387ذكػػرت المػػػادة )

الػػػذي أوفػػػاإ والمصػػػاريؼ التػػػي أنفقهػػػا إضػػػافة إلػػػى الفائػػػدة محسػػػوبة ابتػػػداء مػػػف يػػػوـ الوفػػػاء، وبالمعػػػدؿ 
 المذكور في الفقرة السابقة.

إف أثػػر وفػػاء  يمػػة الشػػيؾ مػػف أحػػد الممتػػزميف بػػه يختمػػؼ بػػاختالؼ مركػػز كػػؿ مو ػػع مػػوؼ  مػػف 
 الممتزميف:هؤالء 
الساحب هو المديف األصمي بالشيؾ فهػو الػذي أنشػأإ وأوؿ مػف التػـز بػه ثػـ أطمقػه الساحب:  -1

في التداوؿ. فوفاؤإ بقيمته يبرئ ذمتػه؛ لكنػه ال يفػت  لػه بابػًا لمرجػوع عمػى أحػد إذ لػيس هنػاؾ أحػد  بمػه، 
لممسػحوب عميػه، فػإف لػألوؿ وبذلؾ تنتهي حياة الشيؾ. مع ذلؾ إذا كاف السػاحب  ػد  ػدـ مقابػؿ الوفػاء 

إذا أوفى  يمة الشيؾ، الرجوع عمى الثاني بمػا أوفػاإ. ويسػتند فػي دعػوط رجوعػه هػذإ، ال ألحكػاـ  ػانوف 
 الصرؼ، بؿ ألحكاـ القواعد العامة التي تبقى مطبقة عمى الديف األصمي )مقابؿ الوفاء(.

ر الحػؽ كػاف لػه أف يرجػع متى وفى أحد المظهريف  يمة الشػيؾ لمحامػؿ، أو لمظهػ المظ ـر: -2
بدورإ عمى األشخاذ؛ الذيف سبقوإ في التو يع عمى السند ألنهـ يضمنوف لػه وفػاءإ. وعمػى ذلػؾ يكػوف 
لػه إ امػػة دعػػوط الرجػػوع عمػى المظهػػريف السػػابقيف وضػػامنيهـ وعمػى السػػاحب وضػػامنه. أمػػا المظهػػروف 

خيػػر حػػؽ الرجػػوع عمػػيهـ، أو عمػػى الالحقػػوف لممظهػػر المػػوفي؛ فػػإف ذمػػتهـ تبػػرأ بهػػذا الوفػػاء، ولػػيس لأل
 ضامنيهـ، ألنهـ مضمونوف مف  بمه.

إذا وجهػػػت المطالبػػػة مػػػف الحامػػػؿ إلػػػى أحػػػد الضػػػامنيف كػػػاف لهػػػػذا الضـــامن حالحتيـــاطي :  -3
الضػػػامف أف يرجػػػع عمػػػى الممتػػػـز المضػػػموف الػػػذي يضػػػمنه، وعمػػػى جميػػػع األشػػػخاذ الػػػذيف يضػػػمنوف 

موف إمػػػا بموجػػػب دعػػوط الكفالػػػة، وهػػػي تخضػػػع مضػػمونه. ويكػػػوف رجػػػوع الضػػامف عمػػػى المو ػػػع المضػػ
مػػا بػػدعوط الحمػػوؿ محػػؿ الحامػػؿ الػػذي اسػػتوفى مبمػػل الشػػيؾ، وهػػي  لمقواعػػد العامػػة ولمتقػػادـ العػػادي، وا 
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دعػػوط صػػرفية. أمػػا رجػػوع الضػػامف المػػوفي عمػػى ضػػامني مضػػمونه فيكػػوف بموجػػب الػػدعوط الصػػرفية 
ه أف يراعػي اةجػراءات والمواعيػد الالزمػة دوف غيرها. وفي حاؿ رجوع المػذكور بالػدعوط الصػرفية عميػ

 لقبوؿ هذإ الدعوط.

 

 

* * * 
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 سقوط حق الرجوع لإلهمال أو لمتقادم

 السقوط بسبب اإلهمال: -أولا 

 حالت اإلهمال: -أ

لـ يشر المشرع صراحة إلى الحاالت التي يعتبر فيها الحامػؿ مهمػاًل، خالفػًا لمػا ذهػب إليػه حػيف 
 كاـ سند السحب.بحثه ألح

يمكػف لحامػؿ الشػيؾ الرجػوع عمػى "ؽ.ت( نراهػا تقػوؿ: 383ومع ذلؾ إذا رجعنا إلى نذ المادة )
المظهػريف والسػاحب، وغيػرهـ مػف الممػزميف إذا  دمػه لموفػػاء فػي المػدة القانونيػة ولػـ تػدفع  يمتػه، وأثبػػت 

 ."االمتناع عف الوفاء باحتجاج

 مهماًل في الحالتيف التاليتيف:ويستفاد مف هذا النذ أف الحامؿ ُيعد  

 إذا لـ يقدـ الشيؾ لموفاء خالؿ مهمة التقديـ القانونية. -1

إذا لػػـ يػػنظـ االحتجػػاج لعػػدـ الوفػػاء  بػػؿ انقضػػاء مهمػػة التقػػديـ. لكػػف إذا تػػـ التقػػديـ فػػي اليػػوـ  -2
 ؽ.ت(.384/2األخير جاز تحرير االحتجاج في يوـ العمؿ التالي له )مادة 

ف الجزاء الذ ي يترتب عمى إهماؿ الحامػؿ القيػاـ بهػذيف الػواجبيف هػو سػقوط حقػه بػالرجوع عمػى وا 
 الضامنيف؛ الذيف فرضت هذإ الواجبات رعاية لمصالحهـ.

 آثار اإلهمال: -ب
إف إهمػػػاؿ الحامػػػؿ ال يػػػؤدي إال إلػػػى سػػػقوط الػػػدعوط الصػػػرفية المؤسسػػػة عمػػػى سػػػحب الشػػػيؾ أو 

 لعال ات القائمة بيف أطراؼ الشيؾ.تظهيرإ. وتختمؼ آثار هذا اةهماؿ باختالؼ ا
إف المسػػػحوب عميػػػه غيػػػر ممػػػـز صػػػرفيًا العالقـــة بـــين الحامـــل الم مـــل والمســـحوب عميـــه:  -1

بالشػػػيؾ ألنػػػه يحظػػػر عرضػػػه عميػػػه لمقبػػػوؿ؛ ولهػػػذا فػػػإف مسػػػألة سػػػقوط حػػػؽ الحامػػػؿ المهمػػػؿ بالػػػدعوط 
وب عميػه مقابػؿ وفػاء كػاؼ الصرفية إزاء المسحوب عميه تكاد تكوف معدومة، طالما يتوافر عند المسػح

لتوطيػػة الشػػيؾ. فقػػد سػػبؽ وذكرنػػا أف المسػػحوب عميػػه ممػػـز بوفػػاء الشػػيؾ المعػػرو  عميػػه طػػواؿ مػػدة 
التقادـ إذا كاف لديػه مقابػؿ وفائػه، أي يبقػى التزامػه  ائمػًا خػالؿ هػذإ الفتػرة سػواء تػـ تقػديـ الشػيؾ خػالؿ 

 محامؿ بمجرد انتقاؿ الشيؾ إليه.مدة التقديـ أو بعدها؛ ألف الحؽ بمقابؿ الوفاء يثبت ل
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يختمػػؼ حػؽ الحامػػؿ المهمػؿ إزاء السػػاحب بحسػػب العالقـة بــين الحامــل الم مــل والسـاحب:  -2
مػػا إذا كػػاف األخيػػر  ػػد أوصػػؿ مقابػػؿ الوفػػاء إلػػى المسػػحوب عميػػه أـ ال. فػػإذا كػػاف السػػاحب لػػـ يوجػػد 

ي بمبمػػل الشػػيؾ. وطالمػػا أنػػه مقابػػؿ الوفػػاء لػػدط المسػػحوب عميػػه، فيعنػػي ذلػػؾ أنػػه ظػػؿ المػػديف األصػػم
ال  أثػػرط عمػػػى  مػػديف أصػػمي؛ ولػػيس بضػػامف؛ فػػػال يجػػوز لػػه التمسػػؾ بالسػػقوط تجػػػاإ الحامػػؿ المهمػػؿ وا 

(. أما إذا كاف الساحب  د أوصؿ مقابػؿ الوفػاء إلػى المسػحوب عميػه؛ ثػـ 1حساب غيرإ مف دوف سبب)
تبػػر ضػػامنًا والمسػػحوب عميػػه مػػدينًا زاؿ بسػػبب ال إرادة لػػه فيػػه، كمػػا لػػو أفمػػس المسػػحوب عميػػه، فإنػػه يع

 أصميًا. وكضامف في هذإ الحالة يحؽ له أف يدفع مطالبة الحامؿ المهمؿ بالسقوط.

لكػػف إذا كػػاف السػػاحب  ػػد أوجػػػد مقابػػؿ الوفػػاء لػػدط المسػػحوب عميػػػه، ثػػـ زاؿ هػػذا المقابػػؿ بفعػػػؿ 
ب بويػر إرادة السػػاحب، منسػوب إلػى السػاحب كاسػػتردادإ لػه، أو همػؾ  بػػؿ تقػديـ الشػيؾ لموفػاء ولػػو بسػب

فػػػالحكـ واحػػػد فػػػي الحػػػالتيف؛ وهػػػو أف السػػػاحب يبقػػػى المػػػديف األصػػػمي بالشػػػيؾ؛ وال يسػػػتفيد مػػػف إهمػػػاؿ 
 الحامؿ كي يدفع مطالبته بالسقوط.

المظهػػروف ليسػػوا مػػدينيف بالشػػيؾ كمػػا فػػي بقيػػة العالقــة بــين الحامــل الم مــل والمظ ــرين:  -3
ولهػذا أوجػب المشػرع عمػى الحامػؿ اتخػاذ إجػراءات المطالبػة  السندات التجارية، بؿ هـ مجرد ضػامنيف،

الالزمػة فػي مواعيػد  صػػيرة محػددة تهػدؼ إلػى اةسػػراع فػي تحريػر التػزاـ المػػذكوريف مػف هػذا الضػػماف. 
فمػو أهمػػؿ فػي القيػػاـ بػاةجراءات المػػذكورة اسػػتطاع هػؤالء أف يتمسػػكوا بسػقوط حقػػه فػي الرجػػوع عمػػيهـ؛ 

 راكزهـ تبقى معمقة لفترة طويمة خدمة لمصال  حامؿ مهمؿ.ألف القوؿ بوير ذلؾ يجعؿ م

ومػػع ذلػػؾ يظػػؿ لمحامػػؿ المهمػػؿ مقاضػػاة المظهػػر؛ الػػذي تمقػػى منػػه الشػػيؾ بالػػدعوط الناشػػئة عػػف 
 العال ة األصمية )القيمة الواصمة(، والتي حصؿ التظهير بمناسبتها.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .346مرجع سابؽ, ذ  ،؛ د. ادوارد عيد 85مرجع سابؽ, ذ  ،د. عمي عو  -1

 

 السقوط بسبب التقادم: -ثانياا 
ؽ.ت( 394تسػػقط الحقػػوؽ الصػػػرفية المتعمقػػة بالشػػيؾ بالتقػػػادـ وفقػػًا لممهػػؿ التػػػي حػػددتها المػػػادة )

 عمى الشكؿ التالي:
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ثالثػػة أعػػواـ عمػػى تػػاري  تسػػقط بالتقػػادـ دعػػوط حامػػؿ الشػػيؾ تجػػاإ المسػػحوب عميػػه بمضػػي  -1
 انقضاء الميعاد المحدد؛ لتقديـ الشيؾ لموفاء.

وتسػػػقط بالتقػػػادـ دعػػػوط حامػػػؿ الشػػػيؾ بػػػالرجوع عمػػػى المظهػػػريف، أو السػػػاحب، أو الممتػػػزميف  -2
 اآلخريف بمضي ستة أشهر عمى تاري  انقضاء مهمة التقديـ.

ف المػػػػو عيف السػػػػابقيف، ط بالتقػػػػادـ دعػػػػوط المو ػػػػع المػػػػوفي بػػػػالرجوع عمػػػػى ضػػػػامنيه مػػػػقوتسػػػػ -3
والساحب، الذي أوجد مقابػؿ الوفػاء بمػرور سػتة أشػهر محسػوبة مػف اليػوـ الػذي سػدد فيػه  يمػة الشػيؾ، 

 أو مف اليوـ الذي رفعت عميه فيه دعوط الرجوع.
لكػػػػف السػػػػاحب الػػػػذي لػػػػـ يقػػػػدـ مقابػػػػؿ الوفػػػػاء أو  دمػػػػه ثػػػػـ سػػػػحبه كػػػػال أو بعضػػػػًا، وكػػػػذلؾ سػػػػائر 

إثػػػراء غيػػػر عػػػادؿ، فػػػإف دعػػػوط الرجػػػوع عمػػػيهـ التخضػػػع لمػػػدد التقػػػادـ  الممتػػػزميف الػػػذيف حصػػػموا عمػػػى
الصػػرفي القصػػير السػػالؼ ذكرهػػا، بػػؿ لمػػدد التقػػادـ العػػادي الطويػػؿ؛ ألف الرجػػوع فػػي هػػذإ الحػػاالت ال 

نما إلى اةثراء دوف سبب.  يستند إلى الشيؾ وا 
يتمسػػؾ بالتقػػادـ فػػي يالحػػظ أف أحكػػاـ و ػػؼ التقػػادـ وانقطاعػػه وتوجيػػه اليمػػيف إلػػى المػػديف الػػذي 

ؽ.ت(؛ ولػػذا نكتفػػي هنػػا باةحالػػة 395سػػند السػػحب تنطبػػؽ بػػذاتها عمػػى الشػػيؾ بموجػػب أحكػػاـ المػػادة )
 إلى ما ذكرناإ بهذا الصدد هناؾ.

 
* * * 
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 أنواع خاصة من الشيكات

 Le chèque barréالشيك المسطر  -أولا 

 -ادي، لكنه يتميػز بوجػود خطػيف متػوازييفالشيؾ المسطر هو: شيؾ محرر وفؽ شكؿ الشيؾ الع
عمػػى صػػدر الشػػيؾ موضػػوعيف بخػػط اليػػد أو بوسػػاطة خػػتـ. ويترتػػب عمػػى هػػذا التسػػطير  -عػػادة مػػائميف

إلػى أحػد عمالئػه أو إلػى مصػرؼ  وجوب امتناع المصرؼ المسحوب عميه عف الوفاء بقيمة الشػيؾ إال  
 ؽ.ت(.382معيف إذا كاف التسطير عامًا )مادة 

مػف التسػػطير هػي تفػادي خطػػر تزويػر الشػيؾ، أو سػػر ته، أو ضػياعه، إذ ال يسػػتطيع  إف الحكمػة
المػػزور أو الواجػػد أو السػػارؽ أف يقػػب   يمػػة الشػػيؾ إال إذا كػػاف زبونػػًا لممصػػرؼ المسػػحوب عميػػه، أو 
ظهر الشيؾ إلى مصرؼ آخر، ففي الحالة األولى  ػد يصػعب عمػى المػزور، أو الواجػد، أو السػارؽ أف 

مصرفه الذي يتعامؿ معه لتحصيؿ  يمة الشػيؾ خوفػًا مػف انكشػاؼ األمػر مسػتقباًل، واخػتالؿ يتقدـ إلى 
 ثقة المصرؼ به.

مػػف  الشػػيكات المسػػطرة التػػي تقػػدـ إليهػػا إال   تحصػػيؿوفػػي الحالػػة الثانيػػة ال تقبػػؿ المصػػارؼ عػػادة 
 .زبائنها

درًا لألمػر، ؽ.ت( وسػواء أكػاف الشػيؾ صػا379يجوز تسطير الشػيؾ مػف السػاحب ومػف الحامػؿ )
 أـ لمحامؿ، أـ كاف الشيؾ اسميًا.

والتسطير عمى نوعيف: تسطير عاـ وتسػطير خػاذ، فالتسػطير العػاـ هػو الػذي يتػرؾ فيػه الفػراغ 
مػف غيػر تعيػيف اسػـ  "مصػرؼ"بيف الخطيف المتوازييف عمى بيا  دوف كتابة أي كممة، أو يكتب لفػظ 

وب عميػه وفػاء  يمػة الشػيؾ إلػى أحػد زبائنػه، مصرؼ بالػذات، وفػي هػذإ الحالػة يجػوز لممصػرؼ المسػح
أو ألي مصرؼ يتقدـ به. أما التسطير الخػاذ فهػو الػذي يػذكر فيػه اسػـ مصػرؼ معػيف بػيف الخطػيف 

إلػى هػذا المصػرؼ، أو  المتوازييف، وعندئذ يمتنع عمػى المصػرؼ المسػحوب عميػه وفػاء  يمػة الشػيؾ إال  
ال   ولية بػػػالتعوي  عػػف الضػػرر بمػػا ال يجػػػاوز تعػػر  لممسػػؤ  إلػػى مصػػرؼ وسػػيط لممصػػػرؼ األخيػػر وا 

 ؽ.ت(.382/6 يمة الشيؾ )مادة 

هذا ويجوز تحويؿ التسطير العاـ إلى تسطير خاذ بذكر اسـ مصرؼ معيف بػيف الخطػيف، أمػا 
 التسطير الخاذ فال يتحوؿ إلى تسطير عاـ.
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إلػى  و د حظر القانوف شطب التسػطير العػاـ أو التسػطير الخػاذ بقصػد تحويػؿ الشػيؾ المسػطر
ذا حصؿ الشػطب فػال يعتػد بػه، إذ متػى وضػع التسػطير عمػى الشػيؾ وجػب أف تظػؿ لػه  شيؾ عادي، وا 

 هذإ الصفة حتى توفى  يمته.

 Chèque à porter en compteالشيك المقيد في الحساب:  -ثانياا 

ؽ.ت( عمػػػػى أنػػػػه يجػػػػوز لسػػػػاحب الشػػػػيؾ، أو لحاممػػػػه أف يمنعػػػػا وفػػػػاءإ نقػػػػدًا 381نصػػػػت المػػػػادة )
عمػػػى ظهػػر الشػػيؾ، أو أي عبػػػارة أخػػرط مماثمػػػة. وفػػي هػػػذإ  "لقيػػدإ فػػػي الحسػػاب"ارة اآلتيػػػة بوضػػع العبػػ

الحالة ال يجوز أف يجري تسديد الشيؾ مػف المسػحوب عميػه إال بطريػؽ القيػد فػي السػجالت. والقيػد فػي 
ى ويترتػب عمػ " يػد فػي الحسػاب"الحساب أو السجالت يقوـ مقاـ الوفػاء. وُيعػدُّ بػاطاًل كػؿ شػطب لعبػارة 

عػػدـ مراعػػاة المسػػحوب عميػػه لألحكػػاـ المتقدمػػة أف يصػػب  مسػػؤواًل عػػف تعػػوي  الضػػرر بمػػا ال يجػػاوز 
  يمة الشيؾ.

إف الور  مف وفاء هػذإ الشػيكات عػف طريػؽ  يػدها فػي سػجالت المصػارؼ هػو االسػتوناء عػف 
ي هػػذإ اسػػتعماؿ النقػػود والتقميػػؿ مػػف مخػػاطر ضػػياع الشػػيكات، أو سػػر تها، أو تزويرهػػا، لكػػف يفتػػر  فػػ

 الحالة وجود حسابات لدط المصارؼ لممتعامميف بهذإ الشيكات.

* * * 
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 تمارين:

 أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:

 ؽ ت هي:  369إف مدد تقديـ الشيؾ لموفاء، حسب المادة  .1
    

    يومًا مف تاري  سحب الشيؾ.   72/  22/  8 .1
    يومًا مف تاري  سحب الشيؾ.   82/  32/  12 .2
    يومًا مف تاري  سحب الشيؾ.   92/  22/  15 .3
 كؿ ما تقدـ خطأ.  .4

 .1الجواب الصحي  ر ـ 

 أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي:

 الشيؾ المسطر:  .2
    

 -هو: شيؾ محرر وفؽ شكؿ الشيؾ العادي، لكنه يتميز بوجود خطيف متوازييف  .1
     عمى صدر الشيؾ موضوعيف بخط اليد أو بوساطة ختـ.  -عادة مائميف 

    إف الحكمة مف التسطير هي تفادي خطر تزوير الشيؾ، أو سر ته، أو ضياعه. .2
يترتب عمى التسطير وجوب امتناع المصرؼ المسحوب عميه عف الوفاء بقيمة  .3

    الشيؾ إال  إلى أحد عمالئه أو إلى مصرؼ معيف إذا كاف التسطير عامًا. 
    التسطير عمى نوعيف: تسطير عاـ وتسطير خاذ.  .4
 يجوز تسطير الشيؾ إال مف  بؿ الساحب فقط.  ال .5

 .5الجواب الصحي  ر ـ 
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