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مبادئ عامة
الكممات المفتاحية:
األسناد التجارية – سند السحب – السند ألمر – الشيك  -مبادىء قانون الصرف – النظام الدولي لألسناد
التجارية.

الممخص:
تعرف األسناد التجارية بأنيا صكوك محررة وفق أشكال معينة ،قابمة لمتداول بالطرق التجارية ،وتمثل
ّ

حقاً بمبمغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد أجل قصير .ولقد أورد القانون التجاري ثالثة

أنواع من األسناد التجارية ىي :سند السحب (السفتجة) ،السند األمر ،الشيك .وتسمى القواعد التي تحكم تمك
األسناد في قانون التجارة بقانون الصرف.
ولما كانت األسناد التجارية قد ابتكرت في سبيل تسييل المبادالت التجارية الدولية وتسوية العالقات
تتوحد أحكام قانون الصرف التي تنطبق عمى ىذه السندات في
التي تنشأ عنيا ،فقد كان من الضروري أن ّ
كل الدول ،بحيث يخضع السند أثناء تداولو بين دولة وأخرى لقواعد موحدة.

األهداف التعميمية:
 تعريف الطالب باألسناد التجارية
 تحديد أنواع األسناد التجارية.
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أولا -تعريف األسناد التجارية وأنواعها:
يطمق عمى األسناد التجارية بالفرنسية  Effets de commerceوباإلنكميزية

Negotiable

ال من "األسناد التجارية".
 instrumentsوتستعمل معظم التشريعات العربة مصطمح "األوراق التجارية" بد ً
وتعرف األسناد التجارية بأنيا صكوك محررة وفق أشكال معينة ،قابمة لمتداول بالطرق التجارية ،وتمثل
ّ

حقاً بمبمغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد أجل قصير.1

ولقد أورد القانون التجاري ثالثة أنواع من األسناد التجارية ىي :سند السحب (السفتجة) ،السند األمر،
ال منيما يتضمن أم ًار صاد ًار من الساحب ،وموجيًا إلى
الشيك .ففي حين يشبو الشيك سند السحب في أن ك ً
المسحوب عميو بدفع مبمغ معين من النقود لصالح شخص ثالث ىو المستفيد (العالقة ىنا بين ثالثة
أشخاص) ،فإن السند ألمر يتضمن تعيداً من محرر السند بدفع مبمغ معين من النقود لصالح شخص آخر
اسمو المستفيد (العالقة بين شخصين).
ثاني ا -خصائص األسناد التجارية:
كي تتمكن األسناد التجارية من أداء دورىا كوسيمة لموفاء تقوم مقام النقود في المعامالت ،البد أن
تتوافر فييا بعض الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من الصكوك المشابية ،وىذه الخصائص ىي التالية:
أ -السند التجاري صك يمثل حق ا نقدي ا :ينطوي السند التجاري دائمًا عمى حق شخصي (دين)
موضوعو مبمغ مع ين من النقود .ومن صفات ىذا الدين أنو يندمج في السند ذاتو؛ بحيث يعتبر الحائز عمى
السند ىو الدائن بو ، 2ويطمق عمى الدائن بالسند التجاري اسم المستفيد ،أو الحامل عندما يبدأ ىذا السند
بالتداول.

 1انظر تعريفات مشابية :ىامل والغارد وجوفريو :موسوعة الحقوق التجارية الجزء الثاني ،باريس  ،6966ص

464؛ د .ادوارد عيد :األسناد التجارية ،بيروت  ،6966ص 6؛ د .رزق اهلل انطاكي ونياد السباعي :الوسيط
في الحقوق التجارية البرية ،الجزء الثاني ،دمشق  ،6962ص .287

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

الجزائري ،الجزائر  ،6985ص .61
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وبناء عمى ورود السند التجاري عمى مبمغ معين من النقود ،فإن الصكوك التي يكون موضوعيا تسميم
ً

بضاعة ما كوثيقة الشحن البحرية وتذكرة النقل البري أو الجوي وصك اإليداع في المخازن العامة ال تعتبر
أسناداً تجارية ،وان كانت تقبل التداول بالطرق التجارية ،وتشتمل في الوقت نفسو عمى تقويم البضاعة التي
تمثميا بالنقود .ذلك أن البضاعة موضوع ىذه الصكوك تخضع أسعارىا لعوامل وظروف متعددة؛ مما يجعل
تحديد قيمتيا عمى وجو الد ّقة متعذ ًار وغير ثابت ،الشيء الذي توفره األسناد التجارية مما ييسر تداوليا
ويجعميا تتبوأ مركز النقود في المعامالت .كذلك التعتبر األسيم التي تصدرىا الشركات المساىمة أسنادًا
تجارية؛ ألنيا وان وردت عمى نقود فإنيا ال تعطي الشريك حق استرداد قيمتيا وانما تعطيو حق االشتراك في
إدارة الشركة ،وأرباحيا ،وحق الحصول ،عند تصفيتيا عمى نصيب من موجوداتيا التي تفيض عما عمييا من
ديون.
ب -السند التجاري يستحق الدفع في أجل قصير :إن أجل وفاء االلتزام الصرفي قصير في العادة.
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 وناد ًار ما تصل ىذه المدة إلى سنتين كما ىو الحال
في أسناد السحب وأسناد األمر ،ولوال قصر آجال وفاء األسناد التجارية لما أقبل الناس عمى التعامل بيا
لإليفاء مكان النقود ،ثم إن قصر آجال وفاء ىذه األسناد يسيل لحامميا خصميا لدى المصارف في أي وقت
يشاء واستالم قيمتيا فو اًر منقوصًا منيا عمولة المصرف عن عممية الخصم ىذه .واستناداً إلى ذلك يقال أن
األسناد التجارية قابمة لممبادلة بالنقود في الحال.
ج -السند التجاري يقبل التداول بالطرق التجارية :يتصف السند التجاري بأن الحق الذي يمثمو
يندمج في الصك الذي يثبت فيو؛ بحيث يصبح الحق والصك شيئاً واحداً فينتقل األول بانتقال الثاني .ولكي
تنيض األسناد التجارية بأداء دورى ا كوسيمة وفاء تقوم مقام النقود ،فإنو ال بد ليا كالنقود ذاتيا ،من أن
تتصف بسرعة التداول وسيولة االنتقال ،ومن أجل تحقيق ىذه الصفات بيا ابتدع التعامل التجاري أسموبًا
مرنًا لتداوليا ،فجعميا تنتقل من شخص إلى آخر بالتظيير إذا كانت محررة لألمر ،وبالتسميم باليد إن كانت
محررة لحامميا.
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ثالث ا – الوظائف القتصادية لألسناد التجارية:
تمعب األسناد التجارية دو اًر ىامًا في عالم التجارة ،فيي تعمل عمى تيسير التعامل بين األفراد من جية،
كما تساعد عمى تنشيط حركة تداول الثروات من جية أخرى ،وقد م ّكنيا من تأدية ىذا الدور الوظائف التي
تتوّلى تأمينيا من الناحية العممية .فيي إلى جانب وظيفتيا التقميدية بأنيا وسيمة تغني عن نقل النقود من
ال
مكان إلى آخر ،تعتبر أداة وفاء تقمل من استعمال النقود وتداوليا ،ثم إذا ما تضمنت ىذه األسناد أج ً
لوفائيا ،فإنيا تقوم إضافة إلى الوظائف السابقة بوظيفة ىامة باعتبارىا أداة لالئتمان.
أ -أداة وفــاء:
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.
والخصم ىو العممية التي ي تم بموجبيا تظيير السند التجاري من قبل حاممو إلى أحد المصارف قبل أن يحين
موعد استحقاقو ،مقابل أن يعطي المصرف ليذا الحامل مبمغ السند مخصومًا منو مقدار الفائدة المستحقة عن
ىذا المبمغ محسوباً من تاريخ الخصم حتى تاريخ االستحقاق ،وتسمى ىذه الفائدة بسعر الخصم ،مضافاً إلى
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
البضاعة المبيعة ،يقوم بسحب سفتجة عمى المشتري ب ثمن ىذه البضاعة يجعل فييا دائنو ذلك الشخص
الثالث ،مستفيدًا فييا .واذا ما أصبح الشخص الثالث مدينًا لشخص رابع قبل استحقاق السفتجة ،فإنو يستطيع
إيفاء ىذا الدين بتظيير السفتجة التي يحمميا لصالح دائنو الشخص الرابع ،والرابع لدائن خامس وىكذا ،بحيث
تبقى السفتجة تنتقل من يد إلى أخرى بالتظيير أو بالتسميم لوفاء ديون متعددة بدالً من النقود حتى يحين
موعد استحقاقيا ،فيقوم المسحوب عميو بوفائيا لحامميا األخير .وبيذا الوفاء تنطفئ جميع الديون السابقة التي
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تم في نياية األمر بالنقود ،لكنو لم يقع بيذه
أدت إلى سحب السفتجة أو تظييرىا ،ال شك أن الوفاء قد ّ

ال مرة واحدة ،وأغنى عن استعمال النقود مرات عديدة.3
الصورة إ ّ
ب -أداة ائتمـان:

يقصد بكممة "االئتمان" في المفيوم العادي منح الثقة ،أما في المفيوم االقتصادي والتجاري؛ فتستعمل
ال لموفاء .4وتستعمل السندات التجارية عمى نطاق واسع وسائل
عبارة "االئتمان" لمداللة عمى منح المدين أج ً
قانونية يتحقق عن طريقيا االئتمان كونيا تستحق الوفاء عادة بعد مضي مدة معينة من الزمن ،وىي عمى
األغمب قصيرة التتعدى بضعة أشير من تاريخ إنشائيا .واذا كانت سيولة تداول السند التجاري بعممية
التظيير البسيطة عامل أساسي في تحقيق وظيفتو كأداة لموفاء ،فإن الخصم -كما يقول الفقيو الفرنسي الكبير
رينيو روديير -يعتبر عامالً مشجعًا عمى أداء دوره كأداة لالئتمان.
ىذا وتتم عممية االئتمان التي تنيض بيا األسناد التجارية عمى الوجو اآلتي :قد يتفق التاجر مع المنتج
بأن يدفع ثمن البضاعة؛ الذي ال يممكو في الحال ،بعد مدة من تاريخ الشراء ،فيحرر ألمر ىذا المنتج سندًا
ال
ألمر يتعيد بموجبو دفع المبمغ بعد ثالثة أشير من تاريخ الشراء .وىكذا يكون المنتج قد منح التاجر أج ً
لموفاء مدتو ثالثة أشير؛ بناء عمى ثقتو بأن التاجر سيدفع الثمن بعد انقضاء ىذه المدة ،أي :يكون قد منحو
ائتماناً خالل تمك المدة .واذا لم يتسن لمبائع المنتج االنتظار حتى حمول األجل المذكور ،كأن يحتاج إلى نقود
عاجمة ،فإنو يستطيع أن يتقدم بيذا السند ألحد المصارف المتخصصة بالخصم ،ويظيره لو من أجل استيفاء
قيمتو مطروحًا منيا سعر الخصم (وىو فائدة ال مبمغ عن المدة ما بين تاريخ الخصم وتاريخ االستحقاق)
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
 3د .محسن شفيق :القانون التجاري الكويتي ،6972 ،ص  657؛ د .عزيز العكيمي:الموجز في شرح
قانون التجارة الكويتي ،الكويت ،6978ص .278
 4انظر مقال د .الياس حداد :االعتماد المستندي ودوره في التجارة الخارجية ،المجمة العربية ،الرياض،

العددان 62و53لعام .6982
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بالوفاء قبل حمول و ،أي :أنو يستفيد من ائتمان المنتج لو .ثم أن الدائن المنتج لم يضار بذلك ،إذ في المحظة
التي يحتاج فييا لممال باستطاعتو أن يخصم السند الذي يحممو لدى أحد المصارف ،أي يستفيد من ائتمان
المصرف لو بقبول تظيير السند إليو .أما المصرف فيو بدوره لم يتأذ من ىذه العممية ،فيو من جية يستطيع
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
بنيان من عمميات االئتمان تتساند جدرانو وأرك انو؛ بحيث إذا اختل أو تداعى ركن منيا بتخمف أحد المدينين
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
ذكر بعضيا قبل قميل.
رابعا -مبادئ قانون الصـرف:
ُيقصد بقانون الصرف مجموع القواعد التي تضمنيا قانون التجارة وتحكم األسناد التجارية .وترجع

التسمية "الصرف" إلى أن نشأة السفتجة ،أحد األسناد التجارية ،قد ارتبطت تاريخيًا بتنفيذ عقد الصرف
المسحوب؛ الذي يقوم عمى مبادلة النقود بين مكانين مختمفين.5

ونظ ًار لألىمية التي يكتسبيا استخدام األسناد التجارية في المعامالت التجارية ،فقد حرص المشرع
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
االلتزام الصرفي (مبدأ تطيير الدفوع) ،قسوة االلتزام الصرفي.

 5انظر مقال د.الياس حداد :حماية الشيك في نظام التجارة السعودي،مجمة الفيصل ،الرياض،عدد تموز

 ،6986ص ،25حاشية رقم .5
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أ-الشــكمية:
يتجسد السند التجاري في محرر مكتوب ،وأن ُيصاغ في قالب ذي شكل خاص يشتمل عمى
يجب أن
ّ

حددىا القانون تحديدًا دقيقًا ،ورتّب عمى إغفال ىذه البيانات فقدان السند لصفتو التجارية ،وتحولو إلى
بيانات ّ
سند عادي يخضع لمقواعد العامة.
يعتد بألفاظو
يتفرع عن خاصية الشكمية ىذه ،أن السند التجاري يجب تفسيره تفسي ًار ضيقًا ،بحيث ّ
وحدىا .فقيمة االلتزام الصرفي مستقرة في األلفاظ التي تعبر عنو ،ومن شكمو الخارجي؛ الذي اعتمد عميو
الحامل الحسن النية .ثم إذا ما اختمفت اإلرادة الظاىرة أو المعمنة في السند عن اإلرادة الباطنة كانت
األفضمية لإلرادة الظاىرة.6
ب-الكفاية الذاتيــة:
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
سواء أكانت سابقة أو الحقة عمى إنشاء السند ،واالّ خرج السند من عداد األسناد التجارية.
جـ -استقاللية اللتزام الصرفي (مبدأ استقالل التواقيع):
يقصد بااللتزام الصرفي تعيد كل موقع عمى السند التجاري بوفاء قيمتو حين استحقاقو .وااللتزام
الصرفي ىو التزام مستقل بذاتو بمعنى أن كل شخص يضع توقيعو عمى السند التجاري ينشأ في ذمتو التزام
صرفي قائم بذاتو ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين سواء أكانوا سابقين أم الحقين لو ،وبحيث يكون
ممتزمًا بوفاء قيمتو إذا امتنع المدين األصمي عن الوفاء في تاريخ االستحقاق .وىذا ما يعرف بمبدأ استقالل
التواقيع ،فمو فرض أن تضمن السند التجاري توقيعًا باطالً ألحد األسباب ،فإن العيب ال ينال من صحة
ال
التواقيع األخرى طالما أنيا وضعت بصورة قانونية .وعمى ىذا إذا كان التزام الساحب في السفتجة باط ً

 6د .مصطفى كمال طو :القانون التجاري المبناني ،األوراق التجارية واإلفالس ،بيروت  ،6981ص.26
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بسبب تزوير توقيعو ،فإن أثر البطالن يقتصر عمى التزام الساحب فقط دون غيره من الموقعين اآلخرين
كالمسحوب عميو القابل ،أو الضامن االحتياطي.
ىذا وقد نصت عمى مبدأ استقالل التواقيع المادة  /252/من قانون التجارة بقوليا" :إذا حمل سند
السحب تواقيع أشخاص ال تتوافر فييم أىمية االلتزام بو ،أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وىميين ،أو
تواقيع ال تمزم ألي سبب آخر األشخاص الذين وقّعوا السند ،أو الذين ُوقّع باسميم ،فذلك ال يحول دون صحة
التزام موقعي سند السحب اآلخرين" .وتسري أحكام ىذا المبدأ عمى السند ألمر والشيك بداللة المادتين 348
و 361من قانون التجارة.
د -تجريد اللتزام الصرفي:
االلتزام الصرفي التزام مجرد أي :أن التزام الموقع عمى السند التجاري مستقل كل االستقالل عن
أدت إلى إنشائو أو تظييره .فطالما اتفق أن يكون السند التجاري كافيًا بذاتو لتقرير
العالقات السابقة التي ّ
وجود االلتزام الصرفي واثباتو فقد وجب أن يكون لاللتزام الوارد بو كيان مستقل أصيل ،ال يتأثر بشيء من
العالقات القانونية السابقة التي كانت تربط أطراف السند .ىذا ويتفرع عن قاعدة التجريد مبدأ أساسي من
ال في حال تداول السند التجاري.
مبادئ قانون الصرف؛ أال وىو "مبدأ تطيير الدفوع" الذي ال تترتب آثاره إ ّ
الشدة في تنفيذ اللتزام الصرفي:
هـّ -
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.
أ -بالنســبة لممديـن:
إذا كانت القواعد القانوني ة العامة تتصف بأنيا تصدر أساسًا عن رعاية المدين بااللتزام ،فإن أىم ما
يميز قواعد قانون الصرف ىو شدة قسوتيا ،وثقل وطأتيا عمى كاىل المدين الذي يتخمّف عن تنفيذ التزامو
في السند التجاري .ذلك أن القسوة في معاممة المدين تجعمو حريصاً عمى الوفاء بقيمة السند في ميعاد
استحقاقو دون أن يتراخى بذلك.
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ومن أهـم مظاهـر هذه القسـوة:
 -التزام المدين بدفع قيمة السند التجاري في تاريخ االستحقاق ّأيًا كانت ظروفو المالية ،واستبعاد جواز

منحو ميمة قضائية لموفاء نظ ًار لما تستمزمو السندات التجارية من السرعة في تنفيذ االلتزامات الناشئة عنيا.

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

الوفاء.

 فرض مبدأ التضامن عمى جميع الموقعين عمى السند التجاري دون حاجة الشتراط ذلك كما ىوتاجر أم غير تاجر.
ًا
الحال في القواعد العامة ،وال فرق في ذلك بين أن يكون الموقع عمى السند
ب -بالنسبة لمدائــن:
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
من جية ثانية ،لذلك فقد ألقى القانون عمى عاتق الدائن (الحامل) بعض االلتزامات المشددة منيا:
 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 الحاملميمالً ،وبالتالي سقوط حقو بالرجوع عمى الممتزمين صرفياً بالسند ما عدا قابمو.
 االلتزام بإخطار الممتزمين بالسند التجاري بعدم وفاء المسحوب عميو لقيمتو بتاريخ االستحقاق وذلكخالل أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل االحتجاج ،أو ليوم تقديمو لموفاء إن اشتمل عمى شرط الرجوع بال
مصاريف.
 االلتزام بقبول الوفاء الجزئي خالفاً لمقواعد العامة التي ال تجبر الدائن عمى قبول الوفاء لجزء منالدين ،ذلك أن الوفاء ال ييم حامل السند التجاري فقط وانما ييم الموقعين اآلخرين عميو ،إذ بقدر ما يوفي
من قيمتو تب أر ذمتيم من الضمان.
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 االلتزام برفع دعاوى الرجوع عمى ا لممتزمين بالسند التجاري خالل فترة قصيرة تحت طائمة سقوطيابالتقادم.
خامس ا -النظام الدولي لألسناد التجارية:
تتصف التجارة عمومًا بطبيعتيا الدولية ،فيي تقوم عمى تبادل السمع والخدمات عبر حدود أكثر من بمد
واحد .ولما كانت األسناد التجارية قد ابتكرت في سبيل تسييل المبادالت التجارية الدولية وتسوية العالقات
تتوحد أحكام قانون الصرف التي تنطبق عمى ىذه السندات في
التي تنشأ عنيا ،فقد كان من الضروري أن ّ

كل الدول ،بحيث يخضع السند أثناء تداولو بين دولة وأخرى لقواعد موحدة ،فتزول بالتالي العقبات التي تعيق

ىذا التداول بسبب اختالف التشريعات الناظمة لو ،واحتمال قيام التنازع بينيا.
وتحقيقًا لذلك عقد مؤتمر دولي في (جنيف) من  6931/5/63وحتى  6931/6/7انتيى بوضع ثالث
اتفاقيات تتعمق بالسفتجة والسند ألمر:
موحد ليذين السندين التجاريين ،وأُرفق بيذه االتفاقية
 -االتفاقية األولى ،وتتضمن نصوص قانون ّ

الموحدة ،والثاني بالنقاط التي يجوز لكل مشرع وطني
ممحقان يتعمق األول منيما بالنصوص النموذجية ّ
مخالفتيا.
 -االتفاقية الثانية ،وتشتمل عمى القواعد المتعمقة بتنازع القوانين فيما يخص السندين المذكورين.

 االتفاقية الثالثة ،وتتضمن القواعد الخاصة برسم الطابع؛ التي ال تجيز بطالن الحق الثابت بالسفتجةوالسند ألمر بعدم وضع الطابع عمييما ،بل اكتفت بإقرار جزاءات مالية في حال المخالفة.
وبتاريخ ُ 6936/3/69وقعت في جنيف أيضًا ثالث اتفاقيات مماثمة تتعمق بتوحيد أحكام الشيك .ولئن
استجابت دول متعددة تباعًا ،منيا معظم الدول العربية ،لتنظيم قانون جنيف الموحد ،بأن أدخمت أحكامو
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
المتحدة األمريكية ،ودول أمريكا الالتينية باستثناء الب ارزيل.
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي :من خصائص السند التجاري أنو:
 .6صك يستحق األداء في أجل طويل
 .2صك موضوعو تسميم بضاعة
 .3صك يمثل حقًا نقديًا
 .4ال يقبل التداول بالتسميم باليد
الجواب الصحيح رقم 3
أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي :مبادىء قانون الصرف ىي:
 .6الشكمية
 .2عدم قسوة االلتزام الصرفي
 .3الكفاية الذاتية
 .4استقالل التواقيع
 .5مبدأ تطيير الدفوع

الجواب الصحيح رقم2
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-1إنشاء سند السحب
الكممات المفتاحية:
الشروط الموضوعية – األهمية – الرضا – المحل والسبب -صالحية التوقيع – الشروط الشكمية –
الكتابة – البيانات االلزامية – العيب الشكمي – البيانات االختيارية

الممخص:
يخض ععع نش ععاء سع ععنس الس ععحب وجا س ععنس ت عععارا عخ ععر ل ع ع تع عوا ر ن ععوعي م ع ع الش ععروط شع ععروط

موضوعية وشروط شكمية.وتبعسج حيعاة سعنس السعحب بتوقيعع السعاحب عميع  .وهعيا التوقيعع هعو العيا يعس ع
بالسععنس لع الو ععوس ععي عععال اللععانو  .وااللتع از الصععر ي الناشععن ع ع التوقيععع عمع سععنس السععحب ككععل

ال يا تعوا رت يع الشعروط الموضعوعية لصعحة االلت ازمعات عامعة وهعي
الت از راسا اليعتبعر صعحيحإا إ
األهميععة الرضععا الخععالي م ع عيععوب احراسة المحععل والسععبب .ع يا مععا وإقععع شععخ
لحساب شخ عخر يشترط ج تتوا ر لسي صالحية التوقيع.

وااللتع از الصعر ي هعو التع از شعكمي بالسر عة األولع ؛ لعيل

ع

عم ع سععنس سععحب

سعنس السعحب ال يمكع االعتعساس بصعحت

قانونعاإ مععا لع يلخععي الشعكل الععيا رسععم لع اللععانو  .ولكعي يتعوا ر لع يلع ال ب إعس مع ج ي ععر ععي محععرر
مكتععوب يتضععم م موعععة م ع البيانععات احلزاميععة يترتععب عم ع تخمععا بعض ع ا بطععال الص ع المحععرر
كسععنس سععحب .الإ جن ع ل ع

انععب البيانععات احلزاميععة قععس يتضععم السععنس بيانععات جخععر يت ع الموقعععو

عمي ا تسم "البيانات االختيارية".

األىداف التعميمية:
 تعريا الطالب بكي ة نشاء سنس السحب -تحسيس الشروط الوا ب تو رها لصحة نشاء سنس السحب
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يخضع نشاء سنس السحب وجا سعنس ت عارا عخعر لع تعوا ر نعوعي مع الشعروط شعروط موضعوعية وشعروط
شكمية.

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

يا تع إير عمي اقتضاؤل م المسحوب عمي  .وهكيا نر ج التكييا اللعانوني الحعسيث لسعنس

السحب هو جن تصعرا قعانوني بع راسة من عرسة هعي راسة السعاحب؛ أل

راسة السعاحب وحعسها تك عي بحعس

يات ععا النعلععاس سععنس السععحب م ع ليععر حا ععة ل ع ج تلتععر راسة السععاحب ب ع راسة جخععر  .لك ع قععس يعلععب
توقيععع السععاحب عم ع الس عنس تواقيععع جشععخا

عخ عري كتوقيععع المسععحوب عمي ع بععاللبول وتوقيععع الم ععر

ج ناء الت ير وتوقيع الضعام  .وكعل مع هعيل التواقيعع يضعيا لع سعنس السعحب تصعر إا قانونيعإا سيعسإا

والتزامإا سيسإا مصسرل احراسة المن رسة لكل موقع عم حسة.

وااللت از الصعر ي الناشعن عع التوقيعع عمع سعنس السعحب ككعل التع از راسا اليعتبعر صعحيحاإ الإ

يا توا رت ي الشروط الموضوعية لصحة االلتزامات عامة وهي األهمية الرضا الخعالي مع عيعوب
عم ع سععنس سععحب لحسععاب شععخ

عخععر يشععترط ج

احراسة المحععل والسععبب .ع يا مععا وإقععع شععخ
تتوا ر لسي صالحية التوقيع .هيل النلاط األربع ستكو موضع سراستنا ي ال لرات التالية
أو ًل -األىميــة:
وحيث

االلت از الصعر ي الناشعن عع التوقيعع عمع سعنس السعحب يعتبعر عمعالإ ت اريعاإ مع حيعث

الشععكل وا األسععناس الت اريععة يات ص ع ة ت اريععة مطملععة؛ لععيا يشععترط ج تت عوا ر ععيم يوقععع عم ع هععيا
الس ععنس األهمي ععة اللانوني ععة لمباشع عرة األعم ععال الت اري ععة .وجهمي ععة اللي ععا باألعم ععال المسني ععة والت اري ععة عمع ع
السواء تكو لم بمي س الرشس وهي تمعا ال امنعة عشعرة سعنة ميالسيعة سو ج يح عر عميع لسع جو

ل معة جو عتع جو نععو

مععاسة  .) . 64وتكععو تمع األهميعة جيضعاإ لملاصععر الععيا بمععي الخامسععة عشعرة

م عمرل وجُي ل ي تعاطي الت ارة ضم حسوس معينة.

جمععا اللاصععر ليععر المععليو لع بممارسععة الت ععارة يكععو توقيعع عمع سععنس السععحب قععابالإ ل بطععال

ول ج يحتج بنل

جهميت حت ت ال حامل السنس حس النية.

وجمععا بالنسععبة لعععسيمي األهميععة كالصععبي ليععر المميععز والم نععو والمعتععول المح ععور عمي مععا؛ ععال
ي ععوز ل ع التوقيععع عم ع سععنس السععحب واالإ كععا الت عزام
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بععاطالإ بطالن عاإ مطمل عاإ .لك ع هععيا الععبطال ال

يحععول سو صععحة الت ع از المععوقعي اىخ عري عم ع سععنس السععحب .وعم ع هععيا نصععت المععاسة . 252ت)
بلول ا
عزورة جو
" يا حمععل سععنس السععحب تواقيععع جشععخا ال تت عوا ر ععي جهميععة االلت ع از ب ع جو تواقيععع مع إ
تواقيععع جشععخا وهميععي جو تواقيععع ال تمععز ألا سععبب عخععر األشععخا الععيي وإقع عوا السععنس جو الععيي
ععيل ال يح ععول سو ص ععحة التع ع از م ععوقعي س ععنس الس ععحب اىخع عري " .وه ععيا الحكع ع

ُوإق ععع باس ععم
الحليلة ليس الإ تطبيلاإ لمبسج استلالل التواقيع.

ععي

هععيا وايا كانععت اللاعععسة ععي تحسيععس جهميععة االلت ع از بسععنس السععحب ج ير ععع ل ع قععانو السولععة التععي
ينتمععي لي ععا الممتععز ب نسععيت

ع

المشععرب تطبيل عإا لمبععسج حمايععة الموقععا ال ععاهر وانطالق عإا م ع و ععة

ن ععر وطنيععة تؤكععس عم ع حمايععة مصععالا الم عواطني الععيي يتعععاممو مععع األ انععب وه ع ي مععو ق عواني

األهمية التي تحك معامالت

ي بالسه

"ير ععع ععي تحسيععس جهميععة الشععخ
التز شخ

1

قض

ي الماسة . 2/252ت) بلن

الممتععز بملتض ع سععنس السععحب ل ع قععانو بمععسل .ومععع يل ع

يا

بملتض سنس سحب وتوا رت ي جهمية االلت از ب و لاإ للانو البمس العيا صعسر يع هعيا

االلت ع از كععا الت ازم ع صععحيحاإ ولععو كانععت ال تت عوا ر ي ع هععيل األهميععة و ل عاإ للععانو بمععسل" .وبحك ع مما ععل
اءت الماسة  /22/م اللعانو المعسني قاةمعة "الحالعة المسنيعة ل شعخا

السولععة التععي ينتمععو لي ععا ب نسععيت  .ومععع يلع
ع ارهععا ي ععا يا كععا جحععس الطععر ي ج نبي عإا نععاق
تبين
خ اء ال يس ل عم الطرا اىخر إ

وجهميعت

يسعرا عمي عا قعانو

ععي التصععر ات الماليععة التععي تعلععس ععي سععورية وتترتإععب
األهميععة وكععا نل ع األهميععة ير ععع ل ع سععبب ي ع

هيا السبب ال يؤ ر ي جهميت ".

الت ازمع ع

وهك ععيا ل ععو ج كويتيع عإا بم ععي ال امن ععة عشع عرة مع ع العم ععر وإق ععع س ععنس س ععحب ععي س ععورية ع ع
الصعر ي يعتبعر صععحيحاإ بالنسعبة لسععورية وا كعا يعتبععر بعاطالإ جو قععابالإ ل بطعال و لعاإ لملعانو الكععويتي
اليا يعتمس بمو الحاسية والعشري م العمر كس ل همية اللانونية.

ثانياً -الرضـــا:

1

س .محس ش ي

اللانو الت ارا الكعويتي 2792

296؛ س .محمعس حسعني عبعاس األو ار الت اريعة عي التشعريع الكعويتي

س .عزيز العكيمي المو ز ي شرح قانو الت ارة الكويتي الكويت 2791
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64؛

االلتع از الصعر ي بسعنس السعحب وبكعل سعنس ت عارا والمترتعب عمع

نشعاة جو قبولع جو ت يعرل

ال قانوني عإا يسععتمز ج تت ع راسة صععاحب ل ع قيام ع  .وايا كععا االلت ع از الصععر ي
جو ضععمان يش ع إكل عم ع إ

يعتبععر الت ازم عإا شععكميإا ع

والتعبي ععر عع ع

هععيل الشععكمية ال يمكن ععا ج تح ععب سور هععيل احراسة ععي نشععوء هععيا االلت ع از .

راسة الممت ععز بالس ععنس الت ععارا يتخ ععي م ع ع اإر ماسيع عاإ هع عو التوقي ععع عميع ع  .لكع ع الس ععاحب جو

الم ععر جو اللابععل يمتععز بسععنس السععحب لععيس أل توقيع ع زإي ع هععيا السععنس بععل ألن ع جراس "ارتض ع " ج
يمتز ب  .ولكي يكو رضا الممتز بالسنس منت اإ أل رل م الو ة اللانونية ي عب ج يكعو صعاس اإر عع
راسة حرة مستنيرة

2

جا ي ب ج يكو خاليإا م العيوب اللانونية كالغمط واحكرال والتسليس.

ثالثاً -المحـل والسـبب:

مععة معيعار مسرسعي جخعي بع ال ليع  Oudotلتمييعز المحعل عع السعبب .المحعل هعو وابع عمع

السؤال بمايا جنت مسي ؟ والسبب هو واب عم السؤال لمايا جنت مسي ؟
المحععل ععي سععنس السععحب كمععا ععي السععنس ألم عر والشععي

النلوس .ول يا ع

ينحصععر ساةم عاإ بععلساء مبمععي معععي م 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 كبيع اإر جو

صغي إار.

االلتز ي سنس السحب يشترط ج يكو مو وسإا ومشروعإا.
ا
جما سبب

ال عم ع مشععروعية هععيا
ال عم ع و ععوس سععبب لاللت ع از ب ع وسلععي إ
هععيا ويعع إعس صععسار سععنس السععحب سلععي إ
السبب .وعم محرر السنس يا تمس ببطالن النععسا السعبب جو لععس مشعروعيت ج ي بعت يلع ويلعع
ٍ
عنسةي عم عات المست يس عبء بات و وس السبب جو مشروعيت .
يالح ع ع جخي ع ع اإر ج الع ععبطال الع ععيا يمح ع ع بع ععالت از السع ععاحب الصع ععر ي النعع ععسا السع ععبب جو لعع ععس

مش ععروعيت ينطبع ع عمع ع ك ععل التع ع از ص ععر ي عخ ععر؛ سع عواء ك ععا ناش ععةإا عع ع ت ي ععر الس ععنس جو قبولع ع جو

ضمان .

رابعاً -صالحية التوقيع عمى سند السحب:

ال يك ععي ج م ع يوقععع عم ع سععنس السععحب ج يكععو جه عالإ قانون عاإ بععل يتو ععب جيض عاإ ج يكععو يا

صالحية بالتوقيع .وايا كا األصل ج يصسر السنس ع الساحب ن س
السععنس لحسععاب م ع قبععل شععخ

عخععر م ععول بععيل  .ويععت يل ع ع ع ط عريلي

اللعانو ج عاز ج يسعحب
السععحب بوسععاطة وكيععل

والسحب لحساب الغير.
2

س .محمس وحيس السي سوار الن رية العامة لاللت از ال زء األول مصاسر االلت از سمش 2791
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أ -السحب بوساطة وكيل :قس ينيب السعاحب جحعس األشعخا

لسعحب سعنس سعحب لحسعاب  .وهعيل

احنابععة ق ععس تكععو ات اقي ععة كالوكالععة الت ععي يصععسرها ص ععاحب محععل ت ععارا ألحععس مو يع ع ب ع راء بع ععل
التص ععر ات اللانوني ععة لحس ععاب جو قانوني ععة تتم ععل بص ععالحية رة ععيس م م ععس سارة الش ععركة ب ععالتوقيع عمع ع

معامالت ا جو لير يل .

كا قانو الت ارة ل يح ر سحب األسعناس الت اريعة ومن عا سعنس السعحب بوسعاطة وكيعل

عو

ل ع يضععع جحكام عاإ خاصععة بالوكالععة ععي هععيا الم ععال ممععا يلتضععي بنععا الر ععوب ل ع اللواعععس العامععة ععي

وبي ج ناء توقيع ص ت كوكيل يعمعل باسع يلع الشعخ
حرر شخ سنس سحب إ
الوكالة .وعمي يا إ
الطبيعي جو االعتبارا ولحساب كل يسرج عبارة "بالوكالة ع ال " وايا معا تصعرا هعيا الوكيعل عي
حسوس تعميمات الموكل

ع ار هيا االلت از الصر ي تنصرا ل موكم مباشرة.

يل ع هععو ج ععر التوقيععع عم ع سععنس السععحب م ع قبععل شععخ

يا صععالحية بععالتوقيع عمي ع  .لك ع قععس

وضع بعيل
يوقإع شخ عم سنس سحب باعتبارل وكيالإ ع شخ عخر سو ج يكو األخيعر قعس إ
جو يكععو م وضعإا منع لكن ع ت ععاوز حععسوس السععمطة التععي منحع ياهععا مععا اى ععار التععي تترتإععب ععي هععاتي

ال رضعيتي ؟ عمع هعيا التسععاؤل ت يبنعا المعاسة . 254ت) بلول ععا "-2مع وإقعع سععنس سعحب نيابعة عع
عخععر سو ج تكععو ل ع ص ع ة بععيل يصععبا بتوقيع ع ممزم عاإ شخصععياإ -2 .ع يا جو ع بالت ازم ع علععت لي ع
الحلععو التععي كانععت تععؤول ل ع م ع زع ع النياب ععة عن ع -4 .ويسععرا هععيا الحك ع عم ع م ع

ععاوز ح ععسوس

نيابت ".
جع

 فبالنســبة لمحالــة األولــى حالععة سععنس السععحب الععيا ُوإقععع م ع قبععل وكيععل مزعععوالموكل م جا الت از أل رضال معسو  .وهيا حل تممي قواعس المنط
ازت  .لك مع يلع

سو راست جو سو

اللععانو

ي ال ي عوز لع از شعخ

ال لع واللضعاء عي بععل حعاالت الوكالعة ال عاهرة 3تمع

الحععاالت التععي يخم ع الموكععل ي ععا م ع إار خار ي عإا يوقععع الغيععر ععي الععوه عم ع ج شخص عإا مععا يتصععرا
وكلن وكيعل عنع

كعل تنت عي الوكالعة بععزل الوكيعل سو ج يعمع الموكعل عع هعيا الععزل عالنعإا كا يعإا

عتلر عمع
ليحير الناس م التعامل مع قعس اس إ
الوكيل ينصرا ل الموكل ويل توطيساإ الستلرار التعامل.

3

ان ر ي يل

ععل ج عر التصعرا العيا علعسل الغيعر الحسع النيعة معع

س .عبس الر از السن ورا الوسيط ي شرح اللانو المسني عشرة ج زاء ال زء السابع لرة  404ومابعسها.
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جمععا الوكيععل المزعععو لععس عم ع اللععانو ممزم عاإ شخصععياإ وحععسل بليمععة سععنس السععحب

ب يا السنس ي ميسا التعامل وعمي لر يل .
س ععمطت

ععو الععيا زإج

 وبالنســـبة لمحالـــة الثانيـــة حالععة سععنس السععحب الععيا وقإع ع وكيععل حليلععي لكن ع ت ععاوز ح ععسوسل ععس س ععاو الل ععانو حكمع ع بحكع ع الحال ععة األولعع "ويس ععرا ه ععيا الحكع ع عمعع مع ع

ععاوز ح ععسوس

نيابتع ع " جا يعتب ععر الوكي ععل ال ععيا ت ععاوز ح ععسوس الوكال ععة المعط ععاة لع ع ممتزمع عإا ص ععر يإا بكام ععل قيم ععة س ععنس
السعحب وايا معا وإععال يحع لع الر ععوب بليمتع عمع كععل مع كعا يسععتطيع الموكعل الر عوب عميع لعو جنع
مع ع كمعا هععو عي الحالععة السعابلة مع
جو ع بن سع  .بينمععا يعتبعر الموكععل يا معا جخععينا بحر يعة العن
جا الت ع از بالسععنس .ومععع يل ع

ع

لالبيععة ال ل ع وهععي عم ع ح ع

تععر ج مس ععؤولية الموكععل ت ععن ل لعع

اسععتناساإ ل ع اللواعععس العامععة لمتوكيععل

انععب مس ععؤولية الوكي ععل لك ع

ععي ح ععسوس المبمععي ال ععيا حص ععل

خولع بع مع سععمطة يعتبععر هععسا إار
التوكيعل بشععلن ؛ أل عععس لع از الموكعل بتصععرا وكيمع ععي حعسوس مععا إ
حراسة الموكععل وسععبباإ ععي حرمععا الغيععر م ع الضععمانة المترتبععة عم ع الت ع از الموكععل ععي هععيل الحععسوس؛
خاصة يا كا الوكيل ي حالة عسار مالي.

بلي ج نشير جخي إار ل ج الموكل المزعو جو الموكل اليا ت عاوز وكيمع حعسوس سعمطات

ج ععاز تصععر ات الوكيععل بسععحب السععنس لحسععاب

يا معا

ن ع يصععبا هععو الممتععز الشخصععي بع سو هععيا الوكيععل

باعتبار اح ازة الالحلة تعتبر كالوكالة السابلة.
ب -الســحب لحســاب ال يــر :نصععت المععاسة  . 261ت) عمع جنع "ي ععوز سععحب سععنس السععحب
لحسععاب ش ععخ

عخععر" .وعمعع هععيا ق ععس يسععحب ش ععخ

مععا س ععنس سععحب ويوقع عع عمي ع باس ععم الخ ععا

كلصيل سو ج يطمع الغير عم جن يسحب السنس لحسعاب شعخ
بالعمولععة الععيا يتعاقععس مععع الغيععر باسععم الخععا

يرلعب السعاحب الحليلعي

عخعر م مع عي يلع م عل الوكيعل

لك ع لحسععاب موكم ع  .وتحععسث هععيل الحالععة عنععسما ال

ععار اسعم يسعتتر وراء شععخ

عخعر يت ع معع عمع سعحب سعنس لحسععاب .

ُيسم الساحب اليا وقعع عمع سعنس السعحب "السعاحب ال عاهر" ومع جُ عرا السعحب لحسعاب "السعاحب
الحليلععي" .ععي الواقععع ليسععت هععيل الحالععة الإ صععورة مع تطبيلععات الصععورية 4ععي سععنس السععحب التععي تععرس
عم شخ

الساحب.

هيا وينشل ع السنس اليا ُيسحب لحساب الغير العالقات اللانونية التالية
 4س .محمس حسني عباس األو ار الت ارية ي التشريع الكويتي

.42
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-1العالقة بـين السـاحب الهـاىر والسـاحب الح:ي:ـ  :ن عا عالقعة وكيعل بموكعل تخضعع ألحكعا
الوكالة بالعمولة ي يمتز الوكيل "السعاحب ال عاهر" بتن يعي تعميمعات موكمع "السعاحب الحليلعي" وخاصعة
يمععا يتعمع ببيانععات السععنس كاسع المسععت يس ومبمغع  ...ل كمععا ُيسععلل عع خطةع جو همالع ععي معععرل
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.
-2العالقة بين الساحب الهـاىر وحامـل السـند والمهيـرين السـاب:ين :يعتبعر السعاحب ال عاهر

بالنسععبة ل ععؤالء ممتزم عاإ الت ازم عاإ شخصععياإ ومباش ع اإر ت ععاه
عمي باسم .

وكلن ع السععاحب الحليلععي لمسععنس طالمععا جن ع وإقععع
الععيا يسععحب سععنس

نصععت المععاسة . 255ت) بلول ععا "عم ع السععاحب جو الشععخ
وعم ع هععيا إ
السحب لحساب ج يو س لس المسحوب عمي ملابل و اة  .ولك يلع ال يع عي السعاحب لحسعاب ليعرل
م مسؤوليت شخصياإ قبل م ر سنس السحب وحامم ".

-3العالقة بين السـاحب الهـاىر والمسـحوب عميـو :بحيعث يعمع المسعحوب عميع باسع السعاحب
الحليلي ميس ل جا ح ت ال الساحب ال اهر .وايا ما س ع المسحوب عميع قيمعة سعنس السعحب سو
ج يكععو قععس اسععتم ملابععل و اة ع

مععيس ل ع ح ع الر ععوب عم ع السععاحب ال ععاهر بععل

عالقت ع ت ععل

بالسععاحب الحليلععي الععيا يتو إ ععب عمي ع يصععال ملابععل الو ععاء لي ع المععاسة المععيكورة ن س ع ا) وعم ع هععيا
ال لمسععنس نتي ععة ت ي عرل
يح ع لممسععحوب عمي ع ج يععس ع مطالبععة السععاحب الحليلععي يا مععا جصععبا حععام إ
لصالح

بعس وصول ملابل الو اء لي جو بانلضاة .

18

الشروط الشكمية
االلت ع از الصععر ي هععو الت ع از شععكمي بالسر ععة األول ع ؛ لععيل

سععنس السععحب ال يمك ع االعتععساس

ع

بصحت قانوناإ ما لع يلخعي الشعكل العيا رسعم لع اللعانو  .ولكعي يتعوا ر لع يلع ال ب إعس مع ج ي عر عي
محععرر مكت ععوب يتض ععم م موعععة مع ع البيان ععات احلزاميععة يترت ععب عمعع تخمععا بعضع ع ا بط ععال الصع ع
المح ععرر كس ععنس س ععحب .الإ جنع ع لع ع

ان ععب البيان ععات احلزامي ععة ق ععس يتض ععم الس ععنس بيان ععات جخ ععر يت ع ع

الموقعو عمي ا تسم "البيانات االختيارية".
التالي

سنتناول سراسة الشروط الشكمية حنشاء سنس السحب عم الو
 شرط الكتابة. البيانات احلزامية ي سنس السحب. اى ار المترتبة عم عيب شكمي ي سنس السحب. البيانات االختيارية ي سنس السحب. شرط الكتابةشععرط الكتابععة ل ع يتلععرر ص ارح ععة ععي النصععو

اللانونيععة .لك ع جحععساإ ال يش ع بععل المشععرب قععس

عععل م ع هععيل الكتابععة شععرطإا لزامي عإا لصععحة سععنس السععحب .ضععرورة احت عواء السععنس عم ع عععسة بيانععات

قض اللانو بمزو توا رها ب تحت طاةمة البطال
مع ع

وطريلة تساول هعيا السعنس وانتلالع ومسعللة الت بعت

راسة الممتع ععزمي صع ععر ياإ جمع ععور كم ع ععا تسع ععتسعي الحا ع ععة لو ع ععوس جساة ماسيع ععة تسع ععتطيع تحلي ع ع هع ععيل

األل عرال وال شععيء خيععر م ع الص ع المحععرر لمليععا ب ععيل الم مععة .والكتابععة هنععا ليسععت شععرطاإ لصععحة

انعلعاس سعنس السعحب لعط بعل ن عا شعرط ح باتع جيضعإا 5بمعنع
الشخصية ش اسة الش وس) جو اليمي جو اللراة .

بالبينععة
نع ال ي عوز بعات سعنس السعحب إ

وايا كا األصل ج يحرر سنس السحب ي ص وبنسخة واحسة

نس جو صور.

 5س .رز اهلل انطاكي الس ت ة جو سنسالسحب سمش 2745
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اللعانو ج عاز تحريعرل بععسة

52؛ س .اسوارس عيس المر ع

أولً -تحرير الصك:
الغال ععب ج ي ععسرج س ععنس الس ععحب ععي مخطوط ععة عاسي ععة ول ععيس بالض ععرورة ج يح ععرر بكاممع ع بي ععس
عييل بتوقيع ععع
السع ععاحب .لع ععس يكتب ع ع المسع ععت يس جو المسع ععحوب عمي ع ع جو جا شع ععخ عخع ععر ش ع عريطة ج يع ع إ
السععاحب يات ع  .وقععس ععر التعامععل الت ععارا عم ع اسععتخسا جو ار مطبوعععة زةي عإا تحتععوا صععيغة سععنس

ا لسععحب يم ع السععاحب جو لي عرل جمكنععة ال ع ار المتروكععة ي ع بالبيانععات الالزمععة كاس ع المسععحوب عمي ع
والمست يس ومبمي السنس وتاري استحلاق ولير يلع

بن س عمي .

ويمتعز السعاحب بمضعمون بم عرس ج يضعع توقيعع

ولكي يستطيع سنس السحب تحلي و اة كلساة و عاء واةتمعا يسع ل تساولع سو قيعس جو شعرط ال
ميععع البيانععات الكا يععة بععيات ا لتحسيععس االلت ع از ال ابععت ب ع

بع إعس م ع ج يتضععم الص ع ؛ الععيا ي ععر ب ع
بحيععث تك ععي الن عرة العا مععة عم ع هععيل البيانععات لموقععوا عم ع المععسي بععااللت از وقيمععة الععسي وتععاري

استحلاق ولير يل .

واش ععتراط الك اي ععة الياتي ععة ععي مح ععرر س ععنس الس ععحب يس ععتتبع ض ععرورة وروس مي ععع التص ععر ات الت ععي
تمحع بالسععنس مع قبععول وت يععر عمع يات هععيا المحععرر .جمععا بالنسععبة لمضععما

يات السنس جو ي ورقة متصمة ب
ي حين

األصععل ج ي بععت ععي

لك المعاسة . 216ت) تلعسي اإر ألوضعاب عمميعة خاصعة سن صعمإ ا

قس ج ازت بات بسنس مستلل يبي

ي مكا صسورل.

ثانياً -تعدد نسخ سند السحب وصوره:
أ -تعدد النسخ:
نصت الماسة . 442ت) عم ما يمي
إ
 -2ي وز تحرير سنس السحب عم نس متعسسة متطابلة.
 -2وي ععب ج يوض ععع عمع ع م ععت ك ععل نس ععخة من ععا رقم ععا واالإ اعتب ععرت ك ععل نس ععخة من ععا س ععنساإ
مستلالإ.

 -4ولكل حامل سنس ل ييكر ي جن وحيس ج يطمب نسخاإ من عم ن لت .
 -6وي عب عميع تحليلعإا لععيل ج ير عع لع الشعخ
الر وب عم الم ر الساب

الععيا

عرل لع وعمع هععيا ج يعاونع ععي

ويتسمسل يل حت ينت ي ل الساحب.

يسو ت يرل عم النس ال سيسة.
 -5وعم كل م ر ج إ
20

تت إم جهمية سحب السنس عم ععسة نسع عي حالعة كعو السعنس مع إعس ل رسعال لع الخعارج للبولع
جو و اة ع  .خشععية ضععياب النسععخة المرسععمة جو سععرقت ا ع الحامععل يحتععاط بالحصععول عم ع نسععخة جو

نس جخر ؛ بحيث يا ما لست نسخة من ا حإمت محإم ا نسخة جخر .

والغالععب ج يحععرر السععاحب السععنس عم ع عععسة نس ع بنععاء عم ع طمععب المسععت يس وقععت نشععاة لك ع
ال
سيعسة منع وعمع ن لتع شعريطة ج إ

اللعانو ج عاز لكعل حامعل انتلعل ليع السعنس بععس ت يعرل طمعب نسع

يكععو يكععر ي ع جن ع ُسععحب م ع نسععخة وحيععسة جو جا تعبيععر عخععر ي يععس يل ع ؛ أل م ععل هععيا البيععا يععسل
عم استبعاس هيا الح  .لك يشترط لالعتساس بم ل هيل التععابير المليعسة ج تعرس عي صع السعنس عمعالإ
بمبععسج الك ايععة الياتيععة ل ععيا يا حصععل ات ععا مسععتلل خععارج نطععا السععنس بععي السععاحب والمسععت يس عم ع
امتناب عطاء نسخة انية م السنس

هيا ات ا ال يسرا عم الحامل.6

للععس رس ع اللععانو الطري ع الععالز اتباع ع لمحصععول عمع نس ع متعععسسة م ع سععنس الس عحب ي جو ععب
عمعع الحام ععل ج ير ععع لعع الش ععخ
ويتسمسل ل

ع عرل ليع ع وعمعع ه ععيا ج ير ععع لعع الم ععر الس ععاب

ال ععيا

ل ج يصل ل الساحب العيا يععوس ليع وحعسل تحريعر النسع المتععسسة .وعنعس الحصعول

عمع النسع ال سيعسة يتو عب عمع كعل م إعر ج يضعع ت يعرل عمي عا وتسعم عي الن ايعة لع الحامععل.
المشععرب وضععع عم ع عععات الم عري والسععاحب الت ازم عاإ بمعاونععة الحامععل لمحصععول عم ع نسععخة جو
نس

سيسة

يا ما امتنعوا ع تلسي هيا العو

لكع المشععرب ت اسيعاإ ل خطععار التععي تععن

از لمحامل مطالبت

عع تعععسس النسع

بالتعويل.

كتعععرل المسععحوب عميع لو ععاء قيمععة

السع عنس الواحعععس ععععسة م ع عرات وتععععرل حعععاممي النس ع ع المتععععسسة لععععس اسعععتي اء حلع ععوق
المسحوب عمي الحامل األول اليا تلس ب حس النس

ليع

نس ببعل اح راءات؛ التي تك ل سرء هيل األخطار وهي

يمعععا لع ععو جو ع ع

لعس جحعاط موضعوب سعنس السعحب مع ععسة

 -2ي ب ج تكو النس متما معة ومطابلعة ل صعل وتتضعم

ميعع المعمومعات والتواقيعع التعي

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

ب ععا كععل

يلععال "اس عع عوا بمو ععب النسععخة األولعع ه ععيل" جو "اس ع عوا بمو ععب النس ععخة ال ال ععة" بحي ععث يع ععرا مع ع
يتعامل ب يا السنس ج ل نسخاإ متعسسة .وايا معا جل عل يكعر جرقعا النسع المتععسسة لعس يعؤسا يلع

لع

اعتلععاس المسععحوب عمي ع بلن ععا عععسة جسععناس يسععتلل كععل من ععا ع ع اىخععر .و ععي هععيل الحالععة يا مععا جو ع
 6س .رز اهلل انطاكي المر ع الساب
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.271

المععيكور قيمععة هععيل النس ع

ميع ععا ع

يمت ع تب ع جر ت ععال السععاحب يا كععا ل خيععر بيمت ع ملابععل و ععاء

كاا.

 -4ي ععب عمع مع يرسععل حععس نسع سععنس السععحب للبول ععا ج يبععي عمع النسع األخععر اس ع

م تكو هيل النسخة بيسل ماسة . 2/444ت) ويل كي يتمك الحامعل الشعرعي ألا نسعخة جخعر
المععيكور؛ ليحصععل عم ع الو ععاء بملتضععاها عنععس

م ع االسععتحواي عم ع النسععخة الملبولععة م ع الشععخ

االسعتحلا  .ويعتبعر مع بيعسل السععنس جو نسعخة منع الحامعل الشععرعي متع ج بععت جنع صععاحب الحع

بت يرات لير منلطعة ولو كا عخرها ت ي إار عم بيال ماسة . 2/241ت).
-6

يع

ت ي ععر الحام ععل ل ععبعل نسع ع س ععنس الس ععحب جو ل ميع ععا يعن ععي ترت ععب جك ععر مع ع "قيم ععة

واص ععمة" ععي يمتع ع ؛ مم ععا ي ععؤسا بالت ععالي لع ع ل ازمع ع بليم ععة مي ععع النسع ع الت ععي إره ععا .جم ععا بالنس ععبة
لمم ري الالحلي ل ال يكعو كعل معن ممتزمعإا ال بو عاء النسعخة التعي تحمعل توقيعع ولع يسعترسها
. 4/442ت) تساول النس عم هيا الو

ين ل سليالإ عم اعتبارها جسعناس سعحب مسعتلمة ترتعب

بالتالي التزامات صر ية مستلمة .جما بالنسبة لمم ري السابلي
م م معوب النسع

كعل معن

لع ي عر ال نسعخة واحعسة

جا لع يترتعب بيمتع سعو سيع واحعس "قيمعة واصعمة واحعسة" وبالتعالي ع

الحامل عنس الر وب عمي

و عاءه

بمو ب حس النس يعتبر مبرةاإ ليمت .

 -5حي ععث

مي ععع النسع ع المح ععررة ال تم ععل ععي الحليل ععة ال س ععنس س ععحب واح ععس جا الت ازمع عاإ

يكع مشعروطإا يع

يا كعا المسعحوب عميع قعس وضعع

صر ياإ واحساإ

توقيع ع بععاللبول عم ع

و عاء هعيا السعنس بملتضع

حعس نسعخ يعتبعر مبرةعاإ ليمعة المسعحوب عميع ولعو لع

هعيا الو عاء يبطعل حكع النسع األخعر  .لكع

حععس النس ع

م ع ج يتمس ع بتلععسي هععيل النسععخة لي ع عنععس الو ععاء .وايا مععا س ععع

بملتض نسخة جخر لير التي قبم ا؛ ن يمتز بالو اء معرة جخعر لمحامعل العيا يتلعس بالنسعخة التعي

تحوا توقيع عمي ا 2/442و. 2ت).
ب -تعدد الصور:

ال مع ج يععوس لع الم عري بالتسمسعل حتع الوصعول لع السعاحب
حامل سعنس السعحب بعس إ

ليحرر ل نسخة جو عسة نس م السنس

اللعانو ج عاز لع ج يحعرر منع صعورة جو صعو إار متععسسة

عنععس الضععرورة . 446ت) .م ع هنععا ي ععر ال ععر األول بععي نس ع سععنس السععحب وصععورل .النس ع ال
تصسر ال م قبل الساحب عنس نشاء السنس جو بععس نشعاة بطمعب مع الحامعل بينمعا الصعور تصعسر
م الحامل ن س وليس م الساحب ال ي حعال معا يا ج عر سعحب السعنس ألمعرل جو ُ عر لصعالح
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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

وا كا األصل يلتصر الو اء عم النسخة الموشحة باللبول .جما صعور السعنس عي
عم

ميع البيانات المعيكورة عي السعنس وجسعماء الممتعزمي بع

كانعت تحتعوا

ن عا ت تلعس لع توقيععات هعؤالء بالعيات

وهيا ما يلمل م شعلن ا بحيث ال يمز المسحوب عمي بو اة ا ال يا كانت ملترنة باألصل.
 البيانات اإللزامية ف سند السحبال يك ععي ج ي ععرس س ععنس الس ععحب ععي صع ع مكت ععوب ل ععس جو ععب الل ععانو ج يتض ععم ه ععيا الصع ع
بيانععات معينععة يطم ع عمي ععا اصععطالحاإ "البيانععات احلزاميععة" تميي ع اإز ل ععا ع ع بيانععات جخععر قععس يتضععمن ا
الس ععنس سو ج ي رضع ع ا الل ععانو

يطمع ع عمي ععا "البيان ععات االختياري ععة" .ه ععيا وق ععس ع ععسست الم ععاسة 264

.ت) البيانات احلزامية بلول ا "يشتمل سنس السحب عم البيانات التالية
 -2كممة "سنس سحب" مكتوبة ي مت السنس وبالمغة التي كتب ب ا.
 -2جمر لير معم عم شرط بلساء قسر معي م النلوس.
 -4اس م يمزم األساء "المسحوب عمي ".
 -6تاري االستحلا .
 -5مكا األساء.

 -4اس م ي ب األساء ل جو ألمرل.
 -9تاري

نشاء سنس السحب ومكا

نشاة .

 -1توقيع م جنشل سنس السحب "الساحب".

نتناول تباعاإ بحث هيل البيانات بالت صيل كما يمي
أ -كممة "سند سحب":
قانو

نيا الموحس حول األسعناس الت اريعة تمشعيإا معع معا عرت عميع التشعريعات ال رمانيعة

قععس اشععترط يكععر عبععارة "سععنس السععحب" ععي السععنس ن س ع واللععانو الت ععارا السععورا ملت ي عإا ج ععر قععانو
نيا الموحس قس جو ب بسورل سراج ل

"سنس سحب" ي معت الصع  .والغعرل مع يكعر كممعة "سعنس

سحب" ي صعمب السعنس هعو تنبيع مع يتعامعل ب عيا السعنس لع طبيععة وجهميعة االلتع از العيا يعن
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عع

توقيع

والتلاء الخمط 7بي سنس السحب المسعحوب عمع مصعرا والعيا يسعتح العس ع لعس االطعالب
ن س ا.

والشي اليا يتمتع بالخصاة

اللععانو يشععترط يكععر عبععارة "سععنس سععحب جو س ع ت ة" ععي مععت الص ع يات ع جا ععي صععمب
ال "اس ع عوا بمو ععب سععنس السععحب هععيا" وال يك ععي ج تعععرس هععيل العبععارة ععي جعم ع الص ع جو
ُيكتععب م ع إ
جس م والغرل مع تحسيعس عبعارة "سعنس سعحب" عي صعمب السعنس لعيس عي جا مكعا عخعر هعو الحيمولعة
سو ضععا ت ا بعععس نشععاء هععيا السععنس األمععر الععيا قععس يععؤسا لع تغييععر ماهيت ع ويمحع بالتععالي جض ع ار اإر

بالموقعي السابلي اليي ل تنصرا راست

ل يل .

كم ععا يش ععترط الل ععانو ج تكت ععب عب ععارة "س ععنس س ععحب" ب ععن س المغ ععة الت ععي اس ععتعممت لتحري ععر الس ععنس
الت ارا .مو ج سنس سحب ُح إرر ي سورية لك ُكتب بالمغة ال رنسعية نعا يتع إعي يكعر الم ع الملابعل
لم ع "سععنس سععحب" بالمغععة ال رنسععية جا " "Lettre de changeهععيا ويسععم سععنس السععحب ععي مع ع
التشريعات العربية بع "الكمبيالة".
ب -أمر مطمق بأداء مبمغ معين من الن:ـود:
ي ع ععب ج يشع ععتمل السع ععنس عم ع ع عبع ععارة تتضع ععم جم ع ع اإر ص ع عريحاإ بالع ععس ع مو ع عاإ م ع ع السع ععاحب ل ع ع

المسععحوب عمي ع ُيلععال "اس ع عوا بمو ععب سععنس السععحب هععيا ل ععال  "...جو بلسععموب جك ععر م اممععة ُيلععال
"ت ضموا اس عوا" جو " جرست اس عوا" وال ي وز ج يعمع السعاحب و عاء السعنس عمع جا شعرط م معا كعا
مكانية خصم وتحويم بالتالي لع نلعوس .عال يصعا ج يعيكر

ويحس م
نوع ؛ أل يل يعي تساول
إ
م ع الإ "اس ع عوا هععيا السععنس يا اسععتممت البضععاعة ."..والشععرط الععيا ورس ععي هععيل الحالععة ال يعتبععر بععاطالإ
بم رسل بل يبطل مع السنس يات .

وي ب ج تعرس صعيغة األمعر عمع جساء مبمعي مععي مع النلعوس .وعمع هعيا قعررت محكمعة التمييعز
اليعس سنسإا ت اريإا وال يلبل الت ير.
العراقية بلن يا كا محل السنس كمية معينة م الشعير ن
إ
ال
ويلتض ععي ج يتض ععم الس ععنس تحسي ععس المبم ععي الوا ععب س عع ع تحسي ععسإا سقيلع عإا بش ععكل ال يت ععر م ععا إ
لمخالا ي المستلبل وال ي وز ج يرتبط تعيي هيا المبمي بوقاةع خار ية ال يحع لمسعاحب مع الإ ج

ييكر ي السنس "اس عوا المبمي حسب الكشا المر " .والواقع ج تعيعي المبمعي الوا عب س عع عي السعنس

تعيين عاإ نا يع عاإ لم الععة جم ععر يت ع ومب ععسج الك اي ععة الياتيععة لمس ععنس الععيا يلض ععي بمعر ععة جشخاصع ع وطبيعتع ع
 7ان ر مؤل نا السنسات الت ارية ي اللانو الت ارا ال زاةرا ال زاةر 2715

شي

المر ع الساب
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سعنس السعحب وهعو

المعي بع بم عرس االطعالب عميع  .كمعا يت ع هعيا الشعرط معع جهع خصعاة
والمبمي
إ
ال يا انت ع كععل ش ع
كونع جساة و ععاء واةتمععا يتععساول بس ع ولة وسععرعة وال يتععلتإ ل ع س ار هععيل الغايععة إ
حول تحسيس المبمي ال ابت ب .8

عي سعنس السعحب.

يعبعر عنع بمبعسج وحعسة العسي
وي ب ج يكو المبمي ي السنس واحعسإا وهعيا معا إ
ال ي وز ج يتضم السنس جم اإر بس ع جك ر م مبمي واحس واالإ لس صع ت كسعنس ت عارا صعحيا .ول عيا

ال يعتبععر سععنس سععحب السععنس الععيا يتضععم تلسععيط مبمععي الععسي عم ع عععسة جقسععاط ي ععرا الو ععاء ب ععا ععي
مواعيعس متعاقبعة؛ أل

ال بو ععاء بععل هععيل األقسعاط سو بعضع ا اىخعر األمععر العيا يزعععزب
مععة احتمعا إ

ال لة ب يا السنس ويعي تساول .
مرتي

لع ع يش ععترط الل ععانو طريل ععة معين ععة لكتاب ععة المبم ععي لكع ع الع ععاسة ععرت عمع ع ج ي ععيكر ه ععيا المبم ععي
مرة باألرقا ي جعم السنس ومرة بالحروا عي متنع  .وايا معا اختمعا المبمعي المكتعوب باألرقعا

عع ع المبم ععي المكت ععوب ب ععالحروا؛ ععالعبرة ب ععالمبمي المكت ععوب ب ععالحروا . 2/252ت) .جم ععا يا كت ععب
المبمععي عععسة م عرات بععاألحرا جو باألرقععا

للاعسة "الش ي إسر لصالا المسي ".

ععالعبرة عن عس االخععتالا ألقإم ععا مبمغ عإا . 2/252ت) تطبيل عإا

ولكععي يكععو مبمععي سععنس السععحب معين عاإ ي ععب احشععارة ل ع نععوب النلععوس و نس ع ا حت ع ينبغععي الو ععاء

بواسععطت ا .وايا حصععل ج النلععوس المشععترط و اؤهععا مت لععة باالسع مععع النلععوس المتساولععة ععي بمععسا السععحب
والو اء لك قيمة كل من ا تختما ع األخر

كل يسحب سعنس سعحب عي لبنعا ليسعتح العس ع عي

سععورية ويكععر مبمععي هععيا السععنس  )50000لي عرة ع
عممة البمس اليا سيو

اللععانو

المععاسة. 5/276ت) يهععب ل ع اعتمععاس

ي السنس جا ج مبمي السنس ي م النا هيا هو خمسو جلا ليرة سورية.
نع مع

ولمععا كععا سععنس السععحب معع إعسإا لمتععساول لععيس ععي ساخععل سععورية بععل ععي خار ععا جيض عاإ
الممك ج يح إعرر السعنس المسعحوب عي سعورية جو المسعتح الو عاء ي عا بنلعس ج نبعي كالعسوالر األمريكعي

جو اليورو .و ي هيل الحالة يا كا السنس مستح الو اء ي سورية اللانو
ناحية وتسعيمإا لم لة ي العممة الوطنيعة مع ناحيعة جخعر
جسععاس سعععر الصععرا ععي يععو االسععتحلا  .لك ع
صرا العممة األ نبية

تيسعي اإر عمع المعسي مع

جو عب الو عاء بليمتع بعالميرات السعورية عمع

يا تععلخر المععسي ع ع الععس ع وخو عإا م ع هبععوط سعععر

ملومعإا بعالميرات
اللانو قعس جعطع الخيعار لمحامعل بعل يطالعب بمبمعي السعنس إ

 8س .عمععي ي ععونس األو ار الت اري ععة الل ععاهرة 2794

ي اللانو الت ارا اللاهرة 2791
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22؛ س .س ععميحة اللمي ععوبي الم ععو ز

السعورية حسععب سععرها ععي يعو االسععتحلا جو يعو الو ععاء .ومعع يلع

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

ي ب اعتماسل ي الو اء سو جا سعر عخر .جمعا يا كعا السعاحب قعس اشعترط صعراحة جساء مبمعي السعنس
بالعمم ععة األ نبي ععة ن سع ع ا المح ععررة بع ع
بلن مة اللطع بيل

عع

الماسة . 276ت).

ه ععيا الش ععرط يرتإععب ع ععارل كامم ععة يا س ععما التشع عريع المتعمع ع

ج -اسم من يمزمو األداء (المسحوب عميو):
ي ععب ج يععيكر ععي سععنس السععحب اس ع الشععخ
الشخ

الععيا يترتععب عمي ع ج يععس ع قيمت ع ويسععم هععيا

"المسحوب عمي " ومع الضعرورا ج يعيكر اسع المسعحوب عميع بوضعوح ويععي تعيينعإا نا يعإا

لم الة.ل يشترط اللانو سو يكر مع ي عب عميع األساء المسعحوب عميع ) لكع الععاسة عرت عمع
ضا ة ص ت وعنوان ليتمك الحامل م الر وب عمي بس ولة .وعمع كعل حعال

المسعحوب عميع ال

يصبا ممتزماإ بو اء مبمعي السعنس بم عرس صعسورل حعامالإ اسعم بصع ت مسعحوباإ عميع وانمعا يصعبا كعيل
يا وإقع عمي باللبول.

مععسي

األصعل ج يكعو المسعحوب عميع شخصعاإ عخعر ليعر السعاحب بحيعث يترتعب عمع قبولع ضععا ة
سيععس ععي سععنس السععحب ل ع

انععب السععاحب .ولك ع العمععل ععر جن ع يا كععا لتععا ر مععا محععل

رةيسععي ععي مكععا و ععرب ععي مكععا عخععر ب مكان ع ج يسععحب سععنسإا مع المحععل الرةيسععي عمع ال ععرب جو
نيا الموحس حك هيا التعامل العتبارات واقعية تلعو عمع ضعرورة االعتعراا

جقر قانو
العكس .وقس إ
بنوب م االستلاللية ل يل ال عروب .ع ج عاز قعانو الت عارة بعسورل ج يسعحب السعاحب سعنس السعحب عمع

ن س ع . 2/261ت) جا ج يكععو سععاحباإ ومسععحوباإ عمي ع ععي الوقععت ن س ع  .وم ع التطبيلععات العمميععة

األخعر لعيل ؛ ج يسعحب المركعز الرةيسعي لممصعرا جو لمشعركة الت اريعة سع ت ة عمع جحعس ال ععروب جو

ج يسحب ال رب س ت ة عم المركز الرةيسي.
يعي شخصعاإ عخعر ليعر المسعحوب
هيا وقس ج از اللانو لساحب السنس جو م رل جو ضامن ج إ
عميع ع ع ليلبمع ع ع جو يس عع ع ع عن ع ععس االقتض ع ععاء . 2/422ت) يس ع ععمي ه ع ععيا الش ع ععخ "المس ع ععحوب عميع ع ع
االحتياطي جو الم إول" .ولالبإا ما يم ل ل تعيي مسعحوب عميع احتيعاطي عي حالعة ععس التو ع مع
قبول المسحوب عمي لمسنس جو و اة .9

 9س .اسوارس عيس المر ع الساب
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د -تاريـخ الستح:اق:
يتطم ععب اللعععانو ج يعععيكر ع ععي سع ععنس السعععحب تعععاري اسع ععتحلاق وهع ععو الوقعععت العععيا ي عععب عم ع ع
المسحوب عمي الو اء بليمت ل الحامل .وليكر تاري االسعتحلا جهميعة متععسسة ال وانعب

عو يحعسس

لمحامل األ ل اليا يسعتطيع يع مطالبعة المسعحوب عميع القتضعاء قيمعة السعنس كمعا يح إعسس بعسء سعريا
م مة تن ي االحت اج لعس الو اء ومواعيس الر وب عم المعوقعي تبععإا لعيل ويح إعسس جيضعإا بعسء سعريا

مععسة تلععاس سعععاو الحلععو الصععر ية الناشععةة ع ع سععنس السععحب ويعع إعي جخي ع اإر تععاري توقععا المسععحوب
كا تا اإر.
عمي ع الس ع اليا يستتبع ش ر الس
ي عب ج يكععو تععاري االسععتحلا معينعإا تعيينعإا سقيلعإا وواضععحإا 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
ال جو جا شخ عخر.
و اة الساحب م إ
لل ععس جوض ععحت الم ععاسة . /214ت) ط ععر تعي ععي ت ععاري االس ععتحلا

وحصع عرت ا ععي ص ععور جرب ععع

هي
ال "اس عوا بمو ب هيا السنس المستح الس ع لس االطالب".
 -2لس االطالب يلال م إ
 -2بعععس مضععي مععسة معينععة م ع احطععالب كععل يععيكر "اس ع عوا بمو ععب هععيا السععنس وبعععس مضععي ال ععة
جش ر م االطالب عمي ."...
 -4بعس مضي مسة معينة عم تاري
م تاريخ ."...

نشاء السنس يلال "اس عوا بمو ب هيا السعنس وبععس سعتة جشع ر

يعيكر "اس ععوا بمو عب هعيا السعنس و ععي األول مع شع ر عيار  "2001وهعيل هععي

 -6عي يعو مع إعي
الحالة جو الطريلة المللو ة لتحسيس تاري استحلا سنس السحب.

لل ععس ععاءت هع ع يل الص ععور األرب ععع لتحسي ععس ت ععاري اس ععتحلا س ععنس الس ععحب عمع ع س ععبيل الحص ععر وال

نصععت ال ل عرة
م ععال تحععت طاةمععة بطععال السععنس بطالن عاإ مطمل عاإ حضععا ة موعععس عخععر السععتحلاق  .لععس إ
ال انيعة مع المععاسة  )214عمع ج سععنس السعحب المشععتمل عمع ميعععاس اسعتحلا عخععر جو عمع مواعيععس
ال.
متعاقبة يكو باط إ
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لكع ع
احلزاميععة ع

يا ك ععا يعتب ععر كم ععا تل ععس يك ععر ت ععاري اس ععتحلا س ععنس الس ععحب بيانع عاإ جساس ععياإ مع ع بياناتع ع
ل ال ع مععع يل ع ال يععؤسا ل ع بطالن ع بععل يعتبععر السععنس صععحيحإا ومسععتح الععس ع لععس

االطالب عمي . 2/269ت).
ىـ -مكــان األداء:

مكععا الو ععاء هععو المكععا الععيا يلععس ي ع سععنس السععحب السععتي اء قيمت ع  .وهععو جيض عاإ المكععا الععيا

يل إعس يع السعنس لملبعول ععاسة .وحيععث السعنس مع إعس لينتلعل بالتعساول مع يعس لع يعس وال ي تعرل بحاممع
األخيعر ج يعععرا مععوط المسععحوب عميع لععيل ي ععب ج يععي محععل و اة ع تعيينعإا كا ي عإا بصععورة تمكع
الحامل عنس حمول ج ل الو اء م التو

ل هيا المحل مباشرة سو عنعاء جو مشعلة .ولالبعإا معا يكعو

هيا المكا موط المسحوب عمي المكا اليا يلي ي عاسة) جو مركز جعمال الت ارية.

ال ععي هععيل
ليععر ج سععنس السععحب قععس ال يتضععم مكان عإا خاص عإا لو اة ع ومععع يل ع ال يعتبععر بععاط إ

الحالة؛ ي يكو وا ب الو اء عي المكعا المعيكور ب انعب اسع المسعحوب عميع . 2/269ت) .لكع

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.
عميع

نشععير جخي ع اإر ل ع جن ع ي ععوز اشععتراط و ععاء سععنس السععحب ععي مععوط شععخ
سعواء كععا هععيا المععوط

عخععر ليععر المسععحوب

ععي ال ععة التععي يلععع ي ععا مععوط المسععحوب عميع جو ععي منطلععة جخععر

الماسة . 267ت).
و -اسـم المستفيد:
جو ععب اللععانو ج يععسرج ععي سععنس السععحب اسع الشععخ
عم ع هععيا الشععخ
السنس لصالح
ال يكت

اس ع "المسععت يس" جو "الحامععل" بعععس جول ت يععر لمسععنس .المسععت يس هععو ياإ م ع يحع إعرر

وهعو العساة األول يع  .وينبغعي ج تتحعسس هويعة المسعت يس بصعورة ال تعسب م عاالإ لمشع

م الإ بيكر األحرا األول مع اسعم

يحسس المست يس

الععيا ي ععب األساء ل ع جو ألمعرل .ويطم ع

كعل يكتعب "اس ععوا ألمعر س.ب" .معع يلع ي عوز ج

كا شخصإا اعتباريإا كشركة بيكر االسع المختصعر العيا يطمع عميع

كعل يلعال

"اس ع عوا بمو ععب هععيا السععنس ألمععر سععاب " وهععو اختصععار الس ع الشععركة السعععوسية لمصععناعات األساسععية
بالمغععة األ نبيععة .كمععا جنع لععيس مععة مععا يمنععع م ع ج يشععار ل ع المسععت يس بص ع ت جو و ي تع ال باسععم

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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ي عوز ج يسععحب السععنس لمصععمحة جك عر مع مسععت يس واحععس عمع سعبيل ال مععع كععل يلععال "اس ععوا
لزيس وعمرو" جو عم سبيل التخيير

10

كل ييكر "اس ععوا لمصعط

جو عبعساهلل" .عي الحالعة األولع ال

ي ععوز ألا م ع زيععس جو عمععرو مطالبععة المسععحوب عمي ع عم ع ان عراس س عواء بملععسار حصععة م ع السععنس جو

بمبمغ ع ع كم ع ع بع ععل ي ع ععب عمي مع ععا م تمعع ععي الليع ععا ب ميع ععع اح ع عراءات المتعملع ععة بع ععاللبول جو الو ع ععاء جو
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 إ ب يكر اس المست يس ي سنس السحب يكعو قعانو الت عارة قعس اسعتبعس سعحب السعنس لحاممع
الموحس.
تبعاإ للانو نيا
إ
األص ععل ج يك ععو المس ععت يس شخصع عاإ ال ع عاإ ععي س ععنس الس ععحب .وا الس ععاحب عن ععسما ح ع إعرر الس ععنس
لصالا هيا المست يس يل بلصس ط اء سين ت ال األخير .لك اللانو ج عاز ج ُيسعحب سعنس السعحب

ألمر الساحب ن س . 2/261ت) يكعو هعو السعاحب وهعو المسعت يس بالوقعت ن سع  .يعتبعر اسعتعمال
ه ععيا الن ععوب مع ع الس ععحب قمي ععل الوق ععوب ععي الحي ععاة العممي ععة بالنس ععبة لس ععنس الس ععحب بعك ععس الش ععي ال ععيا

ُيستخس لالبإا ب يل الطريلعة لتمكعي جصعحاب الوساةعع النلسيعة مع سعحب وساةع ع مع خعزاة المصعارا
التععي يتعععاممو مع ععا .جم ععا األسععباب التععي تععسعو الس ععاحب ل ع تحريععر سععنس الس ععحب ألم عر ن س ع ععي
متعسسة لس يكو الساحب ال يعرا م البساية اس المست يس المنت ر ويرلعب معع يلع
عمع قبععول المسعحوب عميع لسعنس السععحب خشعية تعععير يلع

عي الحصعول

يمعا بعععس .وقعس يكععو السعاحب بحا ععة لع

النلعوس يحععرر سععنس سععحب عمع مععسي لع وي عععل مع ن سع مسععت يسإا منع

ع يحصععل عمع قيمتع بعععس

ال ل ععيا السععنس .كمععا يم ععل السععاحب ل ع
خصععم لععس جحععس المصععارا وبالتععالي يصععبا المصععرا حععام إ

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.

ز -تاريخ إنشاء سند السحب ومكانو:
يسععتو ب اللععانو يكععر التععاري الععيا سععحب ب ع سععنس السععحب .ولععيكر تععاري تحريععر السععنس جهميععة
تت إم

ي النلاط التالية

 10س .جك الخولي األو ار الت ارية اللاهرة 2790
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 -2يسما تاري

نشاء السنس المسو

ي متن بالتحل مما يا كا الساحب عنس تحريعر السعنس متمتععاإ

باألهميععة اللانونيععة الالزمععة ل ععيا التصععرا ج ال .مععو كععا نععاق

ععاز ل ع

األهميععة ععي هععيا التععاري

ج يحعتج بععبطال تصعر حتع ععي موا عة الحامععل حسع النيععة لكع سو ج يخ إعل يلع بصععحة
ال بمبسج استلالل التواقيع.
الت از الموقعي اىخري عم السنس عم إ

 -2ي يس يكعر التعاري عي معر عة معا يا كعا السعاحب قعس ح إعرر السعنس قبعل شع ر السع يعتبعر عنسة ٍعي
حررل بعس ش ر الس ال يعتبر نا يإا ت ال ساةني .
صحيحإا جما يا إ
 -4يساعس يكر تاري تحرير السعنس عمع تعيعي تعاري اسعتحلاق يا كعا ُسعحب ليعس ع بععس معسة معينعة
م نشاة .
 -6وتبسو جيضإا جهمية يكر تعاري تحريعر السعنس عي حسعاب المواعيعس التعي ي عب عمع الحامعل خالل عا
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 لع

المس ععحوب عميع ع لمو ععاء خ ععالل س ععنة مع ع تحريع عرل . 219ت) .جم ععا الس ععنس المس ععتح ال ععس ع بع ععس
مضععي مععسة م ع االطععالب عمي ع

ع

عم ع حامم ع تلسيم ع لممسععحوب عمي ع للبول ع خععالل سععنة م ع

تحريرل جيضإا . 294ت).
 -5ي يس يكر تاري

نشاء السنس ي حس النعزاب اليا قس ي عور عنعس تعزاح ععسة حعاممي ألسعناس سعحب

مسحوبة عم ملابل و اء واحس لس المسعحوب عميع ال تك عي قيمتع لو اة عا كم عا تكعو ج ضعمية

الو اء ي هيل الحالة لحامل السنس األسب
يح ع ععسس ت ع ععاري

ي تاري السحب.

نش ع ععاء س ع ععنس الس ع ععحب ع ع ععاسة ب ع ععاليو والشع ع ع ر والس ع ععنة يكت ع ععب مع ع ع الإ سمشع ع ع

ع ععي

 2001/4/2ويكتععب هععيا التععاري بععالحروا واألرقععا جو ب مععا مع عاإ .وال ععر ععي ج تكععو هععيل الكتابععة
ي ج عم السعنس جو عي جسع م شعريطة ج تعرس قبعل توقيعع السعاحب عي الحالعة األخيعرة .وي عب ج يكعو

تاري احنشاء واحسإا حت ولو تعسس الساحبو ؛ ألنع يا تععسست التعواري انت عت صع ة التحسيعس التعي مع

ج م ا اشترط اللانو هيا البيا .11

 11س .عم ع ععي الب ع ععاروسا العل ع ععوس وعممي ع ععات البن ع ععو الت اري ع ععة
السععاب

262؛ س .سعععيس يحي ع

44؛ س .اسوارس عي ع ععس المر ع ععع

الععو يز ععي الن ععا الت ععارا السعععوسا 2794

جحمس محرز اللانو الت ارا ال زاةرا ال زء ال الث السنسات الت ارية 2710
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257؛ س.

يعتبر التاري الميكور ي سنس السحب ح ة عم الكا ة ولمع ي إعسعي ععس مطابلعة هعيا التعاري

لمحليلععة ج ي بععت يل ع بكععل طععر اح بععات .ت ععسر احشععارة ل ع ج اللععانو اعتبععر تلععسي تععاري الت يععر

تزوي ع إار . 294ت)
عم عس

ععل ينطب ع هععيا الحك ع عم ع تلععسي تععاري

واز تطبيع حكع هعيل المعاسة عمع تحريعا تعاري

نشععاء سععنس السععحب؟

ال ل ع م مععع

نشعاء السعنس باعتبعار ج النصعو

يات

الص ة ال زاةية ي ب ت سيرها ت سي اإر ضيلاإ.
األصععل ج عععس يكععر تععاري التصععرا اللععانوني ال يععؤ ر ععي صععحت لكع المشععرب الت ععارا ن ع اإر

ل هميععة التععي يحلل ععا يكععر تععاري سععنس السععحب لععس اعتبععر السععنس الخععالي م ع يكععر هععيا التععاري بععاطالإ

كسنس ت ارا . 2/269ت).

ويشترط اللانو ج ييكر ي سنس السحب مكا

نشاة وعاسة يشعار لع هعيا المكعا قبعل تعاري

تحرير السنس كل يكتب سمش  .2001/9/1وليكر مكا احنشعاء اةعسة تبعسو عي جسعناس السعحب التعي
تُسعحب لتُعس ع خععارج حعسوس السولععة ن سع ا ويلع مع ج ععل تحسيعس اللععانو الوا عب التطبيع بشعل صععحة
شععكل سععنس السععحب .ععالملرر ج شععكل سععنس السععحب يخضععع للععانو السولععة الععيا ُحع إعرر ي ععا .كمععا
عة وتعيعي صعاحب
ليكر مكا نشاء السنس جهمية جخر ت ر عنعس تحسيعس جهميعة الممتعزمي بع مع

الح بملابل و اة م

ة جخر .

تخمععا بيععا مكععا

نشععاء سععنس السععحب ال يععؤسا ل ع بطالن ع

يعتبععر عنسةععي قععس جنشععن ععي

المكعا المععي ب انعب اسع سعاحب . 4/269ت) .جمعا يا لع يععيكر جا مكعا ب انعب اسع السععاحب؛
سنس السحب يكو باطالإ كسنس ت ارا وال ي وز تساول بطري الت ير.
ح -توقيع السـاحب:
السععاحب هععو م ع ينشععن سععنس السععحب ويضععمن جمعرل الصععاسر ل ع المسععحوب عمي ع لو ععاء مبمغ ع
ممع جصعسرل .وهكعيا يعتبعر توقيعع السعاحب
لممست يس .لك لعيس ل عيا األمعر جيعة قيمعة يا لع يكع موقععإا إ
م البيانات ال وهرية عي سعنس السعحب ي ي صعا عع راسة األخيعر بعااللت از بو عاء قيمتع  .وبم عرس ج
يوق ععع الس ععاحب تب ععسج الحيعععاة اللانوني ععة لس ععنس السعععحب بتعي ععي جول م ععسي لاللت ع ع از بو ععاء مبمغع ع  .ويبل ع ع
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

المسحوب عمي ع هيا الو اء.
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ويت التوقيع بوضع الساحب مضعاءل بخعط يعسل عمع سعنس السعحب وي عب ج يكعو هعيا التوقيعع

ساالًّ عم ع ع شخصع ععية السع ععاحب بوضع ععوح سو جا لع ععبس جو لمع ععول .وايا كانع ععت تصع عععب قراءت ع ع م ع ع

الضععرورا ج يضععع السععاحب اسععم ل ع

جمي عإا ي ععوز ل ع التوقيععع
انععب توقيع ع  .جمععا يا كععا السععاحب إ

بوضع خاتمع جو بصعمة صعبع لكع المشعرب جو عب عي هعيل الحالعة ج يشع س شعاهسا عمع صعاحب
. 2/466ت) .وب عيا تكعو جحكعا اللععانو

الخعت جو البصعمة بلنع وقعع جمام مععا عالمعاإ بمعا وقإعع عميع
البينات وبخاصة الماسة التاسععة منع التعي اعتبعرت تعيييل السعنس
الت ارا قس اختم ت ع جحكا قانو إ
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
اعت ار اإ بموا لة الساحب عم

ميع محتويات ومع يل

مع صعحة التوقيعع

ن ال ينعتل

وضع ي جا مكا عخر؛ طالما يبرز بوضوح انصراا راسة الساحب لاللت از بالس ت ة.12
وايا كا عم الساحب ج يوقع بن س

كعا قعس

ن ي وز ل ج يوكل لع ليعرل سعحب السعنس لحسعاب .

و ععي هععيل الحالععة يلععو الوكيععل بتوقيععع السععنس ويمتععز بععل يبع إعي ص ع ت كوكيععل عع السععاحب كععل يكتععب
ال التز شخصيإا بمضمو السنس.
"بالنيابة ع ال " جو "ع شركة الن ضة لت ارة األسوية" وا إ
ل يطمب اللانو م الساحب سو وضع توقيعع عمع سعنس السعحب الإ ج التعامعل عر عمع

ضععرورة يكععر عنوانع ويلع لكععي يس ع ل عمع الحامععل الر ععوب عميع ععي حععال عععس اسععتي اء قيمععة السععنس
م المسحوب عمي .
 -اآلثار المترتبة عمى عيب شكم ف سند السحب

)2

ُ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".

)4

يا ر تغيير بيا جو جك ر م بيانات بعس نشاة

وهيا هو "التحريا".

 12ان ععر مؤل ن ععا الس ععنسات الت اري ععة ععي اللع عانو الت ععارا ال ازة ععرا
عول األوراقالت ارية وعمميات البنو

اللاهرة 2794
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16؛ س .عم ععي م ععال ال ععسي

جوالإ -احل ال جو التعر
س ععنس الس ععحب البيانععات الت ععي ع ععسست ا المععاسة . 264ت) اعتب ععر ص ععحيحاإ وخض ععع

يا اسععتو

بالتالي ألحكا قانو الصعرا .جمعا يا جُل عل يكعر بععل هعيل البيانعات نع يكعو معيبعاإ ويختمعا ج عر

هعيا العيععب بحسععب طبيعععة وجهميععة البيانععات المتععو رة .مع البيانععات مععا يععؤسا ل الع لع بطععال السععنس

بطالنعإا مطملعإا ج) ومع البيانعات مععا ال يععؤ ر ل الع عمع صععحة السععنس متع كععا باحمكععا االستعاضععة
عنع ببيععا عخععر يحععل محم ع ب) .كععيل

ل ععال بعععل البيانععات ال يععؤسا لع ت ريععس السععنس م ع جا

ج ععر ق ععانوني بععل ق ععس يبلععي لع ع صع ع ة السععنس الع ععاسا عع) وه ععيا ه ععو مععا يطمع ع عمي ع "تح ع إعول التص ععرا
اللانوني" .وجخي إار ال لع واللضعاء يمعيال لع عواز اسعتكمال البيانعات المتروكعة عي بععل األحيعا

وهيا ما يوصا بتصحيا السنس .سنتناول ي ال لرات األربع اىتية بحعث الحعاالت السعابلة ومعا يترتعب

عم كل من ا.

أ -بطالن السند التجاري بطالناً مطم:اً:
للععس يكععرت المععاسة . 264ت) البيانععات التععي ي ععب ج يشععتمل عمي ععا سععنس السععحب .جمععا المععاسة
"السععنس

نصععت عم ع ج
. 269ت) لععس إبينععت اى ععار التععي تترتععب عم ع عععس يكععر هععيل البيانععات
إ
الخععالي م ع جحععس البيانععات المععيكورة ععي المععاسة السععابلة اليعتبععر سععنس سععحب "...وقععس تناولععت هععيل المععاسة
بع ععس يلع ع ع ععسة بيان ععات اس ععت نت ل ال ععا مع ع ه ععيا ال ععبطال س ععنلتي عمع ع يكره ععا يم ععا بع ععس .وعمع ع ه ععيا
ال كسععنس ت ععارا وال يخضععع
األصععل ج سععنس السععحب الععيا خععال مع جحععس بيانات ع احلزاميععة يعتبععر بععاط إ

بالتالي ألحكا االلتزامات الصر ية .وهيا البطال
هععو بطععال مطم ع

كون مل اإر لحماية الحامعل وضعما االةتمعا الععا

ويتعم ع بالتععالي بالن ععا العا  .اللاضععي يسععتطيع ج ي ي عرل م ع تمل عاء ن س ع  .كمععا ج

لكععل ممتععز بالسععنس ج يتمس ع ب ععيا الععبطال

ععي موا ععة كععل حامععل ولععو كععا حس ع النيععة أل حس ع
عة جولع ال يععير جحعس ب مع لملعانو

النية ي عيوب سنس السحب هعيا ال يتصعور مع

لمبيانععات احلزاميععة التععي جقرت ععا المععاسة  )264م ع اللععانو
ععاهر لمعيععا

ععي الصع ع

وم ع

ععة انيععة

جا ب مع

لععسا البيععا احل ازمععي

وكععا يمك ع اكتش ععا بم ععرس ق عراءة هععيا الصع ع ب معععا

13

حت ع ج ال لع ع

يععيهب ل ع ح ععب الح ع ع ع الحامععل بمطالبععة السععاحب بالعطععل والضععرر الععيا جصععاب ؛ نتي ععة لععسا

 13ليو كا ورينو موسوعة اللانو الت ارا ال زء الرابع باريس  2744لرة 692؛ الكور

وبوترو

موسوعة اللانو الت ارا باريس 2752لرة.2272
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السعنس جحععس بياناتع احلزاميعة .ويالحع جيضعاإ ج هععيا العبطال ولععو كععا بطالنعاإ مطملعاإ ع

الععس ع بع ال

ي وز ارت جول مرة جما محكمة النلل.

هععيا ويععؤسا تخمععا بعععل البيانععات ال وهريععة ععي سععنس السععحب لععيس ل ع بطالن ع كسععنس ت ععارا
لط بل ل ت ريسل م جا ج ر قانوني ال يصا كسعنس سعحب واليصعا كسعنس ععاسا .مع البعسي ي
جنع يا خععال السععنس مع توقيععع السععاحب الععيا يعبععر عع
محل هيا االلت از

راست ع لاللتع از بلحكام ع ومع مبمغ ع الععيا هععو

ن يبطل وتنعس قيمت تماماإ .ي ال الت از بسو راسة وال الت از سو محل.14

ب -انع:اد سند السحب صحيحاً:
يا كانت اللاعسة التي جتت ب ا المعاسة  )269تلضعي بعبطال سعنس السعحب متع جُل عل يكعر جحعس
بيانات ع احلزاميععة ع

المععاسة ن س ع ا قععس جورست ال ععة اسععت ناءات عم ع هععيل اللاعععسة بحيععث يبل ع السععنس
بع ععل البيان ععات .وجس ععاس ه ععيل االس ععت ناءات يل ععو عمع ع ج البيان ععات

ص ععحيحإا عمع ع ال ععرل مع ع نلع ع

المتروكععة لي ععر سيععة وال ت ععؤ ر عمعع

ععوهر س ععنس الس ععحب .كمععا نع ع باحمك ععا االستعاضععة عع ع ه ععيل

البيانععات المتروكععة ببيانععات جخععر مععيكورة ععي السععنس يات ع وي تععرل ات ععال قصععس المععوقعي

ل ع األخععي

ب ا .واالست ناءات الميكورة هي
 -1السند الخال من بيان تاريخ الستح:اق يكون مستحق الوفاء لدى الطالع عميـو :وهعيل
اللرينة اللانونية هي قرينة قاطععة ي ال ي عوز االعتعساس بعسليل يخال عا .ولعو جراس المشعرب ج تكعو هعيل
اللرين ععة بس ععيطة لك ععا ق ععس جش ععار لع ع يلع ع ص ع عراحة؛ كم ععا ع ععل ععي الم ععاسة  )242ح ععي ق ععال "قبع ععول
المسحوب عمي سنس السحب قرينة عم و وس الملابل لسي مال ي بت الساحب العكس".
الإ يا كععا سععنس السعحب خاليعاإ مطملعاإ مع يكععر ميععاس االسععتحلا  .جمععا

وهعيا االسععت ناء ال ينطبع

يا يكر هيا الميععاس بطريلعة جخعر ليعر قانونيعة؛ كعل يكتعب عي السعنس مواعيعس متععسسة لالسعتحلا
ج يشار ل موعس بتاري ساب عم تاري احنشاء جو لير يل
ال باللاعععسة اللاةمععة "
ال عم ع إ
بععاط إ

 14س .جك الخولي األو ار الت ارية اللاهرة 2790
محرز المر ع الساب

ي م ل هعيل الحعاالت يكعو السعنس

االسععت ناء ال يتوسععع ععي ت سععيرل وا مععا ععاء عم ع خععالا الليععاس

غيرل ال ُيلاس عمي ".

الت ارا السعوسا 2794

جو

99؛ س .سعيس يحي

244؛ س .عزيز العكيمي المر ع الساب
55
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الو يز ي الن ا
276؛ س .جحمس

 -2الســند الخــال مــن بيــان مكــان األداء :يعتبععر المكععا المبع إعي ب انععب اس ع المسععحوب عمي ع
مكانعإا لو عاء سعنس السععحب وموطنعإا 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
المكعا المعيكور ب انعب اسععم  .وهنعا ي عب جالإ نلخعي بحر يععة العن
اس المسحوب عمي بل وق جو تحت

لعس يعلتي يكععر هعيا المكعا ب انععب

وهو معتبر ي الحالتي .

لكع اللرينععة اللانونيعة المععيكورة ال يمكع اتباع ععا الإ ععي حعال خمع إعو سعنس السععحب جصعالإ مع مكععا
و اة جو م موط المسحوب عمي جما يا ل يعي ي السنس مكا و اة ولع يتضعم بيعا معوط
المسعحوب عميع يع  .وخععال مع يكععر عنعوا ب انععب اسع المععيكور يعتبعر بععاطالإ كسعنس ت ععارا عمععاالإ
لمبسج الشكمية وينلمب ل م رس سنس عاسا.

يعـد منشـأً فـ المكـان المبـين بجانـب اسـم السـاحب:
-3السند الخـال مـن ركـر مكـان إنشـادو َ
عععر التعامعععل عم ع ع ج يضع ععع السعععاحب عنوان ع ع ع ععي سع ععنس السعععحب ب ع عوار اسع ععم  .وللعععس جراس المشع ععرب
االسعت اسة مع هععيا الوضععع عا ترل ج السععنس قععس جُنشععن عي هععيا المكععا

لع يحعسس يع مكععا عخععر.

نشعاة بععل ُيكععر مكععا ب انععب اسع كععل سععاحب ععال

جمعا يا تعع إعسس سععاحبو السععنس ولع يحع إعسس يع مكععا
يعتبر جا مكا م هيل األمكنة مكاناإ حنشعاة وي لعس بالتعالي السعنس صع ت الت اريعة .وكعيل األمعر يا
ععي السععنس محععل نشععاة ول ع يععرس يكععر لمحععل ب انععب اس ع السععاحب ع

ل ع يعع إعي
ص ت كسنس ت ارا.

يتعيععب وي لععس
السععنس إ

تحول سند السحب إلى سند عادي:
جـَ -
ل ععال جحععس البيانععات احلزاميععة ععي سععنس السععحب عم ع النحععو الععيا مع إعر معنععا سععابلاإ والععيا
ي ععؤسا لع ع بطالنع ع كس ععنس ت ععارا يخض ععع ألحك ععا ق ععانو الص ععرا ال ي ع إعرسل مع ع ك ععل ج ععر ق ععانوني.

ععالبطال ال ععيا جش ععارت ليع ع ال ل عرة األولعع مع ع الم ععاسة . 269ت) بلول ععا "الس ععنس الخ ععالي مع ع جح ععس

البيانات الميكورة ي الماسة السابلة ال يعتبر سنس سحب "..هو ع ة تعس الص كسعنس سعحب لعط سو

ج تؤ ر ي بلاة كسنس ت ارا عخر تنطبع عميع جحكعا قعانو الصعرا جو كسعنس ععاسا تنطبع عميع
الصع ع

جحكععا اللواعععس العام ععة المسنيععة يا اسععتو الش ععروط الالزمععة لاللت ع از الع ععاسا بتعبيععر جس إ
الععيا ل ع يسععت مع ملومععات السععنس الت ععارا قععس ي بععت الت ازم عاإ عاسي عاإ ليععر صععر ي ويل ع تطبيل عاإ لن ريععة
"تحعول التصعر ات اللانونيعة" .و عي هعيل الحالعة ال تسعرا عمع االلتع از المعيكور جحكعا قعانو الصععرا

35

بععل جحكععا اللواعععس العامععة .بمعن ع

ن ع ي ععوز لمممتععز بالص ع "المععسي " الحصععول عم ع م مععة قضععاةية

لمو ععاء لك ع يمتنععع عمي ع الو ععاء ال زةععي .جمععا بالنسععبة لمععساة بالص ع ععال يعع إعس ممزم عإا بتن ععي احت ععاج
عمي ع اتبععاب عراءات حوالععة
ح بععات عععس و ععاء المععسي بالععسي وايا مععا جراس نلععل حل ع ال ابععت بالص ع
الح المسنية سو استعمال طريلة الت ير .وكعيل لممسعحوب عميع ج يحعتج قبعل الحامعل ولعو كعا
حسع ع الني ععة بانع ععسا س ععبب الت ازمع ع زاء الس ععاحب؛ لع ع عخ ععر م ععا هنالع ع مع ع تطبيع ع ألحك ععا اللواع ععس
اللانونية العامة.
نبععي

يمععا يمععي بعععل الحععاالت التععي يتحععول ي ععا الص ع م ع سععنس سععحب باطععل ل ع تصععرا قععانوني

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

 -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 ق ار إار جكيعسإا بمسيونيعة السعاحب قبعل المسعت يس مع شعلن قطعع معسة

التلاس .

 الصع الخعالي مع تعاري احنشعاء ال يعتبعر سعنس سعحب بعل يتحعول لع سعنس ععاسا؛ أل اللواعععسالعامة ال تستمز لصحة م ل هيا السنس يكر تاري احنشاء.
د -تصحيح سند السحب الناقص:
قععس ينشععن السععاحب سععنس سععحب خالي عاإ م ع جحععس البيانععات احلزاميععة جو بعض ع ا جو قععس يلععو بتسععمي

المس ععت يس ورق ععة موقع ععة عمعع بي ععال جا ال تحت ععوا عمع ع جا بي ععا مع ع البيان ععات الالزم ععة لص ععحة س ععنس
السععحب

ععي ميععع هععيل الحععاالت يعتبععر السععنس بععاطالإ عم ع الت صععيل؛ الععيا سععب يك عرل و ل عاإ ألحكععا

الماسة  /269/م اللانو .

وهنعا ي ععور السعؤال هعل ي ععوز تصععحيا العيععب العيا شععاب نشععلة سعنس السععحب ب ضععا ة البيععا

جو

البيانععات الناقصععة سعواء عنععس ت ي عرل جو قبولع جو بكتابععة صععيغة سععنس السععحب بكامم ع ععي حععال توقيععع
السععاحب عم ع بيععال بععل يلععو المسععت يس ب ع مالء البيععا
عمي ا بين وبي الساحب.
ي الواقع

جو البيانععات الناقصععة و ل عإا لمشععروط المت ع ع

اح ابعة عمع هعيا السعؤال باحي عاب ليسعت خاليعة مع كعل نلعس .األصعل ج شعروط

صعحة جا تصععرا قعانوني تتحععسس عي تععاري انعلعاسل .كمععا ج
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صعسار جا سععنس مع إعس لطرحع عي التععساول

يلضي ج يكو هعيا السعنس كعامالإ وكا يعإا بياتع منعي تعاري صعسارل .ع نع مع الخطعورة بمكعا ج يعزإج
ععي التعام ععل س ععنس ت ععارا ال يش ععتمل عمع ع البيان ععات المح ععسسة قانونع عإا لص ععحت مم ععا ق ععس يس ععتتبع زعزع ععة

ضمانات حلو المتعاممي ب .15
ومععع يل ع

مععؤتمر نيععا حععول األسععناس الت اريععة قععس ج ععاز تصععحيا جسععناس السععحب الناقصععة
الموحععس
نيععا
إ

نصععت المععاسة  /20/م ع قععانو
ب ضععا ة البيانععات الالزمععة و ل عإا الت ععا يوا الشععل  .لععس إ
عم ع جن ع " يا كععا سععنس السععحب ناقص عاإ عنععس صععسارل وجُكمععل بعععس يل ع خال عاإ لالت ععا الحاصععل ع

الخعروج عمع هععيا االت عا ال يمكع التمسع بع عمع الحامعل الإ يا كععا األخيعر سععين النيعة جو ارتكععب
خطل سيماإ عنس حصول عم السنس" .لك اعترال مم معي بععل العسول الم تمععي

هيا الن

ن اإر حمكا

سعاءة اسعتخسا سعنس السعحب الموقعع عمع بيعال قعس ج ضع

عي نيعا عمع
لع

ععل نع

هيل الماسة لير ممز لمسول الموقعة بحيث تعر ل عا الخيعار األخعي بع جو همالع  .وعنعسما وضعع قعانو

الت ارة السورا عا  2767والمعسل ععا  2009ع
ص ععمب جحكامع ع  .وك ععيل
تععسخل جيض عاإ الععن
النعاق

المشعرب لع يتعب خ سخعال حكع المعاسة العاشعرة عي

رنس ععا وبعع عل البم ععسا العربي ععة األخ ععر ك ععال زاةر ولبن ععا والس عععوسية لع ع

المععيكور ضععم تش عريعات ا الساخميععة .لك ع

لع تتبنععال قعواني البمععسا المععيكورة ع

يا كانععت مسععللة تصععحيا سععنس السععحب

ال لع واللضععاء ي ععا مسععتل ار عمع

السععحب المعيععب ب ضععا ة البيععا جو البيانععات الناقصععة لي ع

ععازة تصععحيا سععنس

ععالعبرة بالنسععبة ل مععا بشععل اسععتي اء سععنس

السحب لمبيانات احلزامية لصحت هي لتاري المطالبة بو اة وليس لتاري

صسارل.

ثانياً -الصوريـة:
الصععورية ععي سععنس السععحب هععي تزييععا بيععا جو جك ععر م ع بيانات ع  .السععنس يبععسو ب ععاهرل صععحيحاإ

الشععتمال عم ع

ميععع البيانععات احلزاميععة التععي سرسععناها لك ع جحععس تم ع البيانععات جو بعض ع ا ععاء يك عرل

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 عم ع صععحت كسععنس ت ععارا مععاسا قععس
اسععتو

ش عكم اللععانوني وال يو ععس ععي ععاهرل مععا يمك ع ج يخع إعل بال لععة ب ع جو يعي ع تساول ع لك ع

يا

ععي عيععب يعتععور صععحة االلت ع از الصععر ي

كانععت الصععورية ال ت ع إعرس السععنس م ع وص ع كسععنس ت ععارا
الناشععن عن ع  .ع يا مععا قصععس بصععورية جحععس بيانععات السععنس خ ععاء جهميععة الممتععز جو عععس مشععروعية سععبب

 15لا السا وستو مي اللانو الت ارا  2باريس  2791لرة .51
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هيا االلت از يكو باطالإ .16والصورية يمك ج تتعم بلا بيا م بيانعات سعنس السعحب؛

االلت از

لكن ا جك ر ما تلع ي اس الموقع جو ص ت

جو سبب التزام

جو ي تاري

نشاء السنس.

آ -صوريـة الســم :تتخي صورية االس جشكاالإ متعسسة لعس يوقعع السعاحب السعنس باسع شعخ

وهعو ليعر مو ععوس بلصعس الت ععرب مع مسعؤولية االلتع از الصعر ي جو قععس يوقعع السعنس مععزو إار اسع شععخ

مو ععوس بغيععة اح ععاسة م ع اةتمان ع  .17السععاحب ععي الحععالتي لععيس ممتزم عإا صععر يإا بو ععاء السععنس؛ ألن ع ل ع

يوقع ال بص ت جصيالإ ع ن س وال وكيالإ ع ليرل .ومع يل

هعيا ال يحعول سو مالحلتع عمع

18
زور توقيعع
عار و لعاإ للواععس المسعؤولية التلصعيرية  .جمعا مع خ
عم الض إ
ي ال الت از سو راسة وباستطاعت ج يتمس ب يا العس ع ت عال كعل حامعل لمسعنس ولعو كعا حسع النيعة.

وماسا األمر كيل

عو ال يمتعز جيضعاإ بو عاء السعنس

هل ي لس سنس السحب لصورية اس ساحب كل قيمعة قانونيعة لع ؟ اح ابعة عمع هعيا

السؤال تضعمنت ا جحكعا المعاسة . 252ت) بلول عا " يا حمعل سعنس السعحب تواقيعع جشعخا
عي

جهميععة االلتع از بع جو تواقيععع مععزورة جو تواقيعع جشععخا

األشعخا الععيي وإقععوا سعنس السععحب جو العيي ُوقعع باسععم
سنس السحب اىخري ".

ال تتعوا ر

وهميععي جو تواقيعع ال تمععز ألا سععبب عخععر
ععيل ال يحعول سو صععحة التع از مععوقعي

ومع جشععكال صععورية االسع ج يسععحب السععاحب سععنس السععحب عم ع شععخ

وهمععي ال و ععوس ل ع

وهعو معا يطمع عميع "السعحب عي ال عواء" ويلع بلصعس الحصعول عمع مبمغع مع المسعت يس .عيا السععنس
معيب لكون ال يحتوا الإ شخصعي همعا السعاحب والمسعت يس األمعر؛ العيا ي يعز تحولع لع سعنس ألمعر
يا مععا تععو رت ي ع شععروط هععيا السععنس واال انلمععب ل ع سععنس عععاسا .و ععي كععل األح عوال قععس يالح ع هععيا

الساحب ب ريمة االحتيال والنصب

توا رت جركان ا.

ب -صورية الصفة :قعس يوقعع السعاحب سعنس السعحب ويضع ي عمع ن سع صع ة ليسعت لع كعل
يععيكر جن ع صععير ي جو م ع ر ععال األعمععال ويل ع م ع ج ععل ي ععا اىخ عري

 16س .جك الخولي المر ع الساب

70؛ س .محس ش ي

وحمم ع عم ع ال لععة بالسععنس

اللانو الت ارا الكويتي 2792

.270
 17س .مصط
.252

كمال ط

 18س .محس ش ي

اللانو الت ارا المبناني األو ار الت ارية واح الس ’ بيروت 271

المر ع الساب

.252

38

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.
ع

ج -صــورية الســبب :قععس يععيكر السععاحب ععي سععنس السععحب سععبباإ لتحريعرل مغععاي اإر لمسععبب الحليلععي.

كعا السعبب الحليلعي مشعروعإا السعنس يبلع صعحيحإا عال عر

كعا السعبب بسعحب هعو وصععول

قيمتع ع نل ععسإا لع ع الس ععاحب كم ععا ه ععو م ععيكور يع ع جو ك ععا تس ععسيسإا لع ع م بض ععاعة باع ععا المس ععت يس لع ع

السعاحب كمعا هعو حليلعة .جمعا يا يكععر السعاحب سعبباإ عاه اإر حخ عاء سععبب ليعر مشعروب كعل يشعير لع

ج الليمة وصمت نلعساإ بينمعا السعبب الحليلعي لسعحب سعنس السعحب هعو سيع قمعار ترتعب لممسعت يس بيمعة
الساحب

التزام

ي هيل الحالة يسعتطيع السعاحب ج يعس ع مطالبعة المسعت يس وكعل حامعل سعين النيعة بعبطال

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

د -صــورية التاريــــخ :قععس يتضععم سععنس السععحب تاريخ عاإ ععاه اإر حنشععاة مخال عاإ لمتععاري الحليلععي
الس ععنس ععي ه ععيل الحال ععة ص ععحيا وال يت ععل ر بالص ععورية الت ععي تتعمع ع بت ععاري س ععحب طالم ععا جنع ع مس ع ٍ
عتوا

لشكم .

لكع صععورية التععاري لالبعاإ مععا يسععتعمم ا السععاحب حخ ععاء نلع

جهميت ع

يععيكر ععي السععنس تاريخ عاإ

الحلعاإ لبمولع سع الرشعس .و ععي هعيل الحالعة يعتبعر الت ازمع بععاطالإ ويسعتطيع التمسع ب عيا العبطال ت ععال
كل حامل ولو كا حسع النيعة .لكع يلع ال يحعول سو حع األخيعر بمطالبعة نعاق
بالتعويل يا ج بت جن قس ل ل ل طر احتيالية حخ اء نل

األهميعة المعيكور

جهميت .

األص ععل ج يعتب ععر الس ععنس ح ععة ععي بياناتع ع وعمع ع مع ع ي ععسعي ص ععورية ه ععيل البيان ععات ب ععات م ععا

يسعي ع  .وحي ععث

االلتع ع از الص ععر ي يو ص ع ة ت اري ععة مع ع

وتحعايالإ عمع اللعانو مع

عة جخعر

ع

هعيل الصعورية يمكع

ععة وا الصععورية ك يع ع إار م ععا تخ ععي لشع عإا
بات عا ب ميعع طعر اح بعات بمعا ي ععا

البينة واللراة .
إ

ثالثاً -التحريــف:
التحري ععا ععي س ععنس الس ععحب ه ععو ك ععل تغيي ععر ي ععت ععي بياناتع ع بع ععس نش ععاة بالح ععيا جو الزي ععاسة جو

الشطب جو الح جو لير يل

كل يلعو الحامعل بتغييعر مبمعي السعنس جو حعيا اسع جحعس الممتعزمي بع

واحالل اس عخر محم جو تغيير تاري اسعتحلا السعنس ...ل  .عيا التحريعا يعتبعر مع قبيعل التزويعر
يا تعوا رت جركانع ويعاقععب مرتكبع بععالحبس م ع سععنة لع

 640علوبات).
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ععالث سععنوات وبغ ارمععة جقم ععا مةععة ليعرة مععاسة

جم ععا بالنس ععبة ى ععار ه ععيا التحري ععا عمعع جحك ععا االلت ازم ععات الص ععر ية المتعمل ععة بس ععنس الس ععحب ل ععس
بح ت ا الماسة . 444ت) بلول ا " يا وقع تحريعا عي معت سعنس السعحب التعز العيي وقععول يمعا بععس
المحرا جما الموقعو السابلو
بملتض متن
إ

ممزمو بملتض متن األصمي".

وه ععيا ال ععن ي ع إعر ب ععي الم ععوقعي ال ععيي التزمع عوا بالس ععنس قب ععل تحري ع ع وهع عؤالء ال يمتزم ععو ت ععال
ال عم ع جساس ع  .جم ععا
ال بمضععمو الععن األصععمي ي ه ع ل ع يوقع عوا إ
الحامععل ولععو كععا حس ع النيععة إ
الموقعو بعس التحريا ع ن

التحريا.

المح خعرا جا بحسعب مضعمون ال سيعس بععس وقعوب

يمتزمعو بحسعب العن

والسؤال اى هو هل يح لمموقعي عم سنس السحب التمس بعلا تحريعا يلعع عي جحعس بياناتع
لمتحمل م التزامات ؟

التحريا اليا يمك لمموقعع ج يحعتج بع هعو يلع التحريعا؛ العيا يعؤ ر عي

الت ازمع ع الص ععر ي .م ععو ج الس ععاحب بع ععس ج حص ععل عمع ع قب ععول المس ععحوب عميع ع لس ععنس الس ععحب ق ععا

قامتع ؛ ليضععع بععسالإ عنع عنعوا مت عرل

ليعرل مع مكععا
بتحريعا عنوانع المععسو عمع السععنس سععابلاإ ي إ
ميس لممسحوب عمي ج يتمس ب يا التحريا ويبل ممزمإا بو اء السنس ي موعس استحلاق .
 -البيانات الختيارية ف سند السحب

ضا ة ل البيانات احلزاميعة التعي سعب شعرح ا ي عوز لممتععاممي بسعنس السعحب ج يضعمنول معا
يشاؤو م بيانات توخيإا لتحلي مصمحة واحس جو جك ر من شريطة خ
جال تخعالا هعيل البيانعات الن عا
الع ععا جو اىساب العام ععة وجال تخ ععرج بس ععنس الس ععحب عع ع خصاةصع ع األساس ععية جو ت س ععس ش ععرط الك اي ععة

الياتي ععة يع ع ب ععل تع عربط مض ععمون بعناص ععر خار ععة عع ع الصع ع ال ععيا ج ععر يع ع  .والبيان ععات الم ععيكورة
اختياري ععة؛ أل الل ععانو لع ع يش ععترط ا؛ ل ععيل ال تخت ععل ص ععحة س ععنس الس ععحب لع ععس يكره ععا .وه ععي متع ععسسة
جيض عاإ من ععا مععا ج ععازل اال ت ععاس وجخععي التعامععل الت ععارا ب ع ومن ععا مععا تصععس اللععانو لععيكرل وبح ع

بشيء م الت صيل.

أولً  -شرط ليس ألمر:
كانعت بعععل التشعريعات اللسيمععة تشععترط ج يسععب اسع المسععت يس عبععارة "ألمععر" حتع يعتبععر السععنس
صحيحاإ ويلبل الت ير .جما بالنسبة للانو الت ارة لس يكعر عي المعاسة " )2/244سعنس السعحب قابعل
لمتععساول بطري ع الت يععر ولععو لع يععيكر يع ص عراحة كممععة "ألمععر".وهععيا يعنععي ج السععنس هععو ساةم عاإ ألمععر

المسععت يس ولععو ل ع يلععر اسععم ب ععيل العبععارة ع يا قيععل "اس ع عوا لزيععس" جو "اس ع عوا ألمععر زيععس" السععنس ععي
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
"لعيس ألمعر" جو جا عبعارة جخععر مما معة كعبعارة "اس ععوا ل عال

لعط" جو "اس ععوا ل عال سو ليعرل" .و ععي

جم ال هيل الحالة ال يستطيع المست يس ت يعر السعنس بعل يتو عب عميع انت عار موععس اسعتحلاق لمطالبعة

المسععحوب عمي ع بلساة ع جو نلععل الح ع ال ابععت ي ع ع ع طري ع حوالععة الح ع  .وعم ع يل ع نصععت المععاسة
 2/244بلول عا "والسععنس الععيا يععسو

يع سععاحب عبععارة "لععيس ألمععر" جو جا عبععارة جخععر مما مععة يخضععع

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
وايا ما ورس بعس هيا التوقيع يتو ب ج يكو بخط يسل جو موقعاإ تحت م قبم .
ثانياً -شرط الوفاء ف محل مختار:19
نصععت المععاسة . 267ت) عم ع جن ع "ي ععوز ج يشععترط جساء سععنس السععحب ععي مععوط شععخ

عخر سواء جكا يل

ي الموط اليا يلي ي المسحوب عمي جو ي موط عخر" .شعرط الو عاء عي

محعل مختععار ي تععرل ج يكعو سععنس السععحب مسععحوباإ عمع شععخ
ي

يكو

ة تختما ع

ة موط المسحوب عمي

ي ععوز ج يختع ععار جا شع ععخ

عخععر قععس

ليعس ع ععي معوط شععخ

وهيا ما يسم بع "توطي سنس السحب".

يتمت ععع باألهميع ععة الالزمع ععة لمو ع ععاء سع عواء جكع ععا شخص ع عاإ طبيعي ع عاإ جو

اعتباري عاإ وسع عواء جك ععا ج نبي عاإ عع ع س ععنس الس ععحب ج جحععس موقعيع ع ؛ ليك ععو موطن ع محع عالإ مخت ععا اإر لو ععاء
السنس .والغالب ج يكو هعيا الشعخ

هعو المصعرا العيا يتعامعل معع المسعحوب عميع جو قعس يكعو

شخصإا صسيلإا ل خير يكم بالو اء عوضإا عنع  .و عي الك يعر مع األحيعا يلعس المسعحوب عميع عمع
عال ساةني بالمكعا العيا تعو

بع جسعناس السعحب التعي يسعحبون ا عميع

ال بعل مع الت عار عي العسول

المتلسم ععة م ععا يش ععير ععي جو ار م ارس ععالت الت اري ععة لعع المص ععرا ال ععيا اخت ععارل لت ععوطي جس ععناس الس ععحب
المسحوبة عمي .
وايا كا الساحب هو اليا يلو ب سراج محعل العس ع المختعار عي سعنس السعحب حعي
ينععسر ععي الواقععع ج يععت هععيا اح عراء سو االت ععا مسععبلاإ مععع المسععحوب عمي ع لتحلي ع يل ع
عععي السععاحب محععل الععس ع المختععار سو عم ع المسععحوب عمي ع ؛ ع

السنس.

نشعاة

ول ععيا يا

ل خيععر الح ع بععل يععر ل قبععول
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نع

قععس يعععي السععاحب محععل الو ععاء المختععار سو ج يحععسس هويععة الشععخ

الععيا ي ععب الو ععاء عنععسل

ي هيل الحالة تلضي الماسة . 210ت) بلن " يا عي الساحب ي سعنس السعحب مكانعإا لمو عاء ليعر
اىخععر الععيا ي ععب الو ععاء لسي ع

مععوط المسععحوب عمي ع سو ج يعع إعي اس ع الشععخ
ل يعين ُع إس ممزماإ بالس ع ي مكا الو اء" .يتضعا مع هعيا
عمي تعيي هيا الشخ عنس اللبول
الن جن ي سنس السحب اليا حسس الساحب ي مكانعاإ لمعس ع عي ليعر معوط المسعحوب عميع سو
الععيا سععيت الو ععاء عنععسل ع

ج يشععار ل ع هويععة الشععخ

للبول ي موطن ج ييكر اس هيا الشخ

لممسععحوب عمي ع عنععسما يلععس السععنس لي ع

 .مو ج الساحب يكر ي السنس المسعحوب عمع شعخ

ملي ي سمش "اس عوا بمو ب هعيا السعنس لع السعيس عال وبمسينعة حمع
السععنس ل ع هععيا الشععخ

المبمعي "....حعي تلعسي

ععي سمشع للبول ع يسععتطيع ج يععيكر "ملبععول والععس ع لععس المصععرا الت ععارا

السععورا ععرب  /2/بمسينععة حمع ع
الشععخ

ععاز لممسععحوب

" ع يوقإ ععع جمععا يا وقإ ععع المسععحوب عميع ع بععاللبول وجل ععل ع ع يك ععر

الععيا يععت الو ععاء عنععسل والععيا لع يشععر لي ع السععاحب جيض عاإ

مبمي السنس بن س ي مسينة حم

ععي هععيل الحالععة عمي ع ج يععو ي

.

ع قععس يحع إعسس ععي سععنس السععحب مععوط المسععحوب عمي ع مكانعإا لو اة ع وهنععا يحع لممسععحوب عمي ع
عنسما يعرل السنس عمي للبولع ج يععي مكانعاإ عخعر لو اةع شعريطة ج يكعو هعيا المكعا عي منطلعة

موطن

. 2/210ت).

هيا وتترتإب عم توطي سنس السحب ع ار متعسسة جهم ا
ال
-2
توطي السنس يو ب عم الحامل تلسي السنس لمو اء ي محل الس ع المختعار .ويعتبعر حعام إ
ال يما لعو قسمع لمو عاء لعس المسعحوب عميع ن سع  .كمعا يعتبعر هعيا المحعل هعو العيا ي عب
مم إ

ج يو لي االحت اج لعس الو اء يما لو تخما م ُوط السنس لسي ع و اء قيمت .
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
عو م عرس وكيعل عع المسعحوب عميع عي

يعس ممتزماإ صر ياإ ب ألن لع يوقعع
لي للبول وال إ
الو ععاء .ولكععي يععتمك المصععرا مع تن يععي هععيل الوكالععة عمع المسععحوب عميع موكمع ج يو ععس
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بي يسي المبمي الكا ي لو اء قيمة السنس جو ج يكو المصعرا ن سع قعس معنا المسعحوب عميع
قرضإا اعتماسإا) جباح ل استخسام ي و اء األسناس التي يوطن ا األخير لسي .

ال وككعل وكيعل عميع تن يعي الوكالعة و ع
المعوط سعنس السعحب لسيع باعتبعارل وكعي إ

الشعخ

التعميمععات المعطععاة ل ع م ع قبععل موكم ع لععيل يعتبععر مخطة عاإ وتععن ل بالتععالي مسععؤوليت يمععا يا

جو

سنساإ كا قس تمل جم اإر م المسحوب عمي بعس و اء قيمت .

ولشرط توطين سند السحب فوادد عممية متعددة بالنسبة لممتعاممين بو:
 -و م يس لممسحوب عمي

بتععاري االسععتحلا

ي ت ر مصمحت م هيا الشرط يما لعو كعا متغيبعاإ عع موطنع

بتكمي ع مصععر ليلععو بالو ععاء عوض عاإ عن ع يت ععاس خطععر تن ععي االحت ععاج ضععسل

ومععا يتسععبب يل ع مع مصععرو ات واسععاءة لسععمعت  .وكععيل

يا كععا السععنس مسععتح الععس ع لععس االطععالب

توطين ي إنب المسحوب عمي ت ميس قيمت لسي ؛ ألن ال يعم مت سيلس لي الو اء.
عمي ؛
 -وهععو م يععس لمحامععل ي ي إنب ع مشععلة الس ع ر مسععا ات طويمععة لمطالبععة المسععحوب عمي ع يا كععا

موط األخير بعيساإ.
 -كمععا

هععيا الشععرط يعتبععر م يععساإ لمسععاحب؛ أل سععنس السععحب الععيا يسععتح و ععاؤل ععي مكععا

قريب ُيتساول بس ولة سو ج ي س ساحب جا عاة ليل .
 وت ععر اة ععسة الش ععخ الم ععوط لسيع ع الس ععنس وال ععيا ه ععو مص ععرا عمع ع الغال ععب ب ععل ه ععياالتععوطي يتععيا لممصععرا المععيكور االرتبععاط مععع المسععحوب عمي ع بعمميععات مربحععة م ع

وبلساة هيل الخسمة لممسحوب عمي يكسب كزبو ل م

ة جخر .

ععة كمععا جن ع

ثالثاً  -شرط ال:بول أو الوفاء الحتياط :
قضعت المعاسة . 422ت) بلنع

يس ع عنس االقتضاء ويسم هيا الشخ

"لسعاحب سعنس السعحب وم عرل وضعامن ج يععي مع يلبمع جو
الم ول".

قععس ال يحععوز المسععحوب عميع األصععمي لععة سععاحب السععنس جو م عرل جو ضععامن وخشععية ه عؤالء

مع ج يتخمعا المعيكور عع قبعول السعنس جو ج يععر ل و عاءل يا كعا قعس قبمع
بالتالي وت اسياإ لما يتضمن هيا الر وب مع وقعت ومصعرو ات واسعاءة لسعمعت

ير عع الحامعل عمععي

الت اريعة ع

المشعرب

ج عاز لكععل معن ج يعع إعي شخصعاإ عخععر ليععر المسعحوب عميع األصعمي للبولع جو و اةع عوضعاإ عنع .
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 لي ع ال عنععس االقتضععاء جا

عنسما يمتنع المسحوب عمي األصمي ع قبول السنس جو و اة .
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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 جيضإا لمحامل ي يلس لي ضما ممتز صعر ي عخعر عي سعنس السعحب
بحيث يستطيع الر وب عمي ؛ الستي اء قيمة السنس عنس الحا ة.20

ي وز تعيي المسحوب عمي االحتياطي ج نعاء نشعاء السعنس جو حعي تساولع  .اللعانو جعطع لكعل
م الساحب والم ر والضام الح بتعيي مسعحوب عميع احتيعاطي لكع ال ي عوز لممسعحوب عميع
األصمي حعي يلبعل السعنس ج يععي مسعحوباإ عميع احتياطيعاإ يلعو بو عاء السعنس بعسالإ عنع يا تخإمعا هعو؛
أل م ل هيا التعيي ي عل اللبول مشروطاإ ي سسل ماسة . 4/297ت).

ويلععع تعيععي المسععحوب االحتيععاطي ععي مععت سععنس السععحب كععل يععيكر "المسععحوب عمي ع األصععمي
ععال وعنععس االقتضععاء المصععرا الت ععارا السععورا ععرب  /2/بسمشع " لكع لالبعاإ مععا يععرس اسع المسععحوب

عمي ع االحتيععاطي ععي جس ع ل السععنس يلععال ُ"يلع إعس السععنس عنععس االقتضععاء ل ع السععيس نشععلة الخ عوارزمي –
سمشع  -الحريلعة" .وعمعالإ بمبعسج الك ايعة الياتيعة ال ي عوز ج يلعع التعيعي عي ورقعة من صعمة عع السععنس
ال عم البيانات الوارسة ي ص سنس السحب باليات.21
ي ال تسبي ص ة االلت از الصر ي إ
يبل ج نحسس ما هي اى ار التي تترتب عمع تعيعي المسعحوب عميع االحتيعاطي؟

المسعحوب

عمي ع االحتيععاطي يبل ع شخص عاإ لريب عاإ ع ع السععنس طالمععا ل ع يوقععع عمي ع وبتوقيع ع لععط يصععبا ممتزم عاإ

ال بعععس مطالبععة المسععحوب
صععر يإا ب ع  .مععع يل ع ال ي ععوز لمحامععل مطالبععة المسععحوب عمي ع االحتيععاطي إ

ال وامتنعاب األخيععر ع ع قبععول السععنس جو و اة ع  .كععيل لععيس لمحامععل ج ير ععع عم ع م ع
عميع األصععمي جو إ

الإ يا قس السنس لع هعيا الم عول بلبولع جو و اةع وامتنعع

عي الم ول وال عم الموقعي الالحلي
إ
األخير بسورل ع جساء هيل الم مة وج بت الحامعل هعيا االمتنعاب باحت عاج . 2/424ت) .ومتعي قبعل

الم ععول الس ععنس جو وإ ععال ع

ه ععيا اللب ععول جو الو ععاء تسععرا عميع ع جحك ععا التععسخل ععي اللب ععول جو الو ععاء

المعاسة . 424ت وما بعسها).

 20س .اسوارس عيس المر ع الساب
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رابعاً -شرط عدم الضمان أو "الجزاف":
األصل ج

ميع الموقعي عمع السعنس ضعامنو قبعول جو و عاء قيمتع يا تخمإعا المسعحوب عميع

عع جساء هععيل الم مععة لك ع اللععانو جعط ع السععاحب والم عري ح ع اشععتراط احع ععاء م ع بعععل هععيا

الضما جو كم .

بالنسعبة لمسعاحب ج عازت لع المعاسة . 2/256ت) ج يشعترط ععس ضعما قبعول سعنس السععحب؛
لكن ععا لع ع تس ععما لع ع ب ععل يش ععترط ع ععاءل مع ع ض ععما جساء مبمغع ع عن ععس حم ععول األ ععل وايا م ععا ض ع إعم
السععاحب السععنس م ععل هععيا الشععرط يبل ع السععنس صععحيحإا ويعتبععر الشععرط اللي عإا إ  .وسععبب عععس ع عواز

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.
هيا ويعتبر السماح لمساحب باشتراط عس ضمان قبول سنس السحب جم إار منطليعإا معع الحع العيا

منحع يعال اللعانو بعل يض إعم السعنس شعرط ععس تلسيمع لملبعول معاسة . 2/295ت) معا لع يكع السعنس
وا عب الععس ع بعععس مععسة مع االطععالب عميع جو لععس الغيععر جو ععي منطلععة ليععر منطلععة المسععحوب عميع .
ومععع يل ع

مععة ععار جساسععي بععي الشععرطي

الحامععل تلععسي السععنس لممسععحوب عمي ع للبول ع لك ع

ععي الحالععة األولع "شععرط عععس الضععما " ال يمنععع عم ع

قسم ع وامتنععع المسععحوب عمي ع ع ع اللبععول
يا مععا إ

مععيس ل ععيا الحامععل ح ع الر ععوب عم ع السععاحب الشععتراط عععس ضععما اللبععول جمععا ععي الحالععة ال انيععة
"شرط عس التلسي لملبول" الحامل مح ور عمي تلسي السنس لملبول طالقإا.
والشرط اليا يضعع السعاحب عمع سعنس السعحب بععس ضعما قبولع ال يلتصعر ج عرل عميع وحعسل
بععل تنصععرا ع ععارل عم ع

ميععع المععوقعي  .يل ع ج الح ع الععيا ينشععل ب صععسار السععنس ينتلععل ل ع

حممت عنس ت يرل ب ميع جوصا وشروط عنس احصسار.22

ميععع

جمععا الم ععر لععس جعطت ع المععاسة . 249ت) الح ع ب ع اة ع لععيس م ع ضععما اللبععول لععط بععل

وم ضما الو اء جيضعإا .واع عاء الم عر مع ضعما الو عاء يبعررل جنع ال تترتعب عميع اى عار الخطيعرة

ن س ا؛ التي تترتعب عمع ععس ضعما السعاحب لمو عاء .معيس الحامعل هعو مع تس إعبب عي األصعل بعس ع
سنس ت ارا ل التساول كما ج سورل ي ت ير السنس يلتصر عم بيع ما اشترال.

 22س .وزا سامي األو ار الت ارية ي اللانو العراقي بغساس 2792
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الش ععرط ال ععيا يض ععع الم ععر بع ععس ض ععما قب ععول س ععنس الس ععحب جو و اةع ع مح ععسس األ ععر ي ال
ال بمبسج استلالل التواقيع.
يست يس من إ
ال هو سو الساحب والم ري الالحلي جو السابلي ل عم إ
ُيالحع جخيع اإر بلنع ي عب سراج شعرط ععس الضععما الصعاسر عع السعاحب جو الم عر عي صع

ععي ورقععة من صععمة ينحصععر ج عرل

سو
سععنس السععحب يات ع جو ععي الورقععة المتصععمة ب ع  .جمععا يا كععا قععس إ
بالمتعاقسي لط وال يحتج ب ت ال الحممة الالحلعي لمم عر ليع لععس عمم ع بو عوس الشعرط .لكع
ك انوا يعممو ب يا الشرط؛

ج رل يسرا عمي

يا

ويمك بالتالي االحت اج ب زاءه .

خامساً -شرط الرجوع دون مصاريف أو دون احتجاج:
يتو ب عم الحامل ح اإ لحل بالر وب عم الممتزمي بسنس السعحب ج يعن إ احت ا عاإ لععس
مع ع يلبمع ع جو لع ع ي ع ع  .واللص ععس مع ع

اللب ععول جو لع ععس الو ععاء يا ك ععا ق ععس ق ع إعس الس ععنس لممس ععحوب عميع ع
تضمي سنس السحب شرط الر عوب سو مصعاريا جو سو احت عاج هعو ع عاء الحامعل مع

ععساس هعيا

االحت ععاج حععي ممارسععة حل ع المععيكور .بمعن ع ج ر وع ع يععت بنععاء عم ع ال لععة بكالم ع ج المسععحوب

عمي ل يلبل جو ل يا السنس.
نصت عم هيا الشرط الماسة . 409ت) بلول ا
للس إ
" -2ي ععوز لمسععاحب وألا م ععر جو ضععام ج يع ععي حامععل سععنس السععحب عنععس المطالبععة عم ع
و ع ع الر ععوب مع ع تل ععسي احت ععاج لع ععس اللب ععول جو لع ععس الو ععاء متع ع ُكت ععب عمع ع الس ععنس "المطالب ععة ب ععال
مييمة بتوقيع م اشترط يل .
مصاريا" جو "سو احت اج" جو جا عبارة جخر مما مة إ
 -2وال يع ي هيا الشرط الحامل م تلسي السنس ي المواعيعس الملعررة وال مع

رسعال احشععارات

الالزمة.
 -4وعم م يتمس قبل الحامل بعس مراعاة هيل المواعيس بات يل .
 -6وايا كتب الساحب هيا الشرط سر عم كل الموقعي .
 -5جما يا كتب جحس الم ري

جو جحس الضامني

ال يسرا الإ عمي وحسل.

تحمعل وحعسل مصعاري
 -4وايا إ
قس حامل سنس السحب االحت اج عم الرل م الشرط إ
الساحب هو اليا وضع الشرط.

46

يا كعا

 -9جم ععا يا كع ععا الشع ععرط صع ععاس اإر مع ع م ع ععر جو ضع ععام

بمصاريا االحت اج

ميع ععع المع ععوقعي

ع ععاز الر ععوب عم ع ع

ُعمل".

لش عرط الر ععوب سو مص ععاريا جو سو احت ععاج واةععس متع ععسسة م ع

ععة جولعع يحل ع مص ععمحة

المسععحوب عميع ع ي يبع ععس عن ع خط ععر تن ععي االحت ععاج عن ععس ع ع عزل ع ع الو ععاء وم ععا يترتععب عمع ع ه ععيا
االحت ععاج م ع عواقععب تسععيء ل ع سععمعت واةتمان ع وقععس تععؤسا جحيان عإا ل ع ش ع ر الس ع  .وم ع

ععة

انية يعمل هيا الشرط عم ت نب الممتعزمي بسعنس السعحب تحمعل ن لعات تحريعر االحت عاج؛ لعيا تغمعب

كتابععة هععيا الشععرط ععي سععنسات السععحب يات الليمععة الضععةيمة .وجخي ع اإر

الشععرط المععيكور يع ععي الحامععل

م ع تن ععي االحت ععاج لعععس اللبععول؛ جو لعععس الو ععاء؛ وبععيل يصععون م ع خطععر سععلوط 23حل ع بععالر وب

عم ع الممتععزمي بالسععنس يمععا لععو جهمععل م ارعععاة تن ععي االحت ععاج ععي مواعيععسل اللانونيععة ول ععيا ن ععس ج

جسعناس السعحب التععي تشعتمل عمع هععيا الشعرط هعي عععاسة األسعناس المسعحوبة لصععالا المصعارا جو التععي

تلععس لمخصع لععسي ا ك عرة األسععناس التععي تحمم ععا المصععارا لمتحصععيل ت عععل مع العسععير عمي ععا م ارعععاة
المواعيس اللانونية لتن ي االحت ا ات لعس و اة ا.
ع كمععا جشععارت لع

جمعا الععيي يحع ل ع تضععمي سععنس السععحب شععرط الر ععوب بععسو مصععاريا

يل ع المععاسة  /409/السععابلة السععاحب عنععس نشععاء السععنس وجا م ععر جو جا ضععام عنععس ت ي عرل جو
ضمان خالل ترة تساول .
ي ب ج يكتب هيا الشرط عم السعنس ياتع ؛ لعيل لعو كتعب عمع ورقعة مسعتلمة

نع ال تكعو لع

جا قيمعة صعر ية عمعالإ بمبعسج الك ايعة الياتيعة لسعنس السعحب ومعع يلع يبلع معتبع اإر كات عا صعحيا و لعاإ
لملواعس العامة لك تنحصر ع ارل بي واضعي لعط سو ج يتععساه لع ليعره

24

بمعنع ج الم عر

م ع الإ يبل ع ممتزم عاإ بععس ع مبمععي السععنس ل ع الم ععر لي ع ولععو جهمععل األخيععر ععي تن ععي االحت ععاج لعععس
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
عسل عم ع معنععال .ي ععوز ج يععيكر "المطالبععة سو مصععاريا" جو "الر ععوب سو احت ععاج" .كععل مععا
عبععارة تع إ
عييل العبععارة المععيكورة بتوقيععع واضععع ا .والتوقيععع تبععررل ضععرورة معر ععة واضععع
يشععترط اللععانو هععو ج تع إ

الشرط؛ أل ع ار هيا الشرط تختما باختالا واضع كما سنر الحلاإ.
 23س .جك الخولي المر ع الساب
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وايا كععا الشععرط مطبوع عاإ عم ع السععنس ع شععطب بعععس يل ع

مال ي بت ج شطب قس ر بات ا األطراا.

قس يلتصر شعرط الر عوب سو مصعاريا عمع

ععالرجا

هععيا الشععرط يحععت

بليمت ع

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 لع

ع اء الحامل م تن ي احت اج عس اللبول واحت اج عس الو اء معاإ.

هععيا وال يترتععب عمع شععرط الر ععوب بععسو مصععاريا ع ععاء الحامععل مع وا ععب تلععسي سععنس السععحب

لملبععول جو لمو ععاء ععي المواعيععس الملععررة قانون عإا .كم ععا ن ع ال يع ي ع م ع وا ععب خطععار الممتععزمي
سعاحب وم عري وضعامني بعععس اللبعول جو الو ععاء عي المواعيععس المحعسسة لععيل

مع ع

كعل يلع كعي ال يبلع

لع حمايعة مصعمحت  .25وحيعث

ويتبينوا حليلة األمر يبعاسر كعل معن
مركز هؤالء قملاإ ل ترة طويمة
إ
الحامععل مع ععي م ع تن ععي االحت ععاج ب مكان ع ج ي بععت امتنععاب المسععحوب عمي ع ع ع اللبععول جو الو ععاء
يسون ا عم سنس السحب ياتع ي يعس ب عا "السعنس قُ إعس لملبعول جو لمو عاء بالمواعيعس الن اميعة وامتنعع
بعبارة إ
عييل هععيل العبععارة بتوقيع ع  .وللععس جقععا اللععانو قرينععة قانونيععة
المسععحوب عمي ع ع ع قبول ع جو و اة ع " .ع يع إ
لصععالح ت تععرل ج سععنس السععحب قععس قع إعس ععي المواعيععس الن اميععة وعم ع الممتععز الععيا يععسعي العكععس
بات يل . 4/409ت).
ويختمعا ج ععر شعرط الر ععوب بععسو مصعاريا بععاختالا مع اشعترط  .ع يا كععا السعاحب هععو الععيا
ج بععت هععيا الشععرط حععي تحريععر السععنس؛ ع

ع ععارل تسععرا عم ع

وم عري وضععامني ؛ بحيععث يح ع لمحامععل الر ععوب عمععي

ميععع المععوقعي عم ع السععنس م ع سععاحب

سو الحا ععة لتحريععر االحت ععاج أل

ي عراس

الشعرط مع قبعل السعاحب ي ععل الشعرط المعيكور عنصع اإر مع عناصعر السعنس وساخعالإ عي كيانع  .ويعتبععر
هيا الشرط ممزماإ لمحامل مو خال

وقا بتن ي االحت اج الالز ؛ ن يتحمعل وحعسل ن لاتع وال يحع

عمي بالتعويل؛ لما قس يترتب عم

قامة االحت اج م مساس بسمعت واةتمان الت ارا.

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

270؛ س .مصط

 25س .محمس حسني عباس المر ع الساب

كمال ط

المر ع الساب
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 26ريني روسيير اللانو الت ارا األسناس الت ارية العلوس الت ارية اح الس باريس  2791لرة

49؛ س .سميحة اللميوبي المر ع الساب
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جو جحس الضامني ؛ ع

جما يا صسر الشرط ع جحس الم ري

ج عر الشعرط ينصعرا ليع وحعسل

ال بمبععسج اسععتلالل التواقيععع .بمعن ع ج الحامععل يسععتطيع الر ععوب عم ع
سو سععاةر المععوقعي اىخ عري عم ع إ

واضععع الشععرط سو تن ععي االحت ععاج الععالز جمععا يا جراس الر ععوب عم ع المععوقعي السععابلي جو الالحلععي

لع بمععا ععي

ضععام واضععع الشععرط عمي ع

كععيال يعتبععر م م عالإ ويتعععرل لخطععر سععلوط حل ع

ج يلععي

االحت ععاج ععي موعععسل اللععانوني .و ععي حععال قيععا الحامععل بتن ععي االحت ععاج عم ع الععرل م ع و ععوس هععيا
الش ععرط ععاز لع ع الر ععوب بمص ععرو ات االحت ععاج عمع ع

مي ععع الممت ععزمي بالس ععنس بم ععا ععي

الم ععر جو

الضام اليا جورس الشرط .وسبب الت از المشترط بتحمعل الن لعات يععوس لع جنع يسعت يس هعو بالعيات مع
هيا االحت اج؛ كي ير ع عم الممتزمي ت اه

م العسل بالتالي ج يتحمل هيل الن لات.

سادساً -شرط اإلخطار أو عدم اإلخطار:
يلصععس بشععرط احخطععار ل ع از المسععحوب عميع بعععس قبععول سععنس السععحب جو الو ععاء ب ع مععا لع يتم ع خ
ال م الساحب يب إعي لع يع المعمومعات الرةيسعية عع السعنس المطمعوب قبولع جو الو عاء بع
خطا اإر مستل إ
كتععاري تحريععر السععنس ومبمغ ع وتععاري اسععتحلاق  ...ل  .ولشععرط احخطععار المسععب وا كععا ال يتوا ع

لموهمععة األول ع مععع لععزو اشععتمال سععنس السععحب عم ع جمععر مو ع ل ع المسععحوب عمي ع ليععر معم ع عم ع
شرط بس ع قيمة السنس

ن يحل

واةس متعسسة

وم

ة جول يشع إكل ضعمانة تحمعي جطعراا سعنس

السحب مع التزويعر والوقعوب عي الخطعل وتتحلع هعيل الضعمانة عع طريع ملارنعة البيانعات العوارسة عي

احخطعار بتمع التعي يشععتمل عمي ععا السعنس .واحخطععار مع

عة انيععة يعطععي ال رصعة لممسععحوب عميع

لم ار عة حسابات مع الساحب ومعر ة ما يا كا مسيناإ ل خيعر بمبمعي مععاسل لليمعة السععنس عمع األقعل.
كمععا ي يععن جيضعاإ لممسععحوب عميع الوقععت الكععا ي لتععسبير النلععوس الالزمععة لمو ععاء .وال عرجا مسععتلر عم ع ج

المسععحوب عمي ع يا خععالا الشععرط المععيكور وقبععل جو جو ع سععنس السععحب قبععل ج يصععم خطععار م ع
ال زاء األخير وقس ي لس حل بالر وب عمي .27
ن يكو مسؤو إ

ساحب

جم ععا ش ععرط ع ععس احخط ععار ي ي ععز لممس ععحوب عميع ع قب ععول س ععنس الس ععحب جو و ععاءل لمحام ععل سو
انت ار جا خطار م الساحب ب عيا الشعل

الزهيسة.

 27ليسكو وروبمو المر ع الساب

اهلل انطاكي المر ع الساب

ولالبعإا معا يعرس هعيا الشعرط عي جسعناس السعحب يات المبعالي

لرة 269؛ لا السا وستو مي

.99
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المر ع الساب

لرة 44؛ س .رز

سابعاً -شرط الفادــدة:

عرضت الماسة . 250ت) ل هيا الشرط بلول ا
ت إ
" -2ي ععوز لسععاحب السععنس المسععتح األساء لععس االطععالب عمي ع جو بعععس مععسة م ع االطععالب ج

يشترط اةسة ع المبمي الميكور ي .

 -2ويعتبر هيا الشرط باطالإ ي السنسات األخر .

خال من اعتُبر الشرط كم كل ل يك .

 -4وي ب بيا سعر ال اةسة ي سنس السحب

يعي
 -6وتسرا ال اةسة م تاري سنس السحب يا ل إ

ي تاري عخر".

المععيكور ب ععي ن ععوعي مع ع جسععناس الس ععحب

ععي األسععناس المس ععتحلة الو ععاء ل ععس

للععس ع إعر ال ععن
االطععالب جو بع ععس مععسة مع ع االط ععالب جُ يععز اش ععتراط ال اةععسة بس ععبب ج السعععاحب ال يعععرا مل ععسماإ ت ععاري

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

ال اةسة

و م تاري

يعي الساحب تاريخإا عخر لسريان ا.
نشعاء السنس ما ل إ

جمعا جسععناس السعحب األخععر جا التععي تسعتح

ي وز اشتراط ال اةسة ي ا وا ُو س هيا الشرط

جو بعععس معسة مع تعاري

ععي يعو معع إعي
ويمغ الشرط.
السنس يبل صحيحاإ ُ
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نشععاة ا ععال

تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يم :
من البيانات اللزامية ف سند السحب:
 )2تاري االستحلا
 )2شرط ليس ألمر
 )4شرط اللبول جو الو اء االحتياطي
 )6شرط عس الضما
 )5مكا األساء
 )4اال ابتا

)e - a

ال واب الصحيا رق 4

أشر إلى الجواب الخطأ مما يم :
الشروط الموضوعية لنشاء سند السحب ى :
 )2األهمية
 )2شرط الو اء ي محل مختار
 )4الرضا
 )6المحل
 )5السبب

ال واب الصحيا رق 2
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 -2تداول سند السحب

Circulation de la traite
الكممات المفتاحية:
تجميد المستفيد لمسند -التظيير – التظيير الناقؿ لمحؽ – التظيير التوكيمي – التظيير التأميني

الممخص:
قد يجمد المستفيد السند لديو حتى يحيف موعد استحقاقو ،فيقدمو لممسحوب عميو لممطالبة بالوفاء بو،
معد بطبيعتو لمتداوؿ.
تـ ىذا الوفاء .لكف سند السحب ،في الواقع ،يتصؼ بأنو ّ
وتنتيي بذلؾ حياتو إذا ما ّ

وسند السحب ،كونو يمثّؿ حقاً بمبمغ مف النقود ،ينتقؿ ككؿ حؽ مالي بالوصية أو اإلرث .كما ينتقؿ
بطريقة حوالة الحؽ لكف المجوء إلى حوالة الحؽ ال يرتّب الضمانات الكافية ،لمدائف الجديد بالسند .كما
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.

األىداف التعميمية:
 تعريؼ الطالب بطرؽ تداوؿ سند السحب -تحديد التظيير وأنواعو
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أولا -طرق تداول سند السحب:
قد يجمد المستفيد السند لديو حتى يحيف موعد استحقاقو ،فيقدمو لممسحوب عميو لممطالبة بالوفاء بو،
تـ ىذا الوفاء.
وتنتيي بذلؾ حياتو إذا ما ّ
معد بطبيعتو لمتداوؿ ،وتعتبر خاصية تداولو أحد أىـ
لكف سند السحب ،في الواقع ،يتصؼ بأنو ّ
العناصر األساسية المكونة لنظامو القانوني .وىو يبقى صالحًا لالنتقاؿ منذ بداية إصداره وحتى انقضاء الديف
الذي يمثمو بالوفاء.
كما إف قواعد قانوف الصرؼ ال تجد مجاالً لتطبيقيا ما لـ يتـ تداوؿ سند السحب بتسميمو إلى المستفيد
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
طبيعتيا سكوف أو حركة السند التجاري الذي يث بتاف فيو .أما االلتزامات الصرفية الناشئة عف السند ،والتي
تخضع ألحكاـ قانوف الصرؼ ،فيي ال تظير لموجود إالّ منذ انتقاؿ السند مف الساحب إلى المستفيد ،حيث
وتتعدد بعد ذلؾ االلتزامات
ينشأ مف ىذه الحركة أوؿ حؽ صرفي مباشر لممستفيد إزاء المسحوب عميو القابؿ.
ّ
الصرفية كمما تعددت مرات انتقاؿ السند مف حامؿ إلى آخر.
وسند السحب ،كونو يمثّؿ حقًا بمبمغ مف النقود ،ينتقؿ ككؿ حؽ مالي بالوصية أو اإلرث .كما ينتقؿ
بطريقة حوالة الحؽ .واذا كاف لحامؿ السند مف حيث المبدأ الخيار في نقؿ الحؽ الثابت بالسند عف طريؽ
حوالة الحؽ ،فيو ممزـ ب اتباع ىذا الطريؽ في حاالت خاصة أشار إلييا القانوف صراحة .فقد نصت المادة
( 2/263ؽ.ت) عمى أف "السند الذي يدوف فيو ساحبو عبارة « ليس ألمر ...أو أي عبارة أخرى مماثمة
يخضع تداولو ألحكاـ حوالة الحؽ المقررة في القانوف المدني دوف غيرىا».كما ذكرت المادة ( 2/272ؽ.ت)
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".
لكف المجوء إلى حوالة الحؽ ال يرتّب الضمانات الكافية ،لمدائف الجديد بالسند مما يقمّؿ مف الثقة الالزمة
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.
ثاني ا -التعريف بالتظيير وأنواعو:
التظيير :L'endossementىو الطريقة العادية لنقؿ سند السحب وباقي األسناد التجارية مف حامؿ
إلى آخر .ويمكف تعريفو عمى أنو تصرؼ قانوني ينتقؿ بموجبو سند السحب ،وما يمثمو مف حقوؽ مف شخص
يدوف عادة عمى ظير
اسمو "المظيِّر" إلى شخص آخر اسمو "المظيَّر لو" .ويثبت ىذا التصرؼ ببياف ّ
الصؾ ،ومف ىنا أتت تسمية التصرؼ المذكور بػ "التظيير".

وقد أشارت إلى التظيير المادة ( 263ؽ.ت) بقوليا" :سند السحب قابؿ لمتداوؿ بطريؽ التظيير ،ولو
لـ يذكر فيو صراحة كممة "ألمر" .وبموجب ىذا النص ،فإف السند قابؿ لمتداوؿ بالتظيير بقوة القانوف دوف
يجر معو ضمنًا شرط
حاجة ،ألف يرد فيو شرط "ألمر" ،ألف مجرد اشتماؿ السند عمى عبارة "سند سحب" ّ

األمر.

لمتظيير فوائد متعددة يتجّمى أىميا بالسماح لحامؿ سند السحب مف استخدامو كأداة لوفاء الديوف التي
تترتّب عميو بأف يتنازؿ عنو لدائنو بتظييره لصالحو ،أو بالحصوؿ عمى قيمتو قبؿ موعد استحقاقو عف طريؽ
خصمو لدى أحد المصارؼ .والمظير لو الذي انتقؿ إليو السند يستطيع بدوره تظيير السند مف جديد؛ فيصبح
مظي ًار ومف يتمقى منو السند مظيّ ًار لو.
وىكذا يطوؼ السند التجاري مف يد مظير إلى يد آخر حتى يستقر لدى الحامؿ األخير الذي يتقدـ
لممسحوب عميو بموع د استحقاقو لممطالبة بقيمتو .وكمما زادت مرات التظيير ،وتوشح سند السحب بتواقيع
جديدة كمما ازدادت ضمانات الوفاء بو؛ ألف كؿ مظير ضامف قانونًا الوفاء بو إف تخمؼ المسحوب عميو عف
أداء قيمتو .كما يترتّب عمى تظيير سند السحب ،في حالتي التظيير الناقؿ لمحؽ والتظيير عمى سبيؿ الرىف،
تطييره مف العيوب التي تشوبو .وبذلؾ تنتقؿ الحقوؽ الثابتة بالسند إلى الحامؿ الجديد سميمة مف أي دفع،
األمر الذي يشجع الناس عمى التعامؿ بو فيتيسر تداولو ،ويتمكف مف خدمة االئتماف.1
والتظيير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقو عمى ثالثة أنواع:
 - 1د .عمي جماؿ الديف عوض ،المرجع السابؽ ،ص .154
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 التظيير الناقؿ لمحؽ. 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 المظيّر ،أوعمى شخص ثالث يريد المظيراف يضمنو تجاه المظيّر لو.

ال لدراستو.
سنخصص لكؿ نوع مف ىذه األنواع فرعًا مستق ً
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التظيير الناقل لمحــق
التظيير الناقؿ لمحؽ ،ويطمؽ عميو "التظيير التاـ" ،2كما يسميو البعض "التظيير الناقؿ لمممكية" ،ىو
التظيير الذي ييدؼ إلى نقؿ الحؽ الثابت بسند السحب مف المظير إلى المظير لو .وىو أكثر أنواع
التظيير شيوعًا ،كما يعتبر األداة الرئيسية لعمميات الخصـ.
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
الشروط في المبحث األوؿ .ثـ نفرد مبحثًا ثانيًا لمتكمـ عف آثار ىذا التظيير.
شروط صحة التظيير الناقل لمحق
أولا :الشروط الموضوعية
يمكف تشبيو تظيير سند السحب بعممية سحبو ،وكأف المظير يعيد سحب السند عمى المسحوب عميو
نفسو .فالمظير المذكور ،وىو المستفيد أو الحامؿ ،يمعب دور الساحب ،والمظير إليو يمعب دور المستفيد.
ولما كاف التظيير تصرفًا قانونياً يرتّب التزاماً صرفياً في ذمة المظير إذ يضمف لممظير لو ،ولمحممة
بد مف أف تتوافر في التزامو ىذا الشروط
الالحقيف قبوؿ سند السحب والوفاء بو مف المسحوب عميو ،فإنو ال ّ
ال لاللتزاـ الصرفي،
الموضوعية التي تتطمبيا القواعد العامة لنشوء كؿ التزاـ ،أي :يجب أف يكوف المظير أى ً
أف يكوف رضاه سميمًا خاليًا مف العيوب ،وأف يستند التظيير إلى سبب حقيقي ومشروع .وىذه الشروط ىي
الشروط الموضوعية الالزمة نفسيا إلنشاء سند السحب ،فنكتفي إذًا باإلحالة إلى ما قمناه بصددىا ىنا ؾ.
وباإلضافة إلى الشروط المذكورة يجب أف تتوافر في التظيير الشروط التالية:
 -1يجب أف يحصؿ التظيير مف قبؿ الحامؿ الشرعي لسند السحب :يشترط لكي ينعقد التظيير
ال شرعيًا لمسند كؿ حائز لو متى
صحيحًا أف يحصؿ مف شخص حامؿ لمسند بصورة مشروعة .ويعتبر حام ً
أثبت أنو صاحب الحؽ فيو بسمسمة غير منقطعة مف التظييرات ،ولو كاف آخرىا تظيي ًار عمى بياض
 2د .أكثـ الخولي ،مرجع سابؽ ،ص 118؛ د .محمد حسني عباس ،مرجع سابؽ ،ص 74؛ د .سميحة
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( 1/268ؽ.ت) .وتكوف التظييرات متسمسمة قانونًا عندما يتـ كؿ تظيير مف قبؿ مف ظير إليو السند
سابقًا .فمو أف سند سحب كاف قد ُح ّرر لصالح "زيد" ،ووجد عمى ظيره التظييرات التالي:
وعني دفع المبمغ إلى أحمد
ّ

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
نظامية :فزيد المستفيد مف سند السحب قد ظيره إلى أحمد ،وأحمد ظيره إلى عمرو ،وعمرو ظيره إلى حسف.
واذا كنا نشاىد أف تظيي اًر كاف موجوداً بيف التظيير األوؿ والتظيير الثاني ثـ شطب ،فإف تسمسؿ التظييرات
يعتد بالتظيير المشطوب قانونًا (مادة  2/268ؽ.ت) .والسيد حسف ،الحامؿ األخير ،إذا
يعتبر متوات ًار ،وال ّ
أراد أف يظير السند فيو إما أف يذكر اسـ المظير لو صراحة ،كأف يكتب" :يدفع إلى مصطفى" وفي ىذه
الحالة كسابقتيا يكوف "مصطفى" الحامؿ الشرعي لمسند ،واما أف يظيّره لمحامؿ أو عمى بياض ،وىنا يعتبر
مف بيده السند عند استحقاقو ىو صاحب الحؽ فيو .أما إذا رغب مف ظُير إليو السند عمى بياض تظييره مف

جديد ،فب توقيعو عمى التظيير األخير يعتبر ىو الذي آؿ إليو الحؽ في السند بالتظيير السابؽ عمى بياض
( 3/268ؽ.ت).
وكما يقع التظيير مف حامؿ السند الشرعي ،فإنو يقع أيضًا مف وكيمو أو نائبو القانوني .لكف يشترط في
يبيف الصفة التي يوقع بيا كأف
ىذه الحالة أ ّ
ال يتجاوز الوكيؿ ،أو النائب الحدود المرسومة لو .كما يشترط أف ّ
يكتب "بالوكالة عف فالف" أو "مدير شركة النيضة لصناعة السجاد".

57

يحؽ كذلؾ لمصفي الشركة تظيير األسناد التجارية التي تحمميا طالما أنو يترتّب عميو تحصيؿ الحقوؽ

العائدة ليا.3

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

عمى قدر حصتو.

 -2يجب أن يقع التظيير عمى كامل مبمغ سند السحب ل عمى جزء منو :قضت المادة (2/264
ؽ.ت) ببطالف الت ظيير الجزئي .وسبب ىذا البطالف يعود إلى أف المسحوب عميو ال يؤدي قيمة السند إلى
ال إذا تسممو منو .وقد يصعب عمى المظير تسميـ السند إلى المظير لو طالما أنو لـ يتنازؿ عف
المظير لو إ ّ
مبمغو بأكممو ،فيو اليزاؿ دائنًا لممسحوب عميو بالجزء الباقي .فدفعاً ليذه التعقيدات اعتبر قانوف جنيؼ
الموحد (المادة  )12ومف بعده قانوف التجارة السوري التظيير الجزئي باطالً.
 -3يجب أن يكون التظيير بات ا غير معمق عمى شرط :إف مف طبيعة االلتزاـ الصرفي أف يكوف منج ًاز
ومحدداً وعمى وجو اليقيف .فتعميؽ نقؿ الحؽ الثابت بسند السحب عمى أمر خارجي غير محقؽ الوقوع يجعؿ
ٍ
عندئذ ال يطمئف إلى استيفاء ىذا الحؽ ،ويتعذر عميو بالتالي أف يتصرؼ إلى غيره في ىذا السند
الحامؿ

ماداـ حقو ىو عميو غير مؤكد ،األمر الذي يعرقؿ تداولو ،ويحوؿ دوف تأدية وظائفو كأداة لموفاء واالئتماف.
وليذا قضى قانوف التجارة ،بأف يكوف التظيير خالياً مف كؿ شرط ،وكؿ شرط ُعمِّؽ عميو التظيير يعتبر كأف

لـ يكف ( .) 1/264مف ىنا يظير الفرؽ بيف التظيير الجزئي والتظيير المعمؽ عمى شرط ،فاألوؿ يعتبر
باطالً كمو ،أما الثاني فإنو ال يقع باطالً ،وانما يبطؿ الشرط وحده ويبقى التظيير صحيحًا.
تضمن شرط ا يحظّر تظييره :إف األداة العادية لنقؿ الحقوؽ الثابتة في
 -4يجب ألّ يكون السند قد
ّ

سند السحب ىي التظيير .وسبؽ أف ذكرنا أف سند السحب يقبؿ التظيير حكمًا واف لـ يرد فيو عبارة "ألمر".

لكف الساحب يستطيع أف يمنع تظيير سند السحب عف طريؽ إيراد شرط "ليس ألمر" وىو مف البيانات

 3ليسكو وروبمو ،مرجع سابؽ ،فقرة 271؛ د .ثروت عبد الرحيـ  :القانوف التجاري المصري ،القاىرة ،1978
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االختيارية كما رأينا .وبإيراد ىذا الشرط مف قبؿ الساحب يصبح السند غير قابؿ لمتظيير مطمقًا .فحاممو إما
أف ينتظر موعد استحقاقو ليطالب بالوفاء بو ،واما أف يمجأ إلى نقمو عف طريؽ حوالة الحؽ المدنية.
كذلؾ يجوز لممظير أف يمنع تظيير سند السحب بإيراد شرط "ليس ألمر " أو أي عبارة مماثمة ،ولو أف
ال لمتداوؿ بطريؽ التظيير ،غير أف
السند لـ يتضمف ىذا الشرط مف قبؿ .لكف في ىذه الحالة يبقى السند قاب ً
المظير الذي حظّر تظييره ال يكوف ممزماً بوفائو إزاء مف يؤوؿ إلييـ بتظييرات الحقة (2/267ؽ.ت).
 -5ل يشترط في التظيير أن يكون قد حصل لمصمحة شخص أجنبي عف سند السحب ،أي :غير
ال لمسند أـ غير قابؿ
ممتزـ بو ،واف كاف الغالب كذلؾ .فالقانوف أجاز التظيير لممسحوب عميو ،سواء أكاف قاب ً
لو ،كما أجاز التظيير لمساحب وألي ممتزـ آخر ،وأجاز ليؤالء تظيير السند مف جديد (3/263ؽ.ت).
عما إذا كاف انتقاؿ السند إلى أحد الممتزميف بو عف طريؽ التظيير يؤدي
وىنا كاف يثور السؤاؿ قديمًا ّ

إلى انقضاء االلتزاـ الصرفي باتحاد الذمة  confunsion de l'obligationنظ ًار الجتماع صفتي الدائف
والمديف في شخص واحد ،وبالنسبة إلى ديف واحد .بتعبير آخر ،ىؿ إف تظيير سند السحب إلى المسحوب
عميو القابؿ مثالً 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.
ففي الحالة األولى :إذا ظيّر سند السحب قبؿ موعد استحقاقو إلى أي ممتزـ بو ،وفي مثالنا المسحوب

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
ىذا التظيير دوف أف يكوف ممتزمًا بالوفاء بمبمغ السند إالّ في تاريخ االستحقاؽ الذي لـ يحف بعد .4كما أنو
يعمؿ عمى تسوية الديوف بيف التجار باستعماؿ سند سحب موجود مف قبؿ بدالً مف إصدار سند جديد.5

 4ريبير وروبمو ،مرجع سابؽ ،فقرة .2331

 5د .محسف شفيؽ ،مرجع سابؽ ،ص 199؛ د .عزيز العكيمي ،مرجع سابؽ.298 ،
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أما في الحالة الثانية  ،وعندما يظير سند السحب إلى المسحوب عميو في تاريخ استحقاقو فاتحاد الذمة
يعد التظيير الحاصؿ عندئذ سوى مخالصة .وىنا يمتنع عمى المسحوب إعادة تظيير السند
يتحقؽ ،وال ّ

النطفاء االلتزامات التي ترتّبت عميو.6

ىذا ويجوز أف يكوف المظير لو شخصاً طبيعيًا أو شخصاً اعتبارياً .كما يجوز أف يجري التظيير
ألشخاص متعدديف عمى سبيؿ الجمع  collectivementأو عمى سبيؿ التخيير .Alternativement

 6غافالدا وستوفميو ،مرجع سابؽ ،فقرة 89؛ د .أكثـ الخولي ،مرجع سابؽ ،ص .124
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ثاني ا :الشروط الشكمية
تتضمف دراستنا لمشروط الشكمية لمتظيير بحث النقاط التالية:
 -1كتابة التظيير والتوقيع-2 .أشكاؿ التظيير.
 -3تاريخ التظيير.

-4البيانات االختيارية في التظيير.

ا -1كتابة التظيير والتوقيع:
قضت المادة ( 265ؽ.ت) بأف "يكتب التظيير عمى سند السحب ذاتو أو عمى ورقة أخرى متصمة بو،
ويجب أف يوقع عميو المظير".
يعتد بو .ويجب
وعمى ىذا يشترط في التظيير ،ككؿ التزاـ صرفي ،أف يتـ كتابة ،فالتظيير الشفوي ال ّ
أف تقع ىذه الكتابة عمى سند السحب ذاتو .فال يصح أف يرد التظيير عمى ورقة مستقمة؛ ألنو يجعؿ السند
يعتمد عمى أوراؽ خارجة عف نطاقو في سبيؿ تحديد التصرفات التي تط أر عميو ،وىذا ما يخالؼ مبدأ الكفاية
الذاتية الذي يسود األسناد التجارية .ولذلؾ إذا ورد التظيير عمى ورقة مستقمة يعتبر باطالً ،واف كاف يصح
ىذا ال تصرؼ بوصفو حوالة حؽ تخضع ألحكاـ القواعد العامة متى استوفى شروطيا.
تـ تداوؿ سند السحب مرات عديدة ،بحيث تكوف فراغات صؾ سند السحب قد امتألت
لكف إذا ما ّ

ببياناتو وبتوقيعات المظيريف ،فالقانوف قد أجاز أف يقع التظيير عمى ورقة متصمة بسند السحب تسمى وصمة
ال
 .Allongeلكف يتعيف في ىذه الحالة أف تُمصؽ الوصمة بصؾ السند بشكؿ جيد يحوؿ دوف فصميا إ ّ
بالتمزيؽ ،أو بما يكشؼ عف انفصاليا.
تحر اًز مف نزع الوصمة ،والتصاقيا بسند
ولقد جرت العادة أف يذكر ممخص لسند السحب عمى الوصمة ّ

سحب آخر.7

أما صيغة التظيير فيجب أف تتضمف عادة إعالف المظير إرادتو بتحويؿ حقو الثابت بسند السحب إلى
المظير لو.
 7ليوف كاف ورينو ،مرجع سابؽ ،فقرة 115؛ د .محمود بابمي :األوراؽ التجارية ،الرياض  1398ىػ ص.66
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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 "ظُير لفالف" .ويمكف وضع العبارة المستعممة لمتظيير في أي مكاف مف السند سواء

عمى صدره  rectoأو عمى ظيره  ، versoلكف جرت العادة أف يقع التظيير عمى ظير السند ،مف ىنا أتت
تسمية "التظيير" تفادياً لموقع في االلتباس مع التصرفات؛ التي ترد عمى صدر السند مف ضماف أو قبوؿ.
ال يكفي لصحة التظيير أف يقع كتابة ،بؿ ال َّ
يذيؿ بتوقيع المظير دوف أف يكتفى بذكر اسمو
بد أف ّ

ماتعدد المستفيدوف بالسند أو حممتو فينبغي
فقط .والتوقيع يكوف باإلمضاء أو الختـ أو بصمة اإلصبع .واذا
ّ
ال
أف يضع الجميع تواقيعيـ بعد عبارة التظيير؛ ألف التظيير الذي يقع مف أحدىـ أو بعضيـ ال يرتّب إ ّ

تظيي اًر جزئيًا ،والتظيير الجزئي يعتبر باطالً ،مالـ يكف ىؤالء المستفيدوف متضامنيف بنص ما ،إذ يجوز
عندئذ ألحدىـ أف يظير السند باسـ الجميع.
 -2أشكال التظيير:
لـ يشترط القانوف لصحة التظيير سوى ذكر بياف واحد ىو توقيع المظير .فإذا تقدـ ىذا التوقيع بياف
فيقاؿ:
اسـ المظير لو قيؿ بأف التظيير اسمي .أما إذا اقتصر المظير عمى وضع توقيعو دوف أي بياف آخر ُ

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
ىذا فإف تسميـ سند السحب العادي مف حاممو المذكور اسمو في السند إلى أي شخص آخر دوف اتباع أحد
األشكاؿ الثالثة المذكورة ال يعتبر تظيي ًار صحيحًا ينتج آثاره القانونية.
يعيف فيو المظير اسـ المظير لو ،وىو يصاغ بإحدى الصور
أ – التظيير السـمي :ىو التظيير الذي ّ

التالية:
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"وعني يدفع المبم غ ألمر السيد أحمد سميماف الميدي"
دمشؽ 2008/4/4

أحمد وائؿ الحسني
توقيع

أو "ادفعوا إلى السيد عباس اإلبراىيمي"
دمشؽ 2008/4/5

سالمة المطيري
توقيع

لـ يحدد القانوف المكاف الذي يجب أف تُدرج فيو ىذه العبارات ،ولذلؾ يمكف أف ترد عمى صدر سند
السحب ،أو عمى ظيره ،أو عمى الورقة المتصمة بو.
 – 2التظيير عمى بياض :نصت المادة ( 3/265ؽ.ت) عمى أنو "يجوز أف ال يعيف في التظيير
الشخص المظير لو ،وأف يقتصر عمى توقيع المظير (عمى بياض) ،وفي الحالة األخيرة ال يكوف التظيير
ال إذا ُكتب عمى ظير سند السحب أو عمى الورقة المتصمة بو" .واذا كاف التظيير عمى بياض جاز
صحيحًا إ ّ
لحامؿ السند ،وفقًا ألحكاـ المادة (2/266ؽ.ت):
أ -أف يمأل البياض بكتابة اسمو ،أو اسـ شخص آخر.
ب -أف يظير السند مف جديد عمى بياض أو إلى شخص آخر.
ج -أف يسممو كما ىو ألي شخص دوف أف يمأل البياض ،ودوف أف يظيره.
يعد التظيير تظيي ًار عمى بياض إذا لـ يذكر في عبارة التظيير اسـ المظير لو ،أو إذا
وعمى ىذا ّ
اقتصر المظير عمى وضع توقيعو دوف إضافة أي عبارة .ففي الحالة األولى يمكف أف يرد التظيير عمى سند
السحب ،أو عمى ظيره النتفاء حدوث الخمط بيف توقيع المظير وتوقيعات الممتزميف اآلخريف كالقابؿ
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 حكماً ،بؿ قد يحمؿ عمى االعتقاد أف صاحبو أراد قبوؿ
سند السحب.
ومتى وقع التظيير عمى بياض كاف لممظير لو أف يمأل ىذا البياض وفؽ الخيارات التالية التي عددتيا
المادة ( )2/266وىي:
أ)

أف يمأل البياض بوضع اسمو أو اسـ شخص آخر (وفي الحالة األخيرة اليترتب عمى المظير لو أي
التزاـ صرفي لعدـ ظيور أي توقيع لو عمى السند) فيتحوؿ التظيير عمى بياض إلى تظيير اسمي.
وعمى كؿ ح اؿ إف لمشخص الذي وضع اسمو في صيغة التظيير السابؽ حؽ تظيير السند مف جديد.

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

أف يسمـ السند إلى شخص آخر دوف أ ف يكتب عميو صيغة التظيير أو يوقع عميو .وحينئذ يتـ تداوؿ
السند بمجرد التسميـ كما لو كاف لمحامؿ.
ال يختار ّأيًا مف الحموؿ السابقة ،بؿ يحتفظ بالسند حتى
عمى أف لممستفيد مف التظيير عمى بياض أ ّ

يحيف تاريخ استحقاقو؛ فيطالب المسحوب عميو بدفع قيمتو.

 -3التظيير لمحامل :لقد أجاز القانوف التظيير لمحامؿ واعتبر ىذا التظيير بمثابة تظيير عمى بياض
( 3/264ؽ.ت) .يقع التظيير لمحامؿ بالشكؿ التالي" :تفضموا ادفعوا لحاممو" أو "وعني دفع المبمغ لمحامؿ".
ويصح أف يرد التظيير لمحامؿ عمى صدر السند ،أو عمى ظيره ،أو عمى الورقة المتصمة بو.
أقر تظيير السفتجة لمحامؿ .وىذا عيب وتناقض
لقد حظّر القانوف سحب السفاتج لمحامؿ؛ لكنو عاد و َّ
في التشريع .إذ مف السيولة التحايؿ 8عمى نصوص القانوف ومخالفتيا بأف يحرر الساحب السفتجة ألمر
نفسو ،وىذا جائز بمقتضى أحكاـ المادة ( )1/248ثـ يظيّرىا لمحامؿ ،فتتداوؿ بعد ذلؾ بطريؽ التسميـ

والمناولة.
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ا -3تاريـخ التظيير:
لـ يعتبر القانوف ذكر تاريخ التظيير مف البيانات اإللزامية التي تتوقؼ عمييا صحة التظيير .ومع ذلؾ
المظير أو
جرت العادة عمى بياف التاريخ في التظيير نظ ًار لفوائده المتعددة .فعمى أساسو تتحدد أىمية
ّ

تـ قبؿ إعالف إفالس
نقصانيا حيف حدوث التظيير .ومف ذكر التاريخ يمكف التحقؽ ّ
عما إذا كاف التظيير قد ّ
المظير ،أو في خالؿ فترة الريبة التي تسبؽ اإلفالس فيصبح التظيير باطالً .ويفيد تاريخ التظيير أيضًا
لمتأكد مف تسمسؿ التظييرات وتالحقيا لمعرفة الحامؿ الشرعي لمسند.
ومع ذلؾ ،لو أف تاريخ التظيير ليس أم ًار إلزاميًا في القانوف ،لكنو بمجرد وضعو يجب أف يكوف
ال نكوف أماـ
محرؼ .بمعنى أنو يجب أف يوضع التاريخ الحقيقي لميوـ الذي وقع فيو التظيير وا ّ
صحيحًا غير ّ

نصت المادة (273ؽ.ت) قائمة" :ال يجوز تقديـ تواريخ
جريمة تزوير معاقب عمييا جزائيًا .وعمى ىذا ّ
يعد تزوي اًر" .ويمجأ المظير عادة إلى تقديـ تاريخ التظيير بيدؼ عدـ الطعف ببطالف
التظيير واف حصؿ ّ
التظيير الواقع بعد شير اإلفالس ،أو لإلفالت مف بطالف التصرؼ فيما إذا كاف محجو ًار عميو لسفو أو غفمة،
فيؤرخ التظيير بتاريخ سابؽ عمى تاريخ الحجر .وح يث إف القياس غير جائز في المسائؿ الجزائية ،فيكوف

قصر جريمة التزوير عمى تقديـ تاريخ التظيير دوف تأخيره.
النص قد ّ

ىذا ويفترض دائمًا صحة تاريخ التظيير الوارد في سند السحب ،وعمى مف يدعي العكس إثبات ذلؾ

البينة والقرائف (105ؽ.ت).
بطرؽ اإلثبات كافة بما فييا ّ
 -4البيانات الختيارية في التظيير:
يضمف سند السحب ،وىو يظيره بعض الشروط كشرط عدـ الضماف وشرط الرجوع
يجوز لممظير أف
ّ

دوف مصاريؼ ،وشرط القبوؿ أو الوفاء االحتياطي .وىذه الشروط ىي الشروط نفسيا التي يجوز لمساحب
وضعيا في سند السحب حيف إنشائو ،والتي كنا قد بحثناىا سابقًا ،لذا نكتفي باإلحالة إلييا.
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
إليو ،وال يخشى مطالبتو بالرجوع عميو قضائياً ،األمر الذي قد ال يتوافر في مظير جديد عمى غير معرفة بو
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قد يتشدد في المطالبة بحقو .لكف ىذا الشرط ال يمنع المظير لو مف تداوؿ سند السحب بالتظيير مف جديد،
تتحدد آثار ىذا التظيير بأف المظير ال يكوف ممتزمًا بالضماف تجاه الشخص الذي ظير إليو السند.
إنما ّ
ثالث ا :شرط الزمن التظيير الالحق لميعاد الستحقاق
ال لمتداوؿ بالتظيير منذ نشأتو وحتى تاريخ استحقاقو .لكف يحدث أف الحامؿ
يبقى سند السحب قاب ً
األخير بدالً مف أف يطالب المسحوب عميو بقيمة السند في تاريخ االستحقاؽ ،يقوـ بتظييره إلى شخص آخر
بعد ىذا التاريخ .وىنا يث ور التساؤؿ عف مدى صحة ىذا التظيير والحكـ الذي ينطبؽ عميو .عمى ىذا
التساؤؿ تجيب المادة (273ؽ.ت) بقوليا:
" -1لمتظيير الالحؽ لزماف االستحقاؽ أحكاـ التظيير السابؽ لو.
 -2أما التظيير الالحؽ لتقديـ االحتجاج بسبب عدـ الوفاء أو الحاصؿ بعد انقضاء األجؿ المحدد
لتقدي ـ ىذا االحتجاج ،فال ينتج سوى آثار األحكاـ المتعمقة بحوالة الحؽ المقررة بالقانوف المدني.
ال إذا ثبت
تـ قبؿ انقضاء الميعاد
المحدد لتقديـ االحتجاج إ ّ
ّ
ّ -1
ويعد التظيير الخالي مف التاريخ أنو قد ّ
العكس".

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

66

رابع ا :آثار التظيير الناقل لمحق
اآلثار التي تترتّب عمى التظيير الناقل لمحق ثالثــة:
 -1نقؿ الحقوؽ الثابتة في سند السحب.
 -2التزاـ المظير بضماف القبوؿ والوفاء.
 -3انطباؽ مبدأ تطيير الدفوع.
أولا -نقل الحقوق الثابتة في سند السحب:
يترتّب عمى تظيير سند السحب انتقاؿ ممكيتو مف ال مظير إلى المظير لو ،وحيث إف الحؽ الثابت بيذا
تجسد في الصؾ الذي ُح ِّرر بو؛ لذلؾ فإف انتقاؿ ىذا الصؾ يؤدي في الوقت نفسو إلى انتقاؿ
السند يندمج ،وي ّ

الحؽ الثابت بو .وعمى ىذا نصت المادة ( 1/266ؽ.ت) بقوليا" :ينقؿ التظيير جميع الحقوؽ الناشئة عف

سند السحب" .وعمى ىذا تكوف لممظير لو الحقوؽ التالية:
 -1جميع الحقوق الصرفية المتعمقة بسند السحب :لممظيَّر لو الحؽ في إعادة تظيير السند تظيي ًار
ناقالً لمحؽ ،أو تظيي ًار توكيميًا ،أو تأمينياً ،أو خصمو لدى أحد المصارؼ .كما أف لو الحؽ في تقديمو
لممسحوب عميو لمقبوؿ إف لـ يكف قد قبم و بعد ،وفي حاؿ قبولو يحؽ لو أف يطالبو بالوفاء في ميعاد
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
لعمم ية التظيير تمتاز بيا عف حوالة الحؽ وتجعميا أقدر منيا عمى االستجابة لمتطمبات التجارة في السيولة
والسرعة.9
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واذا كاف الحؽ الثابت في سند السحب مضمونًا بتأميف شخصي ،أو عيني كرىف حيازي ،أو رىف
عقاري ،أو امتياز ،فإف ىذه الحقوؽ الفرعية تنتقؿ جميعيا مع الحؽ الذي تضمنو إلى المظير لو ،واف كانت
ال بالقاعدة القائمة "الفرع يتبع األصؿ" ،وألف ىذه التأمينات لـ تتقرر لممستفيد منيا
منشأة في عقود مستقمة عم ً
بصفة شخصية ،بؿ قصد منيا ضماف تداوؿ السند والحقوؽ الثابتة بو.10
 -2حق المطالبة بمقابل الوفاء :يترتّب عمى التظيير انتقاؿ الح ؽ بمقابؿ الوفاء مف المظير إلى
المظير لو ،وقد نصت عمى ذلؾ المادة (/257ؽ.ت) بقوليا" :ينتقؿ الحؽ في مقابؿ الوفاء بحكـ القانوف إلى
حممة سند السحب المتعاقبيف" .والفائدة اليامة التي يجنييا الحامؿ مف انتقاؿ الحؽ بمقابؿ الوفاء إليو تبدو
عندما يكوف سند السحب غير مق بوؿ مف المسحوب عميو .ففي ىذه الحالة إذا لـ يكف لو حؽ إقامة الدعوى
الصرفية لممطالبة بقيمة السند ،فإف بوسعو سموؾ طريؽ رفع الدعوى العادية المتعمقة بمقابؿ الوفاء عمى
المسحوب عميو .كما وتنتقؿ إلى الحامؿ أيضًا الحقوؽ الفرعية التي تضمف مقابؿ الوفاء مف تأمينات شخصية
أو عينية.
ثاني ا  -التزام المظير بضمان القبول والوفاء:
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
لصالحو ال يخرجو كمية مف نطاؽ الدائرة المذكورة ،بؿ بالعكس يرتب بذمتو التزامًا صرفيًا جديداً يضاؼ إلى
قائمة االلتزامات السابقة .ويتمثؿ ىذا االلتزاـ بأف يضمف مف جانبو لممظير لو قبوؿ المسحوب عميو لمسند
ووفاءه بقيمتو بتاريخ االستحقاؽ ،بتعبير آخر ،يضمف المظير ما جرى التعا مؿ التجاري عمى تسميتو بػ
"النياية الطيبة أو السارة  "Bonne finلتداوؿ سند السحب .وقد نصت عمى ىذا الضماف المادة (267ؽ.ت)
حيف ذكرت" :المظير ضامف قبوؿ سند السحب ووفاءه ما لـ يشترط خالؼ ذلؾ" وقد أ ّكدت المادة
( 308ؽ.ت) المعنى نفسو عمى نحو أشمؿ إذ قالت" :ساحب سند السحب وقابمو ومظيّره وضامنو مسؤولوف
جميعاً 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
يتمتع بو المظير نفسو ،وينتج عف ذلؾ بالتالي أف سند السحب كمما ظُيّر مرة؛ فإنو يستقطب موقعًا جديدًا
يزيد مف عدد الضامنيف فيو ،فتتأكد الثقة باستيفاء قيمتو ويتشجع الناس عمى التعامؿ بو.

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

سند السحب شرط عدـ الضماف أف يشير بوضوح إلى نوع الضماف الذي يود التخمص منو :فقد يقتصر عدـ

يخؿ ذلؾ بضماف الوفاء في ميعاد االستحقاؽ .أما إذا أورد
ضمانو عمى قبوؿ المسحوب عميو لمسند دوف أف ّ
يحدد ما إذا كاف الضماف يتعمؽ بقبوؿ سند السحب أو بوفائو فإف ىذا الشرط
شرط عدـ الضماف دوف أف ّ
ينصرؼ إلى كؿ مف القبوؿ والوفاء.
سبؽ أف أ شرنا أيضًا إلى أف لممظير حؽ إدراج شرط عدـ تظيير سند السحب ،ففي ىذه الحالة إذا قاـ
المظير لو بتظيير السند رغـ ىذا الشرط ،فإف المظير واضع الشرط يكوف معفى مف ضماف القبوؿ والوفاء
تجاه مف انتقؿ إلييـ السند بعد وضع الشرط ،وال يمتزـ بالضماف إال إزاء مف ظير لو السند فقط.
ثالث ا  -تطيير الدفوع :Purge des exceptions
أ -المبـدأ:
تعتبر قاعدة تطيير الدفوع ،أو كما يطمؽ عمييا أيضًا " عدـ االحتجاج بالدفوع" مف أىـ القواعد التي
تضمنيا قانوف الصرؼ ،ال بؿ تعتبر كما يراىا البعض ،11حجر الزاوية في قانوف الصرؼ كمو ،وىي أيضًا
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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يتمسؾ بيا قبؿ أحد الموقعيف السابقيف ،بعبارة أخرى ،إف تظيير السند التجاري ،سواء كاف سند سحب أو
مطي ًار مف جميع الدفوع ،ولذا
سندًا ألمر أو شيكًا ،ينقؿ الحؽ الثابت بو مف المظير إلى المظير لو خاليًا
ّ

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

تبنى قانوف التجارة قاعدة تطيير الدفوع في المادة ( )269منو إذ جاء فييا" :ليس لمف أُقيمت
لقد ّ

المبنية عمى عالقتيـ الشخصية بساحب السند،
عمييـ الدعوى بسند السحب أف يحتجوا عمى حاممو بالدفوع
ّ
أو حممتو السابقيف ما لـ يكف حامؿ السند قد حصؿ عميو بقصد اإلضرار بالمديف" ويسري حكـ ىذه المادة

عمى السند ألمر بداللة المادة ( ،)347وعمى الشيؾ بداللة المادة ( 364ؽ.ت).
وبناء عمى ذلؾ إذا افترضنا أف المسحوب عميو قد امتنع ع ف دفع قيمة سند السحب لعدـ استالـ مقابؿ
ً

وفائو ،فإنو يحؽ لمحامؿ ،بعد تنظيـ االحتجاج لعدـ الوفاء ،الرجوع عمى الموقعيف السابقيف مف ساحب
ظير عدة مرات ،لكف الحامؿ رجع عمى الساحب
ومظيريف وضامنيف لممطالبة بقيمتو .فإذا كاف سند السحب ّ
دوف غيره وطالبو بالوفاء ،وكاف التزاـ الساحب باطالً تجاه المستفيد لعدـ مشروعية السبب (وفاء ثمف صفقة
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
المستفيد قد نقؿ إلى اآلخريف ،نتيجة سحب سند السحب ومف ثـ تظييره ،حقاً ما كاف بإمكانو ىو بالذات
مطالبة الساحب بو لعدـ مشروعيتو.
وترتيبًا عمى ذلؾ نجد أف قاعدة تطيير الدفوع تعتبر خروجاً عمى أحكاـ القواعد العامة التي تقضي بأف
"فاقد الشيء ال يعطيو" ،وأنو "ال يجوز لشخص أف ينقؿ إلى غيره مف الحقوؽ أكثر مما يممؾ" وعمى ىذا
األساس ،فإف المحيؿ في حوالة الحؽ المدنية ال ينقؿ لممحاؿ لو إال ذات الحؽ الذي كاف لو َقبِؿ المحاؿ عميو
بكؿ ما يمحؽ بو مف مزايا وعيوب .لذا فمممحاؿ عميو (المديف) أف يتمسؾ في مواجية المحاؿ لو بالدفوع كافة
التي كاف يستطيع التمسؾ بيا في مواجية المحيؿ وقت نفاذ الحوالة في حقو.
إف المبرر العممي لقاعدة تطيير الدفوع ،فيو أنو أمر تقتضيو ضرورات الحياة التجارية ،واالقتصادية
ّ

مف أجؿ توفير الطمأنينة لحامؿ السند التجاري بأنو سوؼ يستوفي قيمتو بتاريخ استحقاقو دوف أف يكوف
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لممديف بو الحؽ بمواجيتو بالدفوع التي تكوف لو إزاء الموقعيف السابقيف .وىذا ما يؤدي بالتالي إلى تسييؿ
ال أف
تداوؿ األسناد التجارية و تمكينيا مف أداء دورىا كأداة وفاء وائتماف .فمو سمح لممديف بسند السحب مث ً
يتمسؾ في مواجية الحامؿ بالدفوع التي تكوف لو إزاء حامؿ سابؽ ،لكاف لزامًا عمى الحامؿ األخير قبؿ قبولو
تظيير السند إليو ،أف يجري تحريات عف الظروؼ التي التزـ مف خالليا كؿ موقع سابؽ عمى السند ،أي:
عميو أف يبحث عف طبيعة وشرعية العالقات التي تربط الساحب بالمسحوب عميو ،أو الساحب بالمستفيد ،أو
بالمظير األخير وىكذا ،وفي ذلؾ إرىاؽ ال مبرر لو ،وال ينسجـ مع طبيعة المعامالت
المسحوب عميو
ّ
التجارية بوجو عاـ والمعامالت الصرفية بوجو خاص ،إذ ُيفضي إلى إحجاـ الناس عف التعامؿ باألسناد

التجارية وشّميا بالتالي عف أداء رسالتيا االقتصادية .ليذه األسباب خالؼ القانوف التجاري القواعد العامة،
أقر قاعدة تطيير الدفوع.
وأحاط حامؿ السند التجاري برعايتو حيف َّ
ب -شـروط تطبيق القاعـدة:
 يشترط إلعماؿ قاعدة تطير الدفوع توافر الشروط التالية: - 1أن يكون الحامل قد حصل عمى سند السحب بطريق التظيير الناقل لمحق ،أو التظيير التأميني:
فالتظيير الناقؿ لمحؽ ىو الذي يؤدي إلى نقؿ الحؽ الثابت بالسند مف المظير إلى المظير لو خاليًا مف
العيوب التي تشوبو .فطالما أف المظير لو قد تمقى سند السحب مف المظير نظير دفع قيمتو ،فطبيعي أف
يمقي حماية لمحؽ الثابت بو ،والذي انتقؿ إليو .وكذلؾ األمر بالنسبة لممظير لو عمى سبيؿ الرىف ،فيو جدير
بالحماية في حدود دينو ،ويستفيد مف قاعدة تطير الدفوع طالما أف لو مصمحة مستقمة عف مصمحة المظير
الراىف.
أما المظير لو تظيي ًار توكيميًا ،فيو مجرد وكيؿ عف المظير ،يستعمؿ حقوقو ويعمؿ لحسابو ،لذلؾ فإف
مركزه يكوف مركز موكمو المظير ،ويجوز عميو ما يجوز عمى األخير .لذلؾ ليس لممظير لو عمى سبيؿ
التوكيؿ أف يتمسؾ تجاه المديف بسند السحب بأف التظيير طيّر السند مف الدفوع العالقة بو.

وكذلؾ ،أيضاً ،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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عدـ الوفاء ،أو انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمو ،12ويكوف بالتالي لممديف في السند أف يحتج في مواجيتو
بالدفوع التي كانت لو تجاه المحيؿ ،أو المؤرث ،أو الموصي ،أو المظير.
 -2أن يكون الحامل حسـن النيـة :ال يكفي النطباؽ قاعدة تطيير الدفوع أف يكوف سند السحب قد
انتقؿ إلى الحامؿ بطريقة صرفية نظامية ،بؿ يمزـ أيضًا أف يكوف ىذا الحامؿ حسف النية ،وبتعيير آخر يجب
تقررت كما ذكرنا ،حماية لحؽ الحامؿ الحسف النية كيال ُيفاجأ
ال يكوف سيئ النية وقت التظيير .فالقاعدة َّ
أّ

بدفوع يجيميا تستند إلى عالقة المديف بأحد الموقعيف السابقيف ،أما إذا كاف الحامؿ سيئ النية فيو غير

جدير بالحماية التي كانت سبب وجود القاعدة وعميو أف يتوقع االحتجاج إزاءه بالدفوع التي يعمـ بيا.
ال ،فإف سوء النية ينصرؼ إلى األشخاص الذيف
يالحظ أف التظيير إذا كاف لشخص اعتباري ،شركة مث ً
يعتد بسوء نية مندوب الشركة العادي الذي
يمثمونو قانونًا .وعمى ىذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأنو ال ّ
كاف ي عمـ بدفوع المديف تجاه المظير ،ويبقى الحؽ لممثؿ الشركة القانوني بالتمسؾ بقاعدة تطيير الدفوع.
إف العبرة في سوء النية لدى الحامؿ ىو أف يعمـ وقت تظيير السند وتسميمو إليو بما يترتب عمى قبولو
ليذا التظيير مف ضرر بالمديف ،واقدامو بالرغـ مف ذلؾ عمى ىذا التصرؼ .أما إذا انتفى عمـ الحامؿ بيذا
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 .
والقاعدة أف حسف نية الحامؿ مفترض ،وعمى المديف إذا ادعى سوء نية ىذا الحامؿ ،أي أف األخير
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
إجراء الخبرة الالزمة لمكشؼ عف العناصر التي تثبت سوء نية الحامؿ.
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.

 12كابرياؾ  :سند السحب في االجتياد القضائي ،باريس  ،1974فقرة 27؛ غافالدا وستوفميو ،مرجع سابؽ،
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 -3أن تكون مطالبة الحامل مقتصرة عمى الحق الصرفي :إذا لـ ِ
يؼ المسحوب عميو السند بتاريخ
استحقاقو ،ف ممحامؿ حؽ الرجوع عميو بدعوى الحؽ الصرفي إف كاف قد قبؿ سند السحب ،وفي ىذه الحالة
يستطيع الحامؿ التمسؾ بقاعدة تطيير الدفوع .أما إذا كاف المسحوب عميو لـ يقبؿ السند ،أو قبمو لكف حؽ
الحامؿ الصرفي قد انقضى لعمة التقادـ مثالً ،فال يكوف أماـ األخير إال الرجوع عمى المسحوب عميو بدعوى
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،
لعدـ وفاء المسحوب عميو لمسند ،عمى المظير الذي ظيّره لو ،فمألخير أف يدفع مطالبتو بجميع الدفوع

المتعمقة بالقيمة الواصمة ،أي أف قاعدة تطيير الدفوع ال تسري أيضًا عمى العالقة القائمة بيف المظير
والمظير لو.
ج -نطاق تطبيق القاعدة :
إف قاعدة تطيير الدفوع ال تنطبؽ بشكؿ مطمؽ لمصمحة الحامؿ حسف النية .فباإلضافة إلى الدفوع التي
ال يمكف االحتجاج بيا تجاه ىذا الحامؿ ،توجد دفوع أخرى يمكف االحتجاج بيا إزاءه ،ولو كاف حسف النية.
آ -الدفوع التي ل يحتج بيا عمى الحامل حسن النية (تطبيقات قاعدة تطيير الدفوع):
إف الدفوع التي ال يجوز لممديف الصرفي ،االحتجاج بيا تجاه الحامؿ حسف النية ،ىي العيوب غير
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 :
 -1الدفوع الناشئة عن بطالن العالقة األصمية التي من أجميا ُح ّرر ،أو ظُير سند السحب لنعدام

سببو أو لعدم مشروعيتو :فمو سحب شخص سند سحب عمى شخص آخر وفاء لديف قمار ،ثـ سمّـ الساحب
السند إلى المستفيد .فعندما يطالب المستفيد الحسف النية المسحوب عميو بقيمتو في يوـ االستحقاؽ ،ليس ليذا
األخير التمسؾ في مواجية األوؿ بعدـ مشروعية السبب في العالقة األصمية التي تربطو بالساحب ،ألف ىذا
السبب خفي ،وليس مف المفروض في الحامؿ أف يعممو ،أو يتحرى الكشؼ عنو.
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 -2الدفوع المتعمقة بانتفاء مقابل الوفاء أو القيمة الواصمة :ليس لممسحوب عميو أف يدفع مطالبة
الحامؿ بعدـ وصوؿ مقابؿ الوفاء إليو مف الساحب ،أو أنو قبؿ سند السحب مجاممة .13كما ليس لمساحب أف
يدفع مطالبة المظير لو؛ الذي لـ يحصؿ عمى مبمغ السند مف المسحوب عميو ،بعدـ تسمـ القيمة الواصمة مف
المستفيد.
 -3الدفوع الناشئة عن فسخ العالقة األصمية :لو اشترى شخص بضاعة ،ثـ سحب البائع عميو سند
سحب بقيمتيا ،ووقّع 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
تجاه الحامؿ الحسف النية؛ الذي وصؿ إليو السند نتيجة تداولو لكنو يسترد ىذا الحؽ ،ويمكنو االحتجاج بعدـ
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.
 -4الدفوع الناشئة عن عيوب الرضا ،كالغمط والتدليس واإلكراه :فمو أف شخصًا سػحب سند السحب
ظناً منو بأنو مديف لممستفيد بقيمتو ،ثـ ظيّره 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
نرى غير ظاىر في السند ،وليس مف المعقوؿ تكميؼ الحامميف بتحريات طويمة وشاقة مف أجؿ التأكد مف أف
الموقعيف السابقيف قد عبروا عف إرادتيـ بصورة صحيحة دوف أف تُشاب بأي عيب .إال أف ىناؾ رأياً راجحًا
بأف دفع المديف المسند إلى اإلكراه المادي الممجئ والذي يصؿ إلى حد انعداـ الرضا يمكف االحتجاج بو قبؿ
أي حامؿ ولو كاف غير عالـ بحصوؿ ىذا اإلكراه ،ويكوف حكـ توقيع المديف في ىذه الحالة كحكـ التوقيع
المزور.14
 -5الدفوع الناشئة عن انقضاء اللتزام الصرفي :وىي الدفوع المتعمقة بالوفاء أو المقاصة ،أو
ال دائنًا لممستفيد بمبمغ يساوي قيمة السند ،ثـ
اإلبراء ،أو اتحاد الذمة .فمو أف المسحوب عميو القابؿ أصبح مث ً
جاء المستفيد ليطالبو بوفاء السند ،جاز لممسحوب عميو أف يدفع ىذه المطالبة بالمقاصة .لكف لو كاف
 13د .رزؽ الو انطاكي ،مرجع سابؽ ،ص .148

 14ليسكو وربمو ،مرجع سابؽ ،فقرة 314؛ د .ادوارد عيد ،مرجع سابؽ ،ص .278
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المستفيد قد ظير السند لشخص آخر ،وذىب األخير لمطالبة المسحوب عميو بالوفاء ،فميس لممسحوب عميو
ىنا أف يدفع مطالبة ىذا الشخص بإجراء المقاصة بسبب أف دينو انقضى مع حؽ لو ضد حامؿ سابؽ ،ألف
تظيير السند قد طيره مف ىذا الدفع.
ب -الدفوع التي يحتج بيا عمى الحامل ولو كان حسن النية (مستثنيات قاعدة تطيير الدفوع):
مف المقرر أف تداوؿ سند السحب ال يستطيع تطييره مف جميع العيوب التي عاصرت نشأتو أو
صاحبت تد اولو .وىكذا فإف تطيير الدفوع ال يسري عمى جميع الدفوع التي يوجييا المديف إلى الحامؿ الحسف
النية .فينالؾ حاالت ال يكوف فييا الحامؿ بحاجة إلى الحماية؛ إذ بوسعو أف يتحقؽ بنفسو مف سبب الدفع وال
يفاجأ بو .كما توجد حاالت أخرى استقر الرأي فييا عمى ضرورة تفضيؿ مصمح ة المديف عمى مصمحة
الحامؿ ،واعتبارىا أحؽ وأجدر بالرعاية مف الثانية .
وعمى ىذا فإف الدفوع التي ال يطيرىا تداوؿ سند السحب ىي التالية:
 -1الدفوع الشخصية بين المدين والحامل :ال ينطبؽ مبدأ تطيير الدفوع بشكؿ عاـ عمى طرفي أي
عالقة صرفية بالنسبة لمدفوع الناشئة عف ذات العالقة ،بؿ يحؽ لكؿ منيما أف يدفع في مواجية اآلخر بكؿ
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
مصمحة مشروعة تجدر حمايتيا التقاء ىذا الدفع الذي يفترض أنو يعممو الستناده إلى عالقتو الشخصية
بالمديف .كما يجوز لممظير الذي رجع عميو مف تمقى منو السند مباشرة دفع مطالبو األخير ببطالف التزامو
ال .كما يعود لممسحوب عميو أيضًا أف يحت ج في مواجية الساحب
(القيمة الواصمة) لعدـ مشروعية السبب مث ً
الحامؿ؛ كأف يستبقي الساحب السند معو أو ُيظير إليو مف جديد أو يفي بقيمتو لمف رجع عميو ،بالدفوع
المبنية عمى عالقتو الشخصية بو كالدفوع بانتفاء مقابؿ الوفاء ،أو انقضائو ،أو عدـ مشروعية سببو .وكذلؾ
ّ

ال شيء يمنع الساحب في دعوى الرجوع عميو مف قبؿ المستفيد ،مف التذرع باألسباب والعيوب التي تؤثر في

العالقة القائمة بيف الطرفيف ،والتي مف أجميا أنشئ السند.
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 -2الدفوع المتعمقة بعيوب سند السحب الشكمية ،وكذلك الدفوع المتعمقة بكل مايحتويو من شروط
وبيانات اختيارية مكتوبة فيو :فالمديف بالسند يستطيع أف يحتج تجاه أي حامؿ بالعيوب الظاىرة فيو كإغفاؿ
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.
تخؿ باطمئناف الحامؿ ،إذ أف العيب أو البياف االختياري
ىذه الدفوع ال تتضمف في الحقيقة أية مفاجأة ّ
يتبينو بمجرد االطالع عميو .كما ال يستطيع الحامؿ المذكور أف
ظاىر في السند ذاتو ،وكاف يسيؿ عميو أف ّ

يدفع بجيمو لمبيانات الشكمية لصحة سند السحب ،ألف الجيؿ بالقانوف ال يعتبر عذ اًر.

 -3الدفوع الناشئة عن انعدام األىمية أو نقصيا  :يستطيع كؿ موقع عمى سند السحب أف يتمسؾ
قبؿ الجميع بالدفع المتعمؽ بنقص أىميتو ،أو انعداميا .والقوؿ بغير ذلؾ يجعؿ حماية القانوف ليذا الفريؽ مف
األشخاص حماية وىمية يمكف التحايؿ عمييا ،إذ يمكف لمغير المتعامؿ معيـ إفراغ االلتزامات التي يجرييا
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 غمّب في ىذا المجاؿ مصمحة
القاصر ،وعديـ األىمية عمى مصمحة الحامؿ المذكور.
 -4الدفـع بالتزويـر :يحؽ لكؿ مديف بسند السحب ُزِّور توقيعو أف يدفع في مواجية أي حامؿ لو ،ولو

كاف حسف النية ،بيذا التزوير؛ ألنو لـ يصدر عنو أي تعبير عف إرادتو لاللتزاـ التزامًا صرفيًا بسند السحب،
فال يعقؿ إذًا إلزامو بو دوف إرادتو ،وال يقدح في ذلؾ كوف الحامؿ حسف النية ،ألف حماية الحامؿ ال تكوف
عمى حساب شخص آخر أولى بالرعاية.
لكف إذا كاف تزوير توقيع المديف بسند السحب قد وقع بإىماؿ ،أو عدـ احتراز منو ،أدى إلى تسييؿ
ىذا التزوير ،فإف الرأي

15

عما لحقو مف
مستقر عمى جعؿ المديف المذكور مسؤو ً
ال ،والزامو بتعويض الحامؿ ّ

مرده إلى الخطأ الشخصي.
ضرر .ولكف ىذا االلتزاـ ال يعتبر التزاماً صرفيًا ناشئًا عف سند السحب ،بؿ ّ

15
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 -5الدفع الناشئ عن انتفاء سمطة التوقيع أو تجاوزىا :إذا وقّع شخص سند السحب مدعياً نيابتو
عف الغير دوف سند أو تفويض ،فإف ىذا التوقيع ال يمزـ الشخص األصيؿ المزعوـ ،ويستطيع أف يدفع بعدـ
التزامو في مواجية أي حامؿ .فمو وقع مدير شركة سند سحب نيابة عف الشركة ،وكانت أنظمة الشركة
المشيرة أصوالً تمنع عنو ذلؾ ،فإف لمشركة ولمشركاء أف يحتجوا قبؿ الحامؿ بعدـ مسؤولية الشركة عف
الوفاء .أما إذا كانت الشركة قد أىممت شير أنظمتيا المقيدة لصالحيات المدير وفؽ الطرؽ القانونية ،فإف
الحامؿ الحسف النية يكوف معذو ًار 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
الموكؿ قد أجاز لو سحب سند باسمو بمبمغ عشرة آالؼ ليرة سورية فسحبو بمبمغ عشريف ألؼ ليرة سورية،
فإف لمموكؿ أف يدفع بعدـ التزامو إالّ في حدود الوكالة ،وىي عشرة آالؼ ليرة سورية.
يالحظ أخي اًر أف حؽ التمسؾ بالدفوع المتعمقة بانعداـ األىمية ،أو نقصيا ،أو المتعمقة بالتزوير ،أو
زور توقيعو،
انتفاء سمطة التوقيع ،أو تجاوزىا مقصور فقط عمى عديـ األىمية أو ناقصيا ،أو الشخص الذي ّ

أو الموكؿ المزعوـ ،أو الذي تجاوز وكيمو حدود سمطاتو .أما األشخاص اآلخروف الموقعوف عمى سند

السحب فتبقى التزاماتيـ صحيحة عمالً بمبدأ استقالؿ التواقيع .وىكذا فقد حكـ بأف التزوير الحاصؿ في توقيع
المسحوب عميو عمى السند المستجمع بياناتو اإللزامية ال يرتّب البطالف بالنسبة لضامف االلتزاـ الذي يحؽ
لمحامؿ حسف النية الرجوع عميو؛ ألنو ال مجاؿ إلجبار الحامؿ التدقيؽ في خفايا السند والتحري في عيوبو،
وعف صحة البيانات الواردة فيو ،إذ يتعارض ذل ؾ مع الثقة الالزمة لسيولة وسرعة تداوؿ األسناد التجارية
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:
 -1ماىية ىذا التظيير والغرض منو.
 -2شروطو.
 -3آثاره.
أولا  -ماىية التظيير التوكيمي والغرض منو:
التظيير التوكيمي :ىو التظيير الذي ال يقصد منو المظير نقؿ ممكية سند السحب ونقؿ الحقوؽ الثابتة
بو إلى المظير لو ،وانما توكيؿ األخير باتخاذ اإلجراءات الالزمة لقبض قيمة السند عند االستحقاؽ .بتعبير
يخوؿ المظير لو الحؽ باستالـ مبمغ السند لصالح المظير.
أدؽ التظيير التوكيمي ىو التظيير الذي ّ
والتظيير التوكيمي ذائع في عالـ التجارة .إذ يظير التاجر السند أو األسناد التي يممكيا ،والتي يوشؾ
أف يحؿ أجؿ استحقاقيا إلى المصرؼ الذي يتعامؿ معو حيث يكمّفو بقبض قيمتيا وتسجيميا في حسابو لقاء
خصـ نسبة معينة مف مبمغ كؿ سند تسمى عمولة التحصيؿ ،Commission pour encaissement
ويختمؼ مبمغ ىذه العمولة باختالؼ األماكف التي تدفع بيا قيمة السند.16
والفائدة التي يجنييا التاجر مف ىذا األسموب تتجمى في التخفيؼ مف متاعب حضوره بنفسو لدى
المسحوب عميو في م وعد االستحقاؽ ،وتجنيبو اآلثار الضارة التي قد تمحؽ بو في حاؿ تأخره عف ىذا
الموعد ،وعدـ تنظيمو االحتجاجات الالزمة .كما أف أىمية التظيير التوكيمي تبرز بوضوح عندما يكوف السند
مستحؽ الوفاء في بمد أجنبي ،فيستطيع الحامؿ عندئذ أف يكمؼ مصرفو ،عف طريؽ مراسمو أو فرعو في ذلؾ
البمد ،بتقديمو لممسحوب عميو الستيفاء قيمتو عند حموؿ أجمو.
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ثاني ا -شروط التظيير التوكيمي:
ينعقد التظيير التوكيمي متى توافرت لو الشروط الموضوعية العامة مف حيث الرضاء والمحؿ والسبب.
ال لمعمؿ التجاري ،ألنو ال ينقؿ إلى المظير لو الوكيؿ
وبالنسبة لألىمية ال يشترط في المظير أف يكوف أى ً
الحقوؽ الثابتة في السند .وعمى ىذا يحؽ لمقاصر المأذوف لو بإدارة أموالو أف يظير السند تظيي ًار توكيميًا.
أما مف حيث الشروط الشكمية فيجب أف يقع التظيير عمى السند نفسو ،أو عمى ورقة متصمة بو .مع
ذلؾ فإننا ال نرى في النصوص ما يمنع مف أف يقع التوكيؿ في تحصيؿ أسناد السحب بورقة مستقمة

17

 Mandat de recouverement par acte separeيستطيع 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.
لقد أفادت المادة ( 1/270ؽ.ت) عمى أف التظيير ال يكوف توكيميًا إال إذا جاء فيو صراحة ما يفيد
معنى قبض السند بالوكالة .كأف يكتب المظير " وعنا دفع المبمغ ألمر فالف والقيمة لمتحصيؿ "Valeur en
 "recouverementأو القيمة لمقبض  " Valeur pour encaissementأو "القيمة بالوكالة Valeur par
" procurationأو 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
لمحؽ ،ألف األصؿ في التظيير ىو نقؿ ممكية السند والحقوؽ الثابتة بو مف المظير إلى المظير لو ،وفي
الحياة العممية كثي اًر ما يمجأ حامؿ السند إلى تظييره تظيي اًر ناقالً لمحؽ لممظير لو ،وىو يقصد في حقيقة
األمر مف ىذا التظيير تكميؼ األخير بتحصيؿ قيمة السند لصالحو.
ثالث ا – آثار التظيير التوكيمي:
نصت المادة ( 270ؽ.ت) عمى أنو " إذا اشتمؿ التظيير عمى عبارة "القيمة لمتحصيؿ" أو "لمقبض" أو
لمتوكيؿ ،أو أي بياف آخر يفيد التوكيؿ ،فممحامؿ مباشرة جميع الحقوؽ المترتبة عمى السند؛ إنما ال يجوز لو
تظييره إالّ عمى سبيؿ التوكيؿ .
 17غافالدا وستوفميو ،مرجع سابؽ ،فقرة .129
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وليس لممسؤوليف في ىذه الحالة االحتجاج عمى الحامؿ إال بالدفوع التي يجوز االحتجاج بيا عمى
المظير.
وال ينتيي حكـ الوكالة التي يتضمنيا التظيير التوكيمي بوفاة الموكؿ أو بحدوث ما ُّ
يخؿ بأىميتو.
سنبحث أوالً في آثار التظيير التوكيمي بيف المظير والمظير لو ،ثـ نتكمـ ثانياً عف آثاره بالنسبة لمغير.
 - 1بالنسبة لعالقة المظير بالمظير لو:
ال" والمظير لو "وكيالً" عنو مف أجؿ تحصيؿ قيمة السند
في التظيير التوكيمي يعتبر المظير "موك ً
لحسابو عند حموؿ أجمو؛ لذلؾ فإف العالقة بينيما تخضع ألحكاـ القواعد العامة في الوكالة العادية (انظر
المادة  665مف القانوف المدني وما بعدىا) .وعميو فالمظير لو الوكيؿ ممزـ بتنفيذ ىذه الوكالة ،مراعيًا
التعميمات التي يصدرىا إليو المظير .فعميو أف يقدـ السند إلى المسحوب عميو لقبولو ،وأف يستوفي قيمتو عند
االستحقاؽ واعطاء المخالصة بذلؾ .كما يجب عميو أف يوصؿ المبمغ الذي قبضو ،إلى موكمو ،و أف يقدـ
حسابًا إلى األخير عما قاـ بو مف تنفيذ الوكالة يحدد بو المبالغ التي قبضيا والمصاريؼ التي أنفقيا ،والتي
يتوجب عمى الموكؿ أف يردىا إليو .ويترتب عميو أيضًا إذا امتنع المسحوب عميو عف القبوؿ أو الوفاء أف
يقدـ االحتجاجات التي نص عمييا القانوف في مواعيدىا المحددة ،وأف يشعر الموكؿ دوف إبطاء بذلؾ .18واذا
َّ
ال عف خطئو ،والتزـ بتعويض المظير الموكؿ فيما إذا أثبت
أخؿ المظير لو الوكيؿ بالتزاماتو ىذه كاف مسؤو ً
جراء ذلؾ ،كما لو تراخى الوكيؿ في المطالبة حتى ُشير إفالس المديف بالسند.
أف ضر ًار قد لحؽ بو مف ّ

ووكالة المظير لو ىنا مقيدة قانوناً بتحصيؿ قيم ة سند السحب؛ لذا ال يجوز لو كوكيؿ التنازؿ عف الديف

أو المصالحة عميو ما لـ يكف قد أعطي وكالة خاصة بذلؾ ،19كذلؾ يمتنع عميو إعادة تظيير السند تظيي ًار
ناقالً لمحؽ ألنو ليس لو أف يمنح الغير أكثر مف الحقوؽ العائدة لو ،وىي كما ذكرنا استالـ قيمة السند
لحساب المظير .وعمى ذلؾ إذا ما ظير الوكيؿ السند مف جديد تظيي اًر ناقالً لمحؽ رغـ ىذا الحظر ،أو أنو
ظيّره عمى بياض ،فالتظيير الجديد يعتبر تظيي ًار توكيميًا في الحالتيف .ذلؾ أف إقداـ المصرؼ الوكيؿ عف
 18غافالدا وستوفميو،مرجع سابؽ ،فقرة .128
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صاحب السند بتحصيؿ قيمتو ،عمى إنابة شخص آخر بدالً عنو ليذه الميمة أمر شائع في الحياة العممية.
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
بإفالس ،أو انعداـ أىمية أحدىما .لكف المشرع التجاري في األسناد التجارية خرج عمى ىذه القواعد عندما ذكر
بأف النيابة التي يتضمنيا التظيير التوكيمي ال ينقضي حكميا بوفاة الموكؿ ،أو بفقداف األىمية .كما نرى أف
الوكالة ال تنتيي ،ويبقى المظير لو الوكيؿ ممزمًا بالمضي في تنفيذ الوكالة باستيفاء قيمة السند ،ولو أفمس
الموكؿ قياسًا عمى عدـ انتياء ىذه الوكالة بفقداف األخير أىميتو ،ذلؾ أف الحكمة مف استم اررية الوكالة في
الحالتيف ىي واحدة .فالمشرع ييؼ بذلؾ إلى حماية المديف بسند السحب مف الضرر الذي يمحؽ بو إذا أوفى
لممظير لو قيمتو ،دوف أف يعمـ بوفاة المظير الموكؿ ،أو إفالسو ،أو فقداف أىميتو مما قد يعرضو لمدفع مرة
ثانية .كما ييدؼ أيضًا إلى تأكيد ثقة الناس بالتعامؿ في سند السحب ،فيتيسر لو أداء وظيفتو كوسيمة وفاء
تقوـ مقاـ النقود في المعامالت.
 -2بالنسـبة لعالقة المظير لو بالغير:
أعطت المادة ( 1/270ؽ.ت) لمحامؿ الحؽ بأف يمارس جميع الحقوؽ الناتجة عف سند السحب .لذا
يكوف لو حؽ تقديـ السند لمقبوؿ ،والمطالبة بقيمتو بتاريخ االستحقاؽ ،وتقديـ االحتجاجات الالزمة في حاؿ
عدـ القبوؿ أو الوفاء ،أو اتخاذ اإلجراءات التحفظية لحماية حقوؽ موكمو المظير كحجز ما لممديف لدى
الغير .ويستطيع أيضًا إقامة الدعوى الستيفاء قيمة السند .ويقوـ المظير لو الوكيؿ بالميمة األخيرة باسمو
الخاص؛ خروجاً عمى القواعد العامة في عدـ جواز مقاضاة الوكيؿ لمغير إال باسـ الموكؿ .
وحيث إف المظير لو الوكيؿ يقوـ بيذه اإلجراءات نيابة عف المظير الموكؿ ،فإف آثار ىذه التصرفات
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
المظير الموكؿ .فمو أف المسحوب عميو أصبح دائناً لممستفيد الذي ظير السند تظيي اًر توكيمياً إلى شخص
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
تطيير الدفوع .
مف جية أخرى ليس لمممتزميف بالسند أف يحتجوا عمى المظير لو (الوكيؿ) بالدفوع المترتبة عمى
العالقات القانونية الشخصية القائمة بينيـ وبينو .وترتيباً عمى ذلؾ ،إذا كاف المظير لو مدينًا لممسحوب عميو
إزءه بالمقاصة إذا ما طالبو بوفاء قيمة السند؛ ألنو ال
بمبمغ مف النقود ،فال يجوز ليذا األخير أف يتمسؾ ا
ال لممظير فقط.
يطمب لنفسو شيئًا ،أي بصفتو كدائف ،وانما يتقدـ إليو باعتباره وكي ً
والتظيير التوكيمي ،كونو ال ينقؿ لممظير لو الحقوؽ الثابتة بسند السحب؛ لذلؾ فإف السند والماؿ الناتج
عف تحصيمو ال يخضعاف لحؽ االرتياف ا لعاـ العائد لدائني المظير لو .ويترتب عمى ىذا أنو في حاؿ إفالس
المظير لو يحؽ لممظير أف يداعي باسترداد السند إذا كاف ال يزاؿ موجوداً بيف يدي المفمس .أما إذا كاف تـ
تحصيؿ قيمة السند ،واختمط مبمغو مع أمواؿ المظير لو؛ فإف دعوى االسترداد تغدو متعذرة وال يبقى
ل ممظير سوى الدخوؿ في تفميسة المظير لو كدائف عادي بقيمة السند والخضوع لمتوزيع الذي سيتـ بيف
الدائنيف.20

 20ليسكو وربمو ،مرجع سابؽ ،فقرة  337؛ د .بيار صفا ،مرجع سابؽ ،ص . 688
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التظيير التأميني

Endossement pignoratif
أولا  -ماىية التظيير التأميني:
التظيير التأميني ،ويطمؽ عميو البعض

21

"التظيير التوثيقي" ،ىو التظيير الذي يقصد بو رىف الحؽ

الثابت بالسند ضماناً لوفاء ديف لممظير لو بذمة المظير أو بذمة شخص آخر .فالمراد بيذا التظيير إذاً ليس
نقؿ الحؽ الثابت بسند السحب إلى شخص آخر ،وال التوكيؿ بتحصيؿ قيمتو ،بؿ رىنو لضماف ديف آخر،
مدنيًا كاف أـ تجاريًا ،غير الديف الصرفي الذي يمثمو ىذا السند.
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
بالتالي مف اإلقباؿ عمى التعامؿ بو .ومنيا أف السند ككؿ سند تجاري ،ليس شيئاً معيناً يحرص صاحبو عمى
االحتفاظ بو ،فيرىنو دوف أف يتخمى عنو ،22بؿ إنو ٌّ
معد بحسب طبيعتو لمتداوؿ واالنتقاؿ بسرعة مف يد
ألخرى ،لذلؾ فإف حاممو إذا ما احتاج إلى مبمغو قبؿ ميعاد استحقاقو؛ فإنو يمجأ إلى الوسيمة المتبعة غالبًا،
أال وىي خصمو لدى أحد المصارؼ واستيفاء قيمتو بدالً مف رىنو عف طريؽ التظيير التأميني.
ومع ذلؾ تطير الحكمة مف التظيير التأميني لسند السحب في حاؿ ما إذا أراد حاممو االقتراض
ال ،أما المبمغ المطموب اقتراضو
بضمانتو ،وكاف مبمغو كبي ًار ومستحؽ الوفاء بعد أجؿ طويؿ نسبيًا كسنة مث ً
فصغير ول مدة قصيرة كشير .فالحامؿ يفضؿ في ىذه الحالة اقتراض المبمغ المطموب بضمانة السند عمى
خصمو؛ ألف الخصـ يعني الحصوؿ عمى مبمغ السند مقتطعاً منو عمولة الخصـ ،والفائدة التي قد تكوف كبيرة
نظ اًر ألف موعد استحقاؽ السند طويؿ األجؿ (سنة) ،في حيف أف القرض لمدة شير ولمبمغ أقؿ مف مبمغ
السند ال يترتب عميو سوى دفع عمولة ،أو فائدة بسيطة إلى المصرؼ ،ىذا وأكثر ما يقع التظيير التأميني

 21د .صالح الديف الناىي ،مرجع سابؽ ،ص 266؛ د .فوزي سامي ،مرجع سابؽ ،ص . 133
 22د .عمي البارودي  :األوراؽ التجارية واإلفالس ،القاىرة  ،1962ص . 79
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لمسندات التجارية فيما بيف المصارؼ التي تقترض مف بعضيا البعض ،وفي حاالت عقود االعتماد التي
تفتحيا المصارؼ لزبائنيا بضمانة أسناد تجارية يظيرونيا لحسابيا.
لقد نصت المادة ( 271ؽ.ت) عمى أحكاـ التظيير التأميني بقوليا:
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 حاصالً عمى سبيؿ التوكيؿ.
المبنية عمى عالقاتيـ الشخصية بالمظير،
وليس لممسؤوليف عف السند أف يحتجوا عمى الحامؿ بالدفوع
ّ

ما لـ يكف الحامؿ قد حصؿ عمى السند بقصد اإلضرار بالمديف.
ثاني ا  -شروط التظيير التأميني:

الشروط الموضوعية التي يستمزميا التظيير التأميني ىي الشروط الالزمة نفسيا لصحة التظيير الناقؿ
لمحؽ باعتباره مف قبيؿ أعماؿ التصرؼ ،وليس مف أعماؿ اإلدارة.
أما الشروط الشكمية التي يتطمبيا القانوف لصحة التظيير التأميني؛ فتقتصر عمى ضرورة اشتماؿ صيغة
التظيير عمى تعبير يدؿ بوضوح عمى أف المقصود مف التظيير ىو رىف الحؽ الثابت بالسند ،وليس نقمو أو
التوكيؿ بقبضو ،كأف يذكر "وعني دفع المبمغ ألمر فالف والقيمة ضماف  "Valeur en garantieأو "القيمة
لمرىف  " Valeur en gageأو غير ذلؾ مف العبارات التي تفيد الرىف ،ويمي ذلؾ توقيع المظير .إال أنو
ليس مف الضروري ذكر مقدار المبمغ المضموف بالسند.
ثالث ا  -آثار التظيير التأميني:
يأخذ التظيير التأميني حكـ الرىف في عالقة المظير بالمظير لو وحكـ التظيير الناقؿ لمحؽ في عالقة
المظير لو بالغير.
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-1آثار التظيير بين المظير والمظير لو:
يعتبر التظيير التأميني بمثابة رىف لمسند التجاري؛ بحيث يكوف المظير مديناً وراىناً والمظير لو دائنًا
مرتينًا ،وتخضع عالقاتيما بذلؾ ألحكاـ قواعد الرىف العامة (المادة  1028وما بعدىا مف القانوف المدني
والمواد مف  117إلى  128مف القانوف التجاري) .
وعمى ىذا فإف الحؽ الثابت بالسند ال ينتقؿ مف ذمة المظير إلى ذمة المظير لو ،بؿ يبقى في ذمة
األوؿ .وانما الذي ينتقؿ إلى المظير لو ىو حيازة السند ذاتو .والمظير لو كحائز لمشيء المرىوف ممزـ
بالمحافظة عميو ،ومف مقتضيات ىذه المحافظة أف يتقدـ بالسند إلى المسحوب عميو لوفائو بتاريخ استحقاقو،
واذا ما تخمَّؼ األخير عف الوفاء وجب عميو تنظيـ االحتجاج واإلخطارات الالزمة ،واقامة دعوى الرجوع عمى
الممتزميف بالسند في المواعيد المقررة نظاماً ،واذا أىمؿ في ذلؾ ،وترتب عمى ذلؾ إلحاؽ الضرر بالمظير
كاف مسؤوالً عف تعويض ىذا الضرر.
والمظير لو ،كدائف مرتيف ،ال تنتقؿ إليو ممكية الماؿ المرىوف ،ال يجوز لو التصرؼ في ىذا الماؿ.
وعمى ىذا ال يحؽ لو أف يبرئ المديف مف مبمغ السند ،وال أف يمنحو أجالً لوفائو

23

كما ال يحؽ لو أف يظير

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

توكيميًا.

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

إذا تطابؽ ميعاد استحقاؽ الديف المضموف مع ميعاد استحقاؽ سند السحب المرىوف ،واستوفى

المظير لو قيمتو ،فإف لألخير أف يجري التقاص بيف قيمة السند وبيف دينو ،ويعيد ما يبقى لممظير الراىف.

 23ليسكو وروبمو ،مرجع سابؽ ،فقرة 534؛ ىامؿ والغارد وجوفريو ،مرجع سابؽ ،فقرة.355

85

ب -إذا حؿ موعد استحقاؽ السند قبؿ استحقاؽ ديف المظير لو المضموف برىف السند ،واستوفى
األخير قيمتو ،فإننا نرى بإلزاـ المظير لو أف يرد إلى المظير الراىف فو ًار ما يزيد مف قيمة السند عف مبمغ
الديف

24

ومع ذلؾ يذىب فريؽ آخر مف الفقياء

25

إلى أف المظير لو (الدائف) الذي استوفى قيمة السفتجة أف

يستبقي مبمغيا عنده كضماف حتى يحؿ موعد استحقاؽ الديف المضموف فيستوفيو مف ىذا المبمغ ،ويرد الباقي
إلى المظير (المديف) ،وكأف الرى ف قد انتقؿ مف السند التجاري إلى القيمة المقبوضة.
ج -أما إذا حؿ استحقاؽ ديف المظير لو قبؿ استحقاؽ السند وأوفى المظير قيمة الديف ،فإف عمى
المظير لو أف يرد السند المرىوف إلى المظير؛ ألف الرىف ينتيي بمجرد وفاء الديف المضموف .أما إذا لـ يؼ
المظير قيمة الديف فإ ف لممظير لو المرتيف أف يباشر التنفيذ عمى السند المرىوف .ويمكنو ليذه الغاية أف
يطمب مف القاضي إما اإلذف ببيعو في المزاد العمني  Encheres publiquesأو أف يتممكو ،وىو الحؿ
األفضؿ تفاديًا ليبوط قيمتو عف طريؽ البيع ،ليخصمو بعد ذلؾ لدى أحد المصارؼ.
 -2آثار التظيير بين المظير لو والغير:
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
وسائر الموقعيف السابقيف عمى السند مف مظيريف وضامنيف وساحب .ويترتب عمى التظيير التأميني تطيير
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.
إف الحكمة مف تقرير انطباؽ قاعدة تطيير الدفوع في التظيير التأميني تقوـ ،كما ىو الحاؿ في
التظيير الناقؿ لمحؽ ،عمى تيسير تداوؿ السند التجاري ،ودعـ االئتماف الالزـ لمتجار المتعامميف بو.
فالمعامالت التجارية تقتضي السرعة وال تحتمؿ الوقت الطويؿ كي يبحث المظير لو تظيي اًر تأمينياً في كؿ
 24انظير بيذا المعنى :د .أكثـ الخولي ،مرجع سابؽ ،ص 153؛ د.محمود شرقاوي :محاضرات في القانوف
التجاري السعودي ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض  ،1976ص .86
 25د .محسف شفيؽ ،مرجع سابؽ ،ص 223؛ د .نجيب بكير :القواعد التجارية والبحرية ،القاىرة  ،1975ص

.313
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العالقات التي تربط المظير بغيره مف سائر الموقع يف عمى السفتجة ،وما ينشأ عف تمؾ العالقات مف دفوع.
ال عف ذلؾ ،إف إقامة الرىف عمى السند التجاري بطريؽ التظيير المذكور يكوف وىميًا فيما لو ظؿ حؽ
فض ً
المظير لو عرضة لمزواؿ بالدفوع؛ التي يمكف توجيييا إلى موقع سابؽ لمسفتجة.26

 26د .ادوارد عيد ،مرجع سابؽ ،ص 294؛ د .مصطفى كماؿ طو ،مرجع سابؽ ،ص  ،97د .أميف بدر،
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تمارين:
 -1أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي :أشكال التظيير:
 )1واحد ( االسمي )
 )2اثناف ( االسمي ولمحامؿ )
 )3ثالثة ( االسمي وعمى بياض ولمحامؿ )
 )4أربعة (االسمي وعمى بياض ولمحامؿ وألمر )
الجواب الصحيح رقـ 3
أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي:
 -1التظيير بحسب الغرض الذي يسعى إليو ثالثة أنواع:
 )1التظيير الناقؿ لمحؽ
 )2التظيير التعويضي
 )3التظيير التوكيمي
 )4التظيير التأميني
الجواب الصحيح رقـ 2
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 -2الشروط الموضوعية لصحة التظيير الناقل لمحق:
 )1يجب أف يحصؿ التظيير مف قبؿ الحامؿ الشرعي لسند السحب
 )2يجب أف يقع التظيير عمى كامؿ مبمغ سند السحب ال عمى جزء منو
 )3يجب أف يكوف التظيير باتًا غير معمؽ عمى شرط
 )4يجب أف ال يكوف السند قد تضمف شرطًا يحظر تظييره
 )5يجب أف يحصؿ التظيير لمصمحة شخص غير ممتزـ بو
الجواب الصحيح رقـ 5
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 -3ضمانات وفاء سند السحب
Garanties du paiement

الكممات المفتاحية:
مفه و مقمبل ووفقا وول -قاال ت ومامق تبووقامقمبل ووفقا وول -قشووط طقمبل ووفقا وول -قاث وولتق و ققمبل ووفقا وول -قح و ق
ا حلمفقعلىقمبل فقا ل -ق طبلنقأسنلققا م لملةق ق
الممخص:
إنققلن نقا صطف،ق كيقاطمئنقحلمفقا سققا ت ولط ق ل حصو فقعلوىقاسوتافل ققامتومق ويقماتولققاسوتحبلقم،ق
موونقأ ووفقأنقام ّكوونقن و اقا سوونققموونقتحبا و ق ظلئفوومقك و قاةق وول ق ائتموولن،ققووققأحلطوومق
خطووطقعووقمقا وول ق بامتوومق وويقأ ووا قا حووق ق .منقأنوومقن و لقا

ووملنلتقمتتووققةق حصووطق

ووملنلت مبل فقا وول .ق قمبل ووفقا وول ققن و ققاوونق

م لوومقموونقا نب و ققمتطتّووبق لسوولحبق وويق مووةقا مسووح بقعلاووم،ق ن و قامثووفقعبلقووةقمسووتبلةقخلط ووةق سوول بةقعلووىق
سحبقا سفت ة .ق
قا ووبقت و ا طقأط تووةقش ووط طق وويققاوونقمبل ووفقا وول ،ق نووي أنقاكو و نقمبل ووفقا وول قم ل وولقموونقا نب و ق,قم و و قاق
قمستحبلق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب,ق قمسل القعلىقاألقفق م لمقسنققا سحب .ق
األهداف التعميمية:
ملنلتقسنققا سحب

-

تتطافقا طل بق

-

تحقاققمبل فقا ل ق لعت لطلقمنقأنمق ملنلتقسنققا سحبق
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طأانلق املقس ،قأنققلن نقا صطف،ق كيقاطمئنقحلمفقا سققا ت لط ق ل حص فقعلىقاستافل ققامتمق
يقماتلققاستحبلقم،ق منقأ فقأنقام ّكنقن اقا سنققمنقتحبا ق ظلئفمقك قاةق ل ق ائتملن،ققققأحلطمق
ملنلتقمتتققةق حصطقخططقعقمقا ل ق بامتمق يقأ ا قا حق ق .ق
منقأنمقن لقا

ملنلت ق

-1

مبل فقا ل  .ق

-2

ا ب ف.
ملنقاالحتالطي.

-3

ا

-4

ا ت لمنقا صط ي.

س فقنب مق قطاسةقا

ملنلتقا م ك طةق يقا فط عقاألط تةقا تل اة .ق
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مقابل الوفــاء (المؤونة)
La provision
سوونقطتقت لعوولق-ق وويقم لحووثقمسووتبلةق-قمفه و مقمبل ووفقا وول ق أنماتووم،قاال ت ومامق تبقامووم،قشووط طم،قإث لتووم،قح و ق
ا حلمفقعلام،قانتفلؤلق يقسنقاتقا م لملة .ق
ق
مفهوم مقابل الوفاء وأهميته
أو ال -مفهوم مقابل الوفاء:
كطنلق املقس ،قأنقسنققا سوحبقات ومنقأمو اطقمونقا سولحبقم هولقق لمسوح بقعلاومق ل ول ق بامتومقإ وىقا حلموفق
وويقتوولطاخقمتووان،قأ ققل ووفق لتتاووان.ق ا سوولحب،قأصووقطقن و اقاألمووطسقألنق وومق وويق مووةقا مسووح بقعلاوومق وويق قووتق
استحبل قا سنققم ل لقمستح قا طلبق مسل ٍ قعلىقاألقفق بامةقا سنق.قكمولقأنومقطلوبقإ وىقا مسوح بقعلاومقتسولامق
قامةقا سنققإ ىقا مستفاقسقألن مقمقانق صل حقاألخاطق قانقاستح ق حل فقأ فقا سنق،ق حق قققامتوم.ق علوىقنو اق
اك نقا طضقمنقإنشل قسنققا سحبقن قا تمفقعلىقإطفل ققانانق انقأط اط ومقا ثبلثوةقاأل ائوف قا وقانقاأل فقنو ق
ا قانقا

ق لسلحبقت للقا مسح بقعلامق اسمىق وق"مبل فقا ل "،ق ا قانقا ثولنيقنو قا وقانقا و ق لمسوتفاققإ ام ق

ا سلحب،ق اطل قعلامق"ا بامةقا اصلة" .ق
مبل ووفقا وول ق وويقتووقا فقاألسوونلققا ت لطاووةقق طقاف و 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
القاتاطنلقانتململقإالّق يقحلفقا ط عقعلىقمنقظهطقإ امقا سفت ةق بط .ق
مبل فقا ل قإ اقن ققانق م لمقمنقا نب ققمتطتّبق لسلحبق ويق موةقا مسوح بقعلاوم،ق نو قامثوفقعبلقوةقمسوتبلةق
خلط ةق سل بةقعلىقسحبقا سفت ة .ق
ق
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ثاني ا -أهمية مقابل الوفـاء:
إنق و ققمبل ووفقا وول ق وواتقشووططلقق صووحةقسوونققا سووحب،ق بووققا ووققمبل ووفقا وول قعنووققإنشوول قا سوونق،قأ ق تووقق
إنشلئمقحتىقحل فقأ فقاستحبلقم،ق قققالقا وققعلوىقاإلطوبل ،قق نقأنقاوؤثطق ولق ويقانتبولققا سونق،قأ قصوحةق
إصقاطل.ق منقا ممكنقأنقنتص طقشخصلقاسحبقسنققسحبقعلىقشخصق نمي،ق ن اقمولقسومانللق"ا سوحبق ويق
ا ه ا "،قثمق اطلبمق يقا تقا ف.قكملقأنقعقمق

ققمبل فقا ل ق قىقا مسح بقعلاومقالقامنتومقمونقأنقاب وفقسونقق

ا س ووحبقعل ووىقا مكشو و ف،ق اف وويق بامت وومق وويقمات وولققاالس ووتحبل قطعلا ووةق مص وولحةقا س وولحبقا و و قق ووققتط ط وومق وومق
عبلقلتقاقتصلقاةقأ قا تملعاةقمتانة.ق ابلحظقأا ولقأنقا سولحبق ويقسونققا سوحبقالقاتتوطضقم وقئالقإ وىقأاوةق
عب ووةق مائاووة،قكموولقن و قا حوولفق وويقا شووال،قإ اقأ ووطىقا سووحبقعلووىقشووخصقياووطقمووقانق وومق م لوومقاسوول ققامووةق
ا سنققعلىقاألقف .ق
مووذق وولقإنق

و ققمبل ووفقا وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومقأنماووةقك اوطةق ل نس و ةق كووفقأطوطافقا سووفت ة،قتظهووطق وويق

ا تبلقلتقا تيقتنش ق انهمقعلىقا

مقاآلتي ق

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

ووططقا و قاتتووطضق وومق س و بقط ووم،ق ا ووط اططلقت و مانق وول قا سووفت ةق نفسووم.قأموولقإ اق وومق

اتلو قا مسوح بقعلاوومقمبل وفقا وول سق وحنق ومقا حو ق لالمتنولعقعوونقق و فقا سوفت ةق عوونقا ول ق بامتهوولق ويقماتوولقق
االسووتحبل قق نقأنقاتتووطضقألاووةقمسووؤ اةقت ووللقا سوولحب.ق كوونق وويقحوولفقق وومقا سووفت ةقعلووىقا مكش و ف،قأ ق
ق نقأنقاتلبىقمبل فق لئهل،ق حنقمنقحبمقا ط عقعلىقا سلحبق ملقأ لل .ق
 -2العالقــة بــين الســاحب والحامــل :اختلووفقمطكوومقا سوولحبقإ ام قا حلمووفق حسووبقموولقإ اقكوولنققووققأ ووققمبل ووفق
ا وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومقأمق وومقا ووقل.ق ووح اقكوولنقا مبل ووفقم و قاق ووقىقا مسووح بقعلاووم،ق ووحنقا سوولحب،ق و ق
بيق لمنلق ل قا سوفت ة،قاسوتطاذقأنقاوق ذقمطل وةقا حلموف،ق امولقإ اقكولنققوققأنموفقاألخاوطقا باولمق ولإل اط اتق
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 لحلمووفقح و قا ط و عقعلاوومق و قأنمووفق وويقم اط تووةقا مسووح بقعلاوومق وويقتوولطاخق
االستحبل ،قأ قأنمق مقا ِطقاالحت ولجق توقمقا ول ق 2/313ق .ت)ق تت اوطقخخوط،ق واتق لسولحبق ويقنو لقا حل وةق
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أنقامتنووذقعوونقا ووق ذق سو بقإنموولفقا حلمووفق االّقتطتووبقعلووىق وولقإثوطاؤلقق نقسو ب،ق هو ققووققتلبووىقم لوومقا سووفت ةق
منقا مستفاقق ا بامةقا اصلة)قق نقأنقاخطجقشائلقمونق متومقأ قق نقأنقا صوفقمبل وفق لئهولق لمسوح بقعلاوم،ق
و لق حنوومقاظووفقمووقانلق ل سوونققا مو ك ط،قسو ا قكوولنقا حلمووفققووققاحتووطمقاإل و اط اتقا مفط

ووةق مطل ووةقا مسووح بق

علامقأمق مقاحتطمهل .ق
 -3العالقـــة بـــين الحامــــل والمســـحوب ميــــه:قإنق و و ققمبل ووفقا وول ق ووقىقا مس ووح بقعلا وومقاشو و ّكفقإح ووقىق
وملنلتقا طئاسوواةق لحلموفق وويق أنومقساسووت يققاموةقا سووفت ةق ويقتوولطاخقاسوتحبلقهل.ق و لقإ اقامتنوذقا مسووح بق

ا

علاوومقعوونقا وول ق وويقن و اق توولطاخ،ق كوولنقمبل ووفقا وول قم و قاقعنووقل،ق وولمق لحلمووفقمطل توومق وومق ا تنفا و قعلاوومق
الستطقاقلقمنمسقألنمقانتبفقإ امق ب ةقا بلن ن،ق س ا ق يق لقأكلنقا مسح بقعلامققققق وفقا سوفت ةقأمق ومقاب لهول.ق
أمولقإ اق ومقاكونقمبل وفقا ول قم و قاق وقىقا مسوح بقعلاوومق ومقافهولقاألخاوطقعلوىقا مكشو ف،ق وبلقا بوىق لحلمووفق
س ىقاالطتقاققعلىقا سلحبق سلئطقا م قتانقاآلخطان .ق
ق

94

اللتزام بتقديم مقابل الوفاء
تنصقا ملقةق 255ق .ت)قعلىقملقالي ق
"-1قعلىقا سلحبقأ قا شخصقا

قا سحبقسنققا سحبق حسل مقأنقا قق قىقا مسح بقعلامقمبل فق لئم .ق

-2ق كنق لقالقاتفيقا سلحبق حسلبقياطلقمنقمس ؤ اتمقشخصالقق فقمظهطقسنققا سحبق حلملم ".ق
علوىقنو اق ل سولحبقنو قا و قالتوممق حاصوولفقمبل ووفقا ول قإ ووىقا مسوح بقعلاووم،ق حاووثقإنومقموونقا مفووط ضقأنق
اك نقا سلحبققققتلبىق منقا مستفاققم لمقا سفت ةق ا باموةقا اصولة)ق تتهوقق ومق ل تول يق نومقسواب ضقنو اقا م لومق
مونقا مسوح بقعلاومسقا و ق ّ ومق ومقأمو اطق ل وق ذ،ق مونقا ط اتويقأنقالتوممقا سولحبقا مو ك طق و نقابوقمق لمحسو بق
القأثطىق ق نقح  .ق
علامقا سالةسقا تيقتم ّكنمقمنقتنفا قاألمطقا صلقطقإ ام،ق ا ّ

أموولقا مظه وط،ق ووبلقش و نق وومق مبل ووفقا وول ق القالتووممق تبقاموومق لمسووح بقعلاووم.ق ه و ققووققق ووذقم لوومقا سووفت ةقحووانق
تلبلنولقمونقحلملهولقا سوول ،ق وبلقمحوفقإل اممومق ووق ذققامتهولقمونق قاووق.ق علوىقنو اق وحنقانتفوول ق و ققمبل وفقا وول ق
تلطاخقاستحبل قا سفت ةسقالقامنتمقمنقا تمسلق سب طقح قا حلمفقا مهمفق يقا ط عقعلام .ق
ا اقكلنتقا سوفت ةقمسوح ةق حسولبقا اوط،ق تلوىقا سولحبقا حبابويقق نقا سولحبقا ظولنطقإا ولققمبل وفق لئهولق
قىقا مسح بقعلام.ق ل سولحبقا ظولنطق واتقإالّق كوابلقعونقا سولحبقا حبابوي،ق مونق ا وبقا م كوفق نو قا و ق
أعطىقاألمطق ل سحب،قأنقامكنق كالمقمنقتنفاو قا مهموةقا تويقأنلطهولق وم.ق علوىقنو اقإ اقأ وىقا مسوح بقعلاومق
ا سفت ةقق نقأنقاتلبىقمبل فق لئهلق بلقط عق م،قكملقتبقمقمتنل،قإالّقعلىقا سلحبقا حبابي.ق ق
نو اق القشوي قامنوذقأنقابووقمقشوخصقيطاوبقعوونقسونققا سوحبقمبل وفق لئوومق وقالقمونقا سوولحب،قكمولق و قأطاققنو اق
ا شخصقأنقافيق لققانلق لسلحبق متم،قأ قتبقمق لقعلىقس افقا ت طع .ق
بويقأنقنتسوول فقأخاو اطقإ ووىقأ قمكوولنقا وبقإاصوولفقمبل ووفقا وول ،ق خلصووةق ويقا سووفلت قا توويقاشووتططق اهوولقمحووفق
مختوولطق ل وول قياووطقمو طنقا مسووح بقعلاووم.قإنقا و أط قعلووىقأنقا مبل ووفقابووقمق لمسووح بقعلاوومق وويقمحووفقإقلمتوومق
س ا قت منتقا سفت ةقشططقمحفقا ق ذقا مختلطقأ ق مقتت من .ق
ق
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شروط مقابل الوفــاء
تب و فقا موولقةق 256ق .ت)قموولقالووي ق"اك و نقمبل ووفقا وول قم و قاقإ اقكوولنقا مسووح بقعلاوومقمووقانلق لسوولحب،قأ ق
آلمطق م لمقمتانقمنقا نب ققمستح قاألقا ،ق مسل ٍ قعلىقاألقفق م لمقا سنق" .ق
ات حقمنقن اقا نصقأنمقا بقت ا طقأط تةقشط طق يققانقمبل فقا ل ،ق ني ق
-1

أنقاك نقمبل فقا ل قم ل لقمنقا نب ق .ق
قاق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب.

-2

أنقاك نقم

-3

أمقاك نقمستحبلق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب.

-4

أنقاك نقمسل القعلىقاألقفق م لمقسنققا سحب.

سنتطضق املقاليق حثقن لقا شط ط .ق
أولا -مقابل الوفاء دين بمبمغ نقدي:
اشتططق

ققمبل فقا ل قأنقاك نقا سلحبققائنلق لمسح بقعلامق م لومقمونقا نبو ق.ق اتت وطقنو اقا شوططقنتا وةق

منطباةق ك نقا حو قا و قتمثلومقا سوفت ةق اتهولقنو ققائمولقم لومقنبوق ،ق ألنقا مسوح بقعلاومقالقاوتمكنقمونقإ و اط ق
متمقت للقا حلمفقإالّقإ اقكلنتقن لقا مةقمشو ةق وقانقنبوق ق لسولحب.ق اسوت قأنقاكو نقم

و عقنو اقا وقانق

مقنالقأمقت لطال.ق ق
أمولقمصولقطققاونقمبل وفقا ول ق هويقمختلفوة ق بووققاكو نقنبو قاقأ قعهولقا سولحبقعنوققا مسوح بقعلاوم،قأ ققط وولق
منحمقاأل فق لثلني،قأ قتت ا ولقعونقخوقملتققوقمهلقا سولحبق لمسوح بقعلاوم،قأ قثمونق
لمسح بقعلام.ق ُابلفق يقا تتلمف،ق ه لقا حل ة،قأنقمبل وفقا ول قنو ق

ا فووطضق وواتقا

ولعةق لعهولقا سولحبق

ولئذق ا اقوذقإنقمبل وفقا ول ق ويقنو اق

وولعةق اته وول،ق ووفقثمنهوول،ق ن و قالقش وولقم لوومقموونقا نب و ق.ق ل

وولعةق اسووتقإالّقيطوول ق مبل ووفق

ا وول .ق قووققامثووفقمبل ووفقا وول قأا وولققامووةقسوونقاتقت لطاووةقأ كووفقا س ولحبقإ ووىقا مسووح بقعلاوومقمهمووةقق
حسوول مق تظهاطنوولقإ اوومقتظها و اطقت كالاوول.ق قووققانش و قمبل ووفقا وول قك و لقموونقا تت و اضقعوونقا فتووفقا

ووهلق

وولطقا و ق

اطتك مقا مسح بقعلامق ت ّططقمنمقا سلحب،قأ قعنقن ةقصولقطةقمونقا مسوح بقعلاومق لسولحب.قكمولقامكونقأنق
اك نقمبل فقا ل ققامةقاعتملقق تحمقا مسح بقعلامق يل لقمصطف)ق صل حقا سلحب،ق أ ولمق ومققو ضقا م لومق
عنقططا قسحبقسفلت ق بامتمقعلام .ق
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وتبطقعلاومقا فبومق ا ب ول قمنو قممونق تاوق،قابت ويق
ن اق ل طيمقمنقأنقم قأقعقمقت مئةقا حسلبقا ولط قا و قاس ّ

القعنووقققفووفقا حسوولبق ب ووط،ق حنوومقموونقا نلحا ووةق
أنقتظووفقم اطكوومقطط اوومقم ه ووة،ق ووبلقاتووطفقا ووقائنقأ قا م ووقانقإ ّ
ا تملاوة،قامكوونقمتط وةقا طصوواققا مؤقووتق ويق قووتقمتوانق وول طيمقموونقاسوتمطاطقا حسوولب،ق قوقق ووطتقا مصوولطفقأنق
تسووتخلصقا طصوواققا مؤق ووتق تووققك ووفقعملاووةقتباووقق وويقا حسوولبسق تتت ووطفقعلووىقحل ووةقاالئتم وولن،ق تت كووققم وونقأنق
ا م نق مقات ل مقا حققاألقصىقا متف قعلام.ق طىقا تطفقا مصط يقعلوىقأنق لم و ن،قإ اقمولقت وانقأنقطصواقلق
ا مؤقووتققائوون،قأنقاسووحبقشوواكلتقأ قسووفلت قعلووىقا مصووطفق حاووثقاك و نقن و اقا طصوواققا مؤقووتق مثل ووةقمبل ووفق
ا ل ق لشاكلتقأ قا سفلت قا مسح ة .ق
ثاني ا -وجود دين مقابل الوفاء وقت استحقاق سند السحب:
ا بقأنقاك نققانقمبل فقا ل قم

قاق ويقتولطاخقاسوتحبل قا سوفت ةسقألنومقا قوتقا و قاكو نق لحلموفق اومقأنق

ٍ
وبلقاشووتططقإ اقأنقات و ا طقمبل ووفقا وول قحووانق
اطل ووبق بامووةقا سووفت ة،ق التووممقا مسووح بقعلاوومقعنقئ و ق ل وول .ق و ُ
إنشل قا سفت ةقإ اق مقتكنقمسوتحبةقا وق ذق وقىقاالطوبلعقعلاهول،ق انمولق ويقتولطاخقاالسوتحبل ق بوط،ققانق وققنو اق
ا مبل فق قتقإنشل قا سوفت ةقأ قق وفقاسوتحبلقهل،قثومقانب وىق تولطاخقاالسوتحبل قأل قسو بقمونقأسو لبقاالنب ول ق
كل ل قأ قاإل اط قأ قا مبلصةقأ قياطق ل،قاعت طتقا سفت ةقق نقمبل فق ول .ق كو لقا حولفقالقاتت وطقا مبل وفق
م

قاق املقإ اقأص حقا مسح بقعلامقمقانلق لسلحبق تققتلطاخقاستحبل قا سفت ة .ق
تطتا وولقعلووىق وول،قنووطىقأنقمبل ووفقا وول ق وويقا شووالقافتووط قعوونقمبل ووفقا وول ق وويقا سووفت ةق وويقأنقاأل فقا ووبق

وطققنو اق
ت ا طلقعنققإصقاطقا شال،ق
انملقالقاشوتططق و ققمبل وفقا ول ق ويقا سوفت ةقإالّق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل.ق م ّ
ُ

ا فلط قأنقا شالقأقاةق ل قاق ذق قىقاالطبلعقعلام .ق

ثالث ا -استحقاق دين مقابل الوفاء في تاريخ استحقاق سند السحب:
يقا حبابةقالقاكفيقأنقاك نققانقمبل فقا ل قم

قاق قىقا مسوح بقعلاومق ويقتولطاخقاسوتحبل قا سوفت ة،ق وفق

ولفقاألقا قexigibleق وويقنو و اقا ت وولطاخ.قأم وولقإ اقك وولنقا ووقانقا و و ق لس وولحبق وويق م ووةق
ا ووبقأنقاكو و نقأا وولقح و ّ
ا مسوح بقعلاوومقمسوتح قا وول ق وويقتولطاخقالحو ق تولطاخقاسووتحبل قا سووفت ةسق وبلقاتو ّوققمبل وفقا وول قم و قا،ق الق
ا ووطقا مسووح بقعلاوومقعلووىقا تنوولمفقعوونقن و اقاأل ووفقكوويقاسووققققامووةقا سووفت ة.ق كوونقإ اقق ووفقا مسووح بقعلاوومق
ا سفت ةقاعت طقن اقا ب فقتنلمالق منالقعونقا وم قا مت بويقمونقاأل وفقا ممنو حق ومق ويقا وقانقاألصولي،ق اصواطق
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مبل فقا ل قم

قا.قأمولق ل نسو ةق لحلموف،ق حاوثقإنقمبل وفقا ول ق واتقإالّق وملنةق ومق ويقسو افقاسوتافل ققاموةق

ا سووفت ة،ق ووحنقا بوولن نق ا موولقةق)2/257ق ا فبوومق ا ب وول قك و لقمسووتبطانقعلووىقأنق لم و ك ط،قإنقكوولنقا مسووح بق
علامق مقاب فقا سفت ة،قح قا تمسولق

و ققمبل وفقا ول قا مؤ وف،ق امكلناوةقمطل وةقا مسوح بقعلاومقعنوققحلو فق

األ ف .ق
كيقاك نققانقمبل وفقا ول قحولالجقا وبقأنقاكو نقمحبو قا

و ققcertainق علوىقنو اقإ اقكولنقا وقانقا مو ك طق

محفقنماعق انقا سلحبق ا مسح بقعلاوم،قأ قمتلبولقعلوىقشوططق لسوخقأ ق اقوف،قأ قمح و امقعلاومق صول حققائونق
ا سلحبقمثبلقق وبلقاتت وطقا مبل وفقم و قا.ق كو لقا وبقأنقاكو نقمتوانقا مبوقاطقLiquideقق لو قكولنقا وقانقنو ق
ا تتو اضقا و قاطل وبق ومقا سولحبقعونقا فتوفقا

ولطقا و قأ حبومق ومقا مسوح بقعلاوم،ق ومقاصوقطقا حكومق توقق

ضقاتت ووطقمبل ووفقا وول قياووطق
تحقاووققم لوومقن و اقا تت و اضقاعت ووطقا مبل ووفقمنتفاوولقأا وول.ق فوويق ماووذقن و لقا فووط
ُ

م و و قق ل نسو و ةق لس وولحبق ا مس ووح بقعلا ووم.ق ل مس ووح بقعلا وومقيا ووطقمل ووممق ب و و فقا س ووفت ةقأ ق لئه وول.ق وواتق
لسلحبقأنقاتمسلقت للقا حلمفقا مهموفق سوب طقحبومق ول ط عقعلاوم.قأمولق ل نسو ةق لحلموف،ق امتلنولق ويقحملاتوم،ق
حنق مقا العتملققعلىقا قانقا متنلمعقعلامقأ قا اطقمحقققا مبوقاطسق حاوثقاكو نق ومقعنوققا حكومق

و ققا وقانقأ ق

تحقاقلقح قاستافل ققامةقا سفت ةقمنم .ق
رابعا -مساواة دين المقابل لمبمغ سند السحب:
ا بقأنقاك نققانقا سلحبقعلىقا مسح بقعلاومقمسول القعلوىقاألقوفق م لومقسونققا سوحبق ا سوفت ة).ق ا حكموةق
موونقن و اقا شووططقنوويقأنقمبل ووفقا وول قن و قا م لوومقا و قسوواق ذقمنوومقا مسووح بقعلاوومققامووةقا سووفت ة،ق القاووتمكنق
األخاوطقمونق ولقإالّقإ اقكولنقنو اقا مبل وفقكل اول.قثوومقإ اقكولنقمبل وفقا ول قمسول القأ قأكثوطق م لومقا سوفت ةقا ووبق
أالّقاكو نقمووثببلق حو قامتاوولمقأ قطنوونقاسووت ط ق ووم اققنلموولقمنووم،ق حاووثقاصو حقأقووفقموونقأنقافوويق م لوومقا سووفت ة.ق
عنقملقاك نقمبل فقا ل قأقفقمنقم لمقا سفت ةقاتت طقن اقا مبل فقياطقم

ق .ق

مذق ل،قإنقمبل فقا ل قا مئيقالقاخل قمنقأ قأثط ق
قفبالنســـبة لمحامـــل قإنقا ب وولن نق ا موولقةق)2/257ق ت ووضقا تشو وطاتلتقا تط اووة،قطعلا ووةق ح و قا مو و ك ط،ق ع ووقمقحطملنوومقم وونق ووملنةقمبل ووفقا وول ،ق و و قكوولنقأق ووفقموونققام ووةقا سووفت ة،ق ب ووقققووططتقأنقتكو و نق وومقعل ووىقا مبل ووفق
ا نلقصق ماذقا حب قا مبططةق مقعلىقا مبل وفقا كلموف.ق حاوثقإنقنو اقا مبل وفقانتبوفق لحلموف،ق محلّومق أ صول م،ق
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لقإ اقكلنقنلقصلقأقفقمنققامةقا سفت ة،ق حنمقانتبفقأا لقإ ىقا حلموف،ق اكو نق ومق حوقلقحو قق

ومقق نقأنق

اماحممق يق لقأحققمنققائنيقا سلحب .ق
 وبالنســـبة لممســـحوب ميـــه ق وومقأنقاب ووفقا س ووفت ةقق و و الق مئا وولق وويقح ووق ققا ووقانقا متطت ووبق مت وومق لس وولحبق2/279ق .ت)،قأ قأنقافوويقا سووفت ةق وول ق مئا وولق وويقن و لقا حووق ق،ق وواتق لحلمووفقأنقاووط ضق وولق 2/292ق
.ت)،ق كونقاحو ق لحلمووفق وويقحل ووةقا ب و فقا مئوويقتنظووامقاالحت وولجقا ووبلمم،ق ا ط و عقعلووىقا ملتووممانقاآلخوطانق
مطل تهمق ل م لمقا لقي .ق
قأما الساحبق بلقامكنقا ب فق نقعقمقكفلاةقمبل فقا ل ق انتقاممقاست النق ل نسو ةقإ اوم.ق ول أط قعلوىقأنق ومقا ح ق نقاحت ق ل سب ق طقعلىقا حلمفقا مهمفق بقطققامةقمبل فقا ل قا مئي،قا
ق
ق
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قأ صلمق لمسح بقعلام .ق

إثبات وجود مقابل الوفاء
سو و قأنق ّان وولقأنما ووةقا ووق طقا و و قالت وومقمبل ووفقا وول ق وويقا تبلق وولتقا بلئم ووةق ووانقأطو وطافقس وونققا س ووحب.ق م وونق

ا ط اتيقأنقتتتلطضقمصل حقن لقاألططافق املقاتتلو ق حث ولتق و ققا مبل وفقا مو ك طقأ قانتفلئوم.قكمولق اختلوفق
عب قن اقاإلث لتق حسبقملقإ اقكلنقا سنققمب ال،قأ قياطقمب فقمنقا مسح بقعلام .ق
أو ال -أصحاب المصمحة في إثبات وجود مقابل الوفاء:
إنقم

وتقمص وول حقا س وولحبقأحالن وول،ق مص وول حق
و و عقإث وولتق و و ققمبل ووفقا وول ق ووقىقا مس ووح بقعلا وومقأم ووطقام و ّ

ا حلمفقأحالنلقأخطى .ق

مونقمصوولحةقا سوولحبقأنقاث ووتق و ققمبل وفقا وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومق اوطقققعو ىقاألخاووطقعلاوومق ح ووةقأنوومق
أ ووىققامووةقسوونققا سووحبقعلووىقا مكش و فق أ قق نقأنقاصوولمقمبل ووفق لئووم).قكموولقاتطلووبقاألمووطقموونقا سوولحبق
ا و قأ ووىققامووةقا سوونقق لحلمووفق تووققأنقامتنووذقا مسووح بقعلاوومقع ونق وول،قا باوولمق هو اقاإلث وولتق اسووتطاذقا ط و عق
وطققمبل ووفقا وول ،ق
علووىقاألخاووطق مطل توومق و ّ

ووبلقعوونقتت و اضقا

وط قامتنوولعق
ووططقا و ق ح و ق سوومتتمقموونق و ّا

ا مو ك طقعوونقق وذققامووةقا سوونق.ق تونهضقمصوولحةقا سوولحبق ويقاإلث وولتقأا ولقت ووللقا حلمووفقا مهموفقا و قاط ووذق
علا وومق بام ووةقا س وونق.ق لك وويقاس ووتطاذقا س وولحبقأنقاح ووت ق س ووب طقحو و قا حلم ووفقا مهم ووفق ت ووقمقاتخ وول لقاإل و و اط اتق
ا بلن ناووةقا بلممووة،قعلاوومقأنقاث ووتقأنقمبل ووفقا وول قكوولنقم و قاقعنووققا مسووح بقعلاوومق وويقتوولطاخقاسووتحبل قسوونقق
ا سحب،ق االّق مممق ملنم .ق
أملقمصلحةقا حلمفق ويقإث ولتق و ققمبل وفقا ول ق ت وطمق امولقإ اقط وضقا مسوح بقعلاومقق و فقسونققا سوحب،قامتنذقعنقأقا ققامتمق تلطاخقاالستحبل ق تقمقا تماممقصط الق 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 حلمووفقإالّقا ط و عقعلووىقا مسووح بق
علاوومق ووقع ىقمقناووةق اطل وومق مبل ووفقا وول سقا و قانتبووفقإ اوومق حكوومقا بوولن ن.ق متووىقأث ووتقا حلمووفق و ققمبل ووفق
ا ل قعنققا مسح بقعلامقات بقعلىقاألخاطقأنقاسلّمقن اقا مبل فقا
قكلنقا سلحبققققأحل مق ح ا ةقح  .ق
ق
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قاحو ملق لحلموفقا و قانتبوفقإ اوم،قكمولق

ثاني ا -اإلثبات في سند السحب غير المقبول:
إ اق مقاكنق ا مسح بقعلاومققوققق وفقسونققا سوحب،ق وحنقا ب اعوققا تلموةق ويقاإلث ولتقنويقا تويقتنط و .ق حاوثقإنق
األصووفق وويقا شووخصق و اط ةقا مووة،ق أنقا ّانووةقعلووىقموونقاووقعيسق و لقاتتووانقعلووىقا سوولحبقأ قا حلمووفقا و ق
اقعيق

ققمبل فقا ل ق قىقا مسح بقعلامقأنقابامقا ق افقعلىق ل .ق

أموولقطووط قاإلث وولتق تختلووفقننوولق وولختبلفقط اتووةقمبل ووفقا وول .ق ووح اقكوولنققاوونقمبل ووفقا وول قنلشووئلقعوونقعبووقق
ت وولط ،قأ قعوونق ووطمق لإلث وولتقحووطق ت و مق اوومقا طووط قكل ووة،قأموولقإ اقكوولنققاوونقا سوولحبقعنووققا مسووح بقعلاوومق
مووقنال،ق اتتووانقإث لتوومق و قطووط قاإلث وولتقا مبووططةق وويقا ب وولالقا مقناووة،قأ قا ووبقتبووقامقا ووق افقا خطوويق اموولقإ اق
كلنتققامةقمبل فقا ل قتماققعنق )511قف.ت .ق
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
اقنصووتقا موولقةق 258ق
علاوومق مبل ووفقا وول قكنسووخةقا تبووققا م ووطمق ووانقا سوولحبق ا مسووح بقعلاوومقمووثبل.ق علووىقنو
ّ
.ت)ق ب هول ق"علوىقا سولحبق و ققُو تقمقاالحت ولجق تووققا ماتولققأنقاسولتمقحلموفقسوونققا سوحبقا مسوتنقاتقا بلممووةق

حص مقعلىقمبل فقا ول ،ق وح اقأ لوتقا سولحبق وممق ولق كوبل قتفلاسوتم،ق تكو نقنفبولتق ولقعلوىقا حلموفق ويق
ماذقاألح اف" .ق
ثالث ا -اإلثبات في سند السحب المقبول:
بققأطاققا مشطعقتاساطقإث ولتق و ققمبل وفقا ول ق ويقسونققا سوحبقا مب و ف،ق بوققا توطضقأنقا مسوح بقعلاومقالق
القإ اقك وولنقق ووققتلبووىق ت ووبلقمبل ووفق لئ وومقموونقا س وولحب،قأ قك وولنق اثب وولقأنوومقس وواتلبللقمن وومقق ووفقمات وولقق
اب ووفقا س وونققإ ّ
االسووتحبل ،قخص صوولق أنوومقاتلوومق و نقا ب و فقالمموومقصووط الق ل وول .ق و لق بووقققو ّوططق وويقا موولقةق 262ق .ت)ق

ملالي "-1ق فقا مسح بقعلامقسنققا سحبققطانةقعلىق

ققمبل فقا ل ق قامقمل مقاث تقا تكت.ق ق

-2القا مقنبضقن لقا بطانةق يقعبلقةقا مسح بقعلامق ل حلمف .ق
-3أمولق ويقعبلقوةقا سولحبق ل حلموفق وحنقعلوىقا سولحبقإث ولتق و ققمبل وفقا ول ق وقىقا مسوح بقعلاومق توولطاخق
االسووتحبل ،قس و ا قكوولنقسوونققا سووحبقمب و القأمق وومقاكوون".ق متنووىقأنقا مشووطعقاعت ووطقق و فقسوونققا سووحبققطانووةق
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presompitionققلن ناووةقعلووىق و ققمبل ووفقا وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومق L'acceptation suppose la
provisionق ا مبص قق ل ب فقننلقن قا ب فقا تلق ق اتقا ب فق ططا قا تقخف .ق
ئلحلطوةق م مووفقخثوولطقنو لقا بطانووةقا ووبقا نظووطقإ ووىقتط ابلتهوولق وويقعبلقووةقا سوولحبق ل مسووح بقعلاووم،ق عبلقووةق
ا حلمفق ل مسح بقعلام،ق أخا اطقعبلقةقا سلحبق ل حلمف .ق
 -1القة الساحب بالمسحوب ميه:قتتت طققطانةق

ققمبل فقا ل قا مسوتمقةقمونقق و فقا مسوح بقعلاومق ويق

عبلقتومق ل سوولحبققطانووةق سواطة،قاسووتطاذقا مسووح بقعلاومقتب ا ووهلق حقلمووةقا وق افقعلووىقعكسووهل،قأ قأنقا بطانووةق
ا مو و ك طةقق ووققنبل ووتقع ووب قاإلث وولتق وويقحل ووةقا ب و و فقم وونقا س وولحبقإ ووىقا مس ووح بقعلا ووم.ق عل ووىقنو و اقإ اقك وولنق
لسولحبقأنقاسوتفاققمونقنو لقا بطانوةسق حاوثقالقاكلوفق حث وولتققانومق مبل وفقا ول )ق ووقىقا مسوح بقعلاومقا بل ووف،ق
حنق ؤلخاطقنبضقن لقا بطانوةق و نقاث وتقموثبلقأنقا سولحبق ومقا صوفقمبل وفقا ول قإ اوم،قأ قأنومقاسوتطقل،قأ قأنومق
ق فقا سفت ةقعلىقا مكش فق ا تققعنقا سلحبقخططقتنظامقاالحت لجق تقمقا ب فق ا ط عقعلام .ق
 – 2القة الحامـل بالمسـحوب ميـه:ق عنوقملقاب وفقا مسوح بقعلاومقا سوفت ةق حنومقاتتهوقق ول ققامتهولق حلملهولق
تلطاخقاالستحبل ،قأ قأنمقالتممقا تماملقصط القم لش اطق ل ل قت للقاألخاطق صوطفقا نظوطقعمولقإ اقكولنققوققتلبوىق
م وونقا س وولحبقمبل ووفقا ق وول قأ ق وومقاتلب وولل.ق عل ووىقنو و اقاكو و نق لحلم ووفقأنقاتو و ققعل ووىقا مس ووح بقعلا وومق ل ووقع ىق
ا صووط اةقا نلشووئةقعوونقا ت امموومقا صووط يق ت قاتوومقعلووىقا سووفت ة،ق ووقع ىقمبل ووفقا وول قا و قانتبووفقإ اوومق حكوومق
ا بلن ن .ق
ووح اقطل ووبقا حلم ووفقا مس ووح بقعلا وومق م ووبقا ووقع ىقا ص ووط اة،ق ن وويقا حل ووةقا ل ووةقعم ووبل،ق ل وواتق حمك وولنق
ا مسووح بقعلاوومقأنقاتنصووفقموونقا ت امموومق ح ووةقأنوومق وومقاتل و قمبل ووفقا وول قت توولق بلعووقةقتطهاووطقا ووق عسقا توويقالق
ت امق ؤلخاطقأنقاتمسلق لنتفل قمبل فقا ل قإ ام قحملةقا سفت ة .ق
أمولقإ اقالحو قا حلموفقا مسوح بقعلاومق وقع ىقمبل وفقا ول ،ق نو اقا توطاضقاسوتثنلئيقنولقطقا قو ع،ق سوب طقحبوومق
ا صووط يق ل تبوولقم،قأ ق بلسووتفلقةقموونقتو مانقعانوويقاتمتووذق وومقنو اقا مبل ووف،ق ووحنق لمسووح بقعلاوومقأنقاووق ذقمطل ووةق
ا حلمووفق و نقاث ووتقأنوومق وومقاتلو قمبل ووفقا وول قطيوومقق وومقا سووفت ة،ق ل بطانووةقا مسووتفلقةقموونقق و فقا مسووح بقعلاوومق
علووىق و ققمبل ووفقا وول ق قاووم،قنوويققطانووةق سوواطةقيا وطققلطتووةقPresomptionsimple refutableققامكوونق
لم و ك طقإقلمووةقا ووق افقعلووىقعكسووهل.ق طأانوولقأنق ه و اقا حكوومقموولقا ووططل.ق حاووثقإنقا حلمووفقاطل ووبق مبل ووفقا وول ق
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ا و قانتبووفقإ اوومقموونقا سوولحبق بوولق ب اعووققا ح ا ووة،ق ووبلقاتص و طقأنقاكو نقمطك وملقأق و ىقموونقمطكوومقاألخاووط.ق قووقق
طأانلقق فققلافقأنق قطانةقا ب فق ل نس ةق لسلحبقنيققطانةق ساطة .ق
 – 3القــة الحامـــل بالســـاحب:ق إ اق وومقاووق ذقا مسووح بقعلاوومققامووةقا سووفت ةق توولطاخقاالسووتحبل ق وولمق لحلمووفق
ا ط عقعلىقا سلحبقالستافلئهل.ق القاسوتطاذقا سولحبقأنقاتنصوفقمونقق وذققاموةقا سوفت ةق ح وةقأنقا مسووح بق
علامققققق فقا سفت ة،ق أصو حقا موقانقاألسلسوويق هول.ق ول ب فق انقأ ولفقملتممولقصوط القا ومنق ول قا سووفت ةق
حنوومقالقاطتّووبقإعفوول قا سوولحبقموونقا ت امموومقا صووط ي.ق علووىقنو اق وواتق لسوولحبقأنقاتمسوولقت ووللقا حلمووفق ل بطانووةق
ا مستمقةقمنقق فقا سفت ةسقألنمقاخشىقننولقا ت اطوؤق وانقا سولحبق ا مسوح بقعلاوم،ق وفقعلاومقأنقاث وتق و قق
مبل وفقا ول ق وقىقا مسوح بقعلاومق ووق افقمسوتبفقعونقنو لقا بطانوة.ق وحنق وومقاث وتق ولق حنومقملوممق
قققمقاالحت لجق تققا م اعاققا بلن ناة،قأ ق

قكلنقا حلمفقمهمبل.ق ق
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وملنقا وول ق

حق الحامل مى مقابل الوفاء
أو ال -طبيعة حق الحامل مى مقابل الوفاء وتاريخ انتقاله إليه:
موونقمظوولنطقا حملاووةقا توويقأحوولطقا مشووطعق هوولقحلمووفقسوونققا سووحبقأنوومققووققأقو ّوطق وومقا حو قعلووىقمبل ووفقا وول .ق بووقق

نص ووتقا م وولقةق 257ق .ت)قعل ووىقأن ووم ق"انتب ووفقا حو و ق مبل ووفقا وول ق حك وومقا ب وولن نقإ ووىقحمل ووةقس وونققا سو ووحبق
ّ
ا متتلق ان" .ق

اسوتفلققمونقنووصقا مولقةقا مو ك طة،ق ا اقأخو نلق حط اوةقا ونص،قأنقحو قا سولحبقت وللقا مسووح بقعلاومقانتبوفقإ ووىق
ا حلمووفقمن و قإنشوول قا سوونققس و ا قأكوولنقن و اقا ح و قم و قاق قووتقاإلنشوول قأمق ووقق تووقق وول.ق كوونقن و اقا تفسوواطقالق
الق ويقتولطاخقاسوتحبل ق
اتف قمذقملقاسوتبطقعلاومقا و أط قمونقأنقحو قا حلموفقعلوىقمبل وفقا ول قالقاث وتق اسوتبطقإ ّ
ا سوونق،قأموولقق ووفقن و اقا توولطاخق اظووفقمبل ووفقا وول قحبوولق لسوولحب،ق القاكو نق لحلمووفقعلاوومقإالّقم ووطققحو قاحتموول يق
Droit eventuelقنو و اق ات و ّوممقا و و أط قا بلئ ووفق ت كا ووققحو و قا حلم ووفقعل ووىقمبل ووفقا وول ق ت وولطاخقاالس ووتحبل ق
االعت لطاتقا تل اة ق
-1

األصف،قكملقمطقمتنل،قأنقا مشطعق مقالممقا سولحبق حا ولققمبل وفقا ول ق وقىقا مسوح بقعلاومق قوتق
َّ

تحطاوطقا سوفت ة،ق وفق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل،ق اكفويقا سوولحبقإ اقأنقاتموققإ وىقتبوقامقمبل وفقا ول قإ وىقا مسووح بق
علاوومق وويقأ ق قووتقمن و قإنشوول قا سووفت ة،ق حتووىقماتوولققاسووتحبلقهلق حاووثقاووتمكنقاألخاووطقموونق وول قم ل هوولق وويق
ا قتقا منلسب.
-2

طل موولقأنق و ققمبل ووفقا وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومق وواتقالمموولقإالّق وويقتوولطاخقاسووتحبل قا سووفت ة،ق

ووبلقمحووفق ل توول يق ث و تقحو ق لحلمووفقعلاوومقق ووفقحلو فقنو اقا توولطاخ،ق وواتقموونقم ووططقأا وولق منووذقا سوولحب،قإ اق
كوولنققووقققووقمقن و اقا مبل ووفقم ك و اطقإ ووىقا مسووح بقعلاووم،قموونقأنقاطل ووبق ووم،قأ قاسووتطقلقمنوومقق ووفقماتوولققاسووتحبل ق
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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 -3ثومقحاوثقإنقا سوفت ةقالقتكونققووقققوقمتق لمسوح بقعلاومق ب هول،ق هو ققوققالقاتلومقإطبلقولق سوح هل.ق كاووفق
اتص طقتكلافمق لالحتفلظق ل م ل مقا بلممةق ل ل ق بامتهلق ح منلق مصلحةقا حلمفق يقن لقا حل ة؟
تطتا لقعلىقملقس قنطىقأنقا سولحبقالقافبوققحبومق ويقا تصوطفق مبل وفقا ول ق م وطققسوحبقا سوفت ة،ق لومقأنق
وتطققن و اقا مبل ووفقموونقا مسووح بقعلاووم،ق أنقاتصووطفق وومقموولققامقتوولطاخقاسووتحبل قا سووفت ةق وومقاحو ّوفق تووق.قكموولق
اسو ّ
ا مق لمسح بقعلامقإ اقملقأص حققائنلق لسلحبقق فقماتلققاالستحبل قأنقا ط قا مبلصةق وانقا وقانقا و ق ومق
ا ح قا

قعلام .ق

نو اقن و قح و قا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا وول قق ووفقحل و فقأ ووفقاسووتحبل قا سووفت ة،ق كوونقإ اقحو ّوفقن و اقاأل ووف،ق كوولنق
مبل فقا ل قم

قاق قىقا مسوح بقعلاوم،ق وحنقحو قا حلموفقعلوىقنو اقا مبل وفقاصو حق لتولق بو ةقا بولن ن.ق علاومق

امتنذقعلىقا سلحبق تقق لقاستطقاققمبل فقا ل قأ قا تصوطفق وم.ق ا اقمولقأ وىقا مسوح بقعلاومقا و قأخطوطق
سوحبقا سووفت ة،قشخصوولقخخووطقياوطقا حلمووف،ق ووبلقت وطأق متومقحاوولفقاألخاووطقحتووىق و قكوولنقاسووتحبل ققاوونقمبل ووفق
ا ل قالحبلقالستحبل قا سفت ة .ق
كوونقإ اقكوولنقانتبوولفقح و قا سوولحبقإ ام قا مسووح بقعلاوومقإ ووىقحلمووفقا سوونقققووقققُووططقحملاووةق مصوولحةقاألخا ووط،ق
حاوثقإنقنو اقاالنتبولفق وواتقمونقا نظوولمقا تولم،ق حنوومقامكونقاالتفوول قعلوىقخووبلفق ول،قأ قأنقانتبووفقا سونققموونق
حلموفقإ ووىقخخوطقق نقأنقانتبووفقأل قموونهمقا حو ق مبل ووفقا وول .ق قوققكوولنقا فبومق ا ب وول قابووقطانق و ققمثووفقنو اق
االتفوول ق اموولق و قت وومنقسوونققا سووحبقشووططقعووقمقتبقاموومق لب و ف.قإالّقأنقمحكمووةقا وونبضقا فطنسوواةقط تووتق علووىق
أقطتقانتبلفقا ح ق مبل فقا ل ق حلموفقا سونقق و قكولنقموقط لق ومقشوططقاحظوطقعط ومق
ح قعنق أطاهلقا سل ،ق ّ
لب ف.ق يقا اقذ،قالقاتص طق و ققم وططقامنوذقا حلموفقمونقا مطل وةق مبل وفق ول قسونققا سوحبقا مشوط طقعوقمق

تبقاممق لب و فقإ اقمولقتو ا طقنو اقا مبل وفق وانقاوق قا مسوح بقعلاومق ويقتولطاخقاالسوتحبل .ق وحنقكولنقا سولحبققوقق
منقا سنققن اقا ش قوطط،قخ ولقمونقعوقمقتمكنومقإاصولفقمبل وفقا ول ق لمسوح بقعلاومقق وفقاالسوتحبل ق تتط ومق
ل توول يق خطووطقتنظووامقاالحت وولجق تووقمقا ب و فق ا ط و عقعلاووم،ق ه و ق وومقابصووققمنوومقحطموولنقا حلمووفقموونقمطل ووةق
ا مسح بقعلامق مبل فقا ل ق يقتلطاخقاالستحبل قأ ق تقل .ق
اووققأنوومقإ اقكوولنقاألصووفقأنققاوونقمبل ووفقا وول قانتبووفقإ ووىقا حلمووفق وويقتوولطاخقاسووتحبل قسوونققا سووحب،ق ووحنقح و ق
ا حلمفقعلىقن اقا مبل فقات كققأحالنلقق فقن اقا تلطاخق يقا حلالتقا تل اة ق
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 -1قبـول سـند السـحب :إ اقق فقا مسح بقعلامقا سنق،ق منو قتو طقمبل وفقا ول ق قاوم،ق وحنقحو قا حلموفقعلوىق
ن و اقا مبل ووفقات كووقق شووكفقنهوولئي،ق امتنووذق و لقعلووىقا سوولحبقأنقاسووتطقل،قأ قاتصووطفق ووم،ق ك و لقامتنووذقعلووىق
قائنامقح ملق انقاق قا مسح بقعلام.قكملقالقا و مقإسوبلطمق ل تبولصقموذققاونق لمسوح بقعلاومق موةقا سولحبق
نفسمق ن اقا حكمقالقا اطعويقمصولحةقا حلموفق بوط،ق وفقمصولحةقا مسوح بقعلاومقا بل وفقأا ول.ق ل مسوح بقعلاومق
ب ومقا سونققأصو حقملتممولقصوط الق ل ول ق بامتوم،ق موونقمصولحتمقإ اقأنقا موققمبل وفقا ول ق قاوم،ق القاوطقلقإ ووىق
ا سلحبقكيقاتمكنقمنقق ذققامةقا سنققمنمقإ ىقا حلمف .ق
 -2إخطــار الحامــل لممســحوب ميــه :إ اقأخطووطقا حلمووفقا مسووح بقعلاوومق سوحبقا سوونقق صوول حم،ق طلووبقمنوومق
ت ماققا ح قا

ق لسلحبق متمق مبل فقا ل )قكيقاتمكنقمنقق ذققاموةقا سونقق ومق ويقماتولققاالسوتحبل ،ق وحنق

ن و اقاإلخطوولطقاب و مقمبوولمقا ب و ف،ق امتنووذق ل توول يقعلووىقا سوولحبقأنقاسووتطققمبل ووفقا وول ،قأ قاتصووطفق ووم،قكموولق
القكو وولنقمسو ووؤ القأمو وولمقا حلمو ووف.قعلو ووىقأنقم و ووطققعلو وومق
امتنو ووذقعلو ووىقا مسو ووح بقعلاو وومقأنقا و و يق و وومق لسو وولحب،ق ا ّ
ا مس ووح بقعلا وومق س ووحبقا س وونق،قكو و نقاب ووقمق وومق لب و و ف،ق ا ووط ضق وول،قالقالمم وومق ت ما ووققمبل ووفقا وول ق ص وول حق
ا حلمف .ق
 -3تخصــيص ديــن معــين لمســاحب بحمــة المســحوب ميــه لوفــاء قيمــة ســند الســحب :إ اقاتفو قا سوولحبقمووذق
ا حلمفقعلىقأنقحبلقمتانولق وؤل فق موةقا مسوح بقعلاومقاخصوصق ل ول ق ل سونق،ق أخطوطقا مسوح بقعلاومق هو اق
ا تخصاص،ق حنقح قا حلموفقعلوىقنو اقا مبل وفقاصو حقمؤكوقا،ق اتتوانقعلوىقا مسوح بقعلاومقت ماوقلق مصولحةق
ا حلمووفق كوويقاووق ذق وومقمنوومققامووةقا سوونق.قكموولقامتنووذقعلووىقا سوولحبق تووقق وولقاسووتطقاققا مبل ووفقا مخصووص،قأ ق
ا تصطفق م .ق
يل لقملقاحقثقا تخصاصقعنقملقاك نق انقا سلحبق ا مسح بقعلامقحسلبق ٍلط،قإ قاخوطجقا سولحبقإحوقىق
ا وق تلتقا تويقابوقمهلق لمسوح بقعلاوم،ق ا تويقكولنقا وبقأنقتنوقم ق ويقا حسولبقا ولط قعموبلق م وقأق حوقةقنو اق
ا حسوولب،ق اطلووبقإ اوومقت ماووقنلق صوول حقا حلمووفقكوويقافاوومقا سووفت ةقا مسووح ةق وويقماتوولققاسووتحبلقهل.قن و اق اووطقق
ا تخصاصقعلقةق يقصلبقا سنق،ق مذق لق اتقننللقملنذقمنقأنقاطقق يق طقةقمستبلة .ق
ق
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ثاني ا -آثار حق الحامل مى مقابل الوفاء:
تتطتّبقعلىقتبطاطقح قاستئثلطق لحلمفقعلىقمبل فقا ل قعقةقخثلطققلن ناة،قمنهل ق
 -1انتقـــال ضـــمانات مقابـــل الوفـــاء:قإ اقك وولنقمبل ووفقا وول قم ووم نلق تو و مانقشخص وويقأ قعان وويسق ووحنقنو و لق
ا

ملنةقتنتبف،قكملقن قا حلفق يقح ا ةقا ح ،قمذقمبل فقا ل قإ ىقحلمفقا سفت ة .ق

 -2دم جواز اسـترداد مقابـل الوفـاء أو التصـرف بـه:قامتنوذقعلوىقا سولحبق توققتحطاوطقا سوفت ةقأنقاتصوطفق
مبل فقا ل ،قأ قأنقاستط تمقمنقا مسح بقعلام،قأ قأنقاصقطقإ امقأ امطلق تقمقا ل ق تققأنقاكو نققوققت كوقق
ح و قا حلمووفقعلووىقن و اقا مبل ووف.قك و لق وواتق لمسووح بقعلاوومقأنقاتمسوولق ل مبلصووةق ووانقا ووقانقا و ق لسوولحبق
مت وومق مبل ووفقا وول )ق ووانقا ووقانقا و و قنشو و ق وومقعل ووىقا س وولحبق ت ووققأنقت ك ووققحو و قا حلم ووفقا مو و ك ط،ق اكو و نق
ا مسووح بقعلاوومقمسووؤ القت ووللقا حلمووفق وول تت اضقعوونقا

ووططقا و قالح و ق وومق اموولقإ اقأعوولقق لسوولحبقمبل ووفق

ا ل .ق
 -3منــد داينــي الســاحب مــن توقيــد الحجــز مــى مقابــل الوفــاء:قالقا و مق ووقائنيقا سوولحبقأنقاح ووم اقعلووىق
مبل وفقا ول ق وانقاوق قا مسوح بقعلاومق ح ومقمولق لموقانق وقىقا اوط،قمولقةق358ق مولق توقنلقمونققولن نقأصو فق
ا محلكملت)ق تققأنقات كققح قا حلمفقعلىقن اقا مبل فق

قملقطأانلقسول بلسقألنقموقانهمقا سولحبق ومقاتوققاملولق

ا تصووطفق ووم.ق مووذق وولقتمنووذق تووضقأحكوولمقا ب وول قن و اقا ح وومقمن و قإنشوول قسوونققا سووحب،ق ق ووفقأنقات كووققح و ق
ا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا وول ،قعلووىقأسوولتقأنق لحلمووفقحبوولقاحتمل اوولقاكفوويق اتوومق منووذقإابوولعقا ح وومقعلووىقن و اق
ا ووقان.قا وولفقإ ووىق وول،قأنقا سووملحق ووقائنيقا سوولحبق وول ح مقعلووىقمبل ووفقا وول ق ووقىقا مسووح بقعلاوومقاتنوويق
االعتطاضقعلىق ل قا سنقق لحلمف،ق ن اقاالعتوطاضقياوطق ولئمق بولقألحكولمقا مولقةق 296ق .ت)قا تويقتبصوطق
االعتطاضقعلىقحل تيق العقا سفت ة،ق ا بلتقحلملهل .ق
 -4د ـــول المطالبـــة بمقابـــل الوفــــاء:قإ اقح و ّوفقت وولطاخقاالس ووتحبل ،ق وومقاووق ذقا مس ووح بقعلا وومقم ل وومقا س ووفت ةق
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 مطل ووةق مبل ووفقا وول .ق موونقا متل و مقأنقط و عقا حلمووفقعلووىقا مسووح بقعلاوومق ووقع ىقا ح و قا صووط يقاختلووفق
عنقط عمقعلامق قع ىقمبل وفقا ول .ق فويقا ط و عقاسوتنلقاقإ وىقا وقع ىقا صوط اةقاسوتفاققا حلموفقا حسونقا ناوةق
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منققلعقةقتطهاطقا ق ع.قأملقإ اقط ذقا حلمفقعلىقا مسوح بقعلاومق وقع ىقمبل وفقا ول ،ق للمسوح بقعلاومقأنق
احت قإ ام لق ماذقا ق عقا تيقكلنقاستطاذقأنقاطقق هلقمطل ةقا سلحب .ق
-5ق ـــدم تـــ ثر حـــق الحامـــل بمـــوت الســـاحب أو بحـــدوث مـــا يخـــل ب هميتـــهقإ اقت و يقا سوولحبق تووققإص ووقاطلق
ا سفت ة،قأ قإ اقأ ّومق ومقعولطضقمونقعو اطضقاألنلاوة،ق وحنقحو قا حلموفقعلوىقمبل وفقا ول قالقاتو ثطق و ل.ق وح اق
مق ِ
افقا مسح بقعلامققامةقا سفت ةق يقتلطاخقاستحبلقهل،ق لمق لحلمفقا ط عقعلامق قع ىقمبل فقا ل  .ق

 -6حق الحامل في حال إفـالس السـاحب قنصوتقا مولقةق . 259ت)قعلوىقمولالي ق"إ اقأ لوتقا سولحب،ق و ق
ق ووفقمات وولققاس ووتحبل قس وونققا س ووحب،ق لحلمل وومقق نقياو وطلقم وونققائن وويقا س وولحبقاس ووتافل قحب وومقمو ونقمبل ووفقا وول ق
ام

قق قىقا مسح بقعلام".ق يقا حبابةقاتتل قحكمقن اقا نصق ل سفت ةقياطقا مب ة .ق

فويقا سووفت ةقا مب ووة،قمو ّوطقمتنوول،قأنقحو قا حلمووفقعلووىقمبل وفقا وول قات كووققمنو ق قو عقا ب و ف.ق و لقإ اقأ لووتق

ا سلحبق تقق ل،ق حنقمبل فقا ل قالقاقخفق ويقتفلاسوتمق القا و مق كاوفقا تفلاسوةقاسوتطقاقل،ق حلموفقا سوفت ةق
ق نقياطلقاالنفطاقق يقاستافل قحبمقمنقن اقا مبل ف .ق
أموولق وويقا سووفت ةقياووطقا مب ووة،ق وويقحوولفقإ ووبلتقا سوولحبق و قق ووفقاسووتحبل قا سووفت ة،ق ووحنقا حووفقالقاختلووفق
عنقسل بمق ل نس ةق لحلمفقكملقتب يق لقأحكلمقا ملقةقا م ك طةق كملقتب يق ومقأا ولقأحكولمقا ب اعوققا تلموة.ق
وولقأنقا سوولحبقق ووفقق و فقا سووفت ةقاتت ووطقا مووقانقاألصووليق هوول.ق اتطتووبقعلووىقإ بلسوومقسووب طقأ لهوول،ق تسووتح ق
كمولق و قكوولنقتوولطاخق لئهوولققووققحووف،ق ات كووقق و لقحو قا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا وول ،ق اخووتصق وومق حووقلقق نقياوطلق
منققائنيقا سلحبق اقطأق لققسمةقا طمل .ققا اقتمكنق كافقا تفلاسةقمنقاستافل قمبل وفقا ول قمونقا مسوح بق
كالهلقطققملقاست للقإ ىقا حلمف .ق
علام،ق حنقا تفلاسةقتك نققققأثطتقق نق مقح ،ق اتتانقعلىق
ّ
 -7حــق الحامـــل فــي حـــال إفــالس المســـحوب ميـــه:قتب وويقا موولقةق . 261ت)ق نوومق"إ اقأ لووتقا مسووح بق
علام،ق كلنقمبل فقا ل ققانلق يق متم،ققخفقن اقا قانق يقم
أم وولقإ اقك وولنق لس وولحبق ووقىقا مس ووح بقعلا وومق

قاتقا تفلاسة .ق

وولئذ،قأ قس وونقاتقت لطا ووة،قأ قأ اط قمل ا ووة،قأ قيا ووطق وولقم وونق

األمو افقا توويقا و مقاسووتطقاقنلقط بولقألحكوولمقاإل وبلت،ق كلنووتقنو لقاألمو افقمخصصوةقصوطاحةقأ ق ومنلق وول ق
سنققا سحب،ق للحلمفقاأل اةق يقاستافل قحبمقمنققامتهل" .ق
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ات ووحقموونقنو اقا وونص،قأنوومق وويقحوولفقإ ووبلتقا مسووح بقعلاوومقا ووبقا تمااوومق ووانقموولقإ اقكوولنقمبل ووفقا وول قن و ق
م ووطقققاوونق لسوولحبق وويق مووةقا مسووح بقعلاووم،قأ قأنوومقعووانقتتمثووفق وويق

وولئذ،قأ قسوونقاتقت لطاووةقخصصووتق

قامتهلق ل قسنققا سحب .ق
فيقا حل ةقاأل ى،قحاثقإنقمبل فقا ل ققانقنبوق ،ق حنومقانوقم ق ولقيقأمو افقا مسوح بقعلاومق اتتو طقتمااومل.ق
لق حنقا حلمفقاك نققائنلقعلقالق لمسح بقعلامقا مفلتقاتبقمقمذق باةقا وقائنانقا تولقاانقالقتسولمقم و قاتق
ا تفلاسةققسمةقيطمل  .ق
أملق يقا حل ةقا ثلناة،قإ اقكلنقمبل فقا ل قمتماو امقعونقياوطلقمونقأمو افقا مسوح بقعلاومقكو نقاكو نق

ولئذ،قأ ق

سنقاتقت لطاوة،قأ قأ اطقولقمل اوةق قامولقمنب وة)قخصصوتققامتهولق ول قا سونق،ق للحلموفق ويقنو اقا فوطضقاسوتطقاقق
ن لقاألم افقمنقتفلاسةقا مسح بقعلامق صفمققائنلقمطتهنلق هل.ق متىقاستطققحالمةقنو لقاألعاولنقكولنقمونقحبومق
ح سهلق طلبق اتهلق صفهلقطننل،ق استافل ققامةقا سنققمنقثمنهلق لأل اةقعلىقياطلقمنققائنيقا سلحب .ق
 -8تنظــيم التـزاحم مــى مقابــل الوفــاء :قووققاصووقطقا سوولحبقعووقةقسووفلت قعلووىقا مسووح بقعلاووم،ق القاكوونق ووقىق
األخاوطقمبل وفق وول ٍ قك ٍ
ولفق ل وول ق هولق ماتوول،ق كاوفقاكو نقا حوفق لفصووفق ويقنو اقا توماحم؟قإنقت كووققحو قا حلمووفق
علىقمبل وفقا ول ،قأ قكمولقابو فقا و تض،قإنقم وقأقملكاوةقا حلموفق مبل وفقا ول قنو قا و قاتطانولقا و ابقعلوىق
ن اقا تسلؤفق ل شكفقا تل ي ق
-1الســفاتا المســتحقة الوفــاء فــي تــاريخ واحــد :بووققعط ووتقا موولقةق . 261ت)ق ه و لقا حل ووة،ق ق ووتق موولق
الووي ق"إ اقسووح تقأسوونلققسووحبقعلووىقمبل ووفق وول قالقتكفوويققامتوومق لئهوولقكلهوولق تت ووذقا ب اعووققا تل اووة ق-1قا اطعوويق
تطتابقت اطاخقسوح هلق امولقاتتلو ق حبو قحلملاهولق ويقاسوتافل ققامتهول،ق اكو نقحلموفقا سونققا سول قتلطاخومقعلوىق
ت اطاخقاألسنلققاألخطىقمبقملقعلىقياطل.ق ق
-2ق ا اقكلنتقاألسنلققمسح ةق يقتلطاخق احق،ققُ ّقمقا سنققا
-3ق ا اق مقاحمفقأ قسنققق فقا مسح بقعلام،قققمقا سنقسقا

قاحمفقق فقا مسح بقعلام .ق
قخصصق لئمقمبل فقا ل  .ق

-4ق أملقاألسنلققاألخطىقا مشتملةقعلىقشططقعقمقا ب ف،ق ت تيق يقا مطت ةقاألخاطة ".ق
ات حقمنقن اقا نصقملقالي ق
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إ اقكلنتقا سفلت قمستحبةقا ل ق ويقماتولقق احوقق كنهولقمنشو ةق ويقتو اطاخقمختلفوة،ق ل بلعوقةقأنقأ

-

ولاةق

ا ل قتك نق حلمفقا سوفت ةقاألسو ق ويقتولطاخقسوح هل.ق م نوىقنو لقا بلعوقةقكمولقاوطالق ت وهم،قنو قأنقا سولحبق
عنووقملقسووحبقا سووفت ةقاأل ووىقأحوولفق لمسووتفاققمنهوولق ووم اقموونقا ووقانسقا و ق وومقعنووققا مسووح بقعلاووم،ق حاووثقالق
اح و ق ه و اقا سوولحبقعنووققسووحبقا سووفت ةقا ثلناووةقأنقاحاووفقإالّق مبووقاطقا ووم قا وولقيق القاك و نق حلمووفقا سووفت ةق
القعلىقن اقا م قا مت بيق يق مةقا مسح بقعلامق تققحسمققامةقا سفت ةقاأل ى .ق
األخاطةقأنقات ّ فقإ ّ
كوونقن و لقا بلعووقةقالقتنط و قإ اقكوولنق حلمووفقسووفت ةقأخووطىقس و بقموونقأسو لبقا تف وواف،قك و نقتك و نقسووفت تمققووقق
ق لووت،قأ قخصووصق لئهوولقمبل ووفقا وول ،قأ قأنوومقأخطووطقا مسووح بقعلاوومق حنشوولئهل،ق نوويقاألسو لبقا توويقتب وويق
كموولقأسوولفنلقإ ووىقت كاووققح و قا حلمووفقعلووىقمبل ووفقا وول قق ووفقتوولطاخقاسووتحبل قا سووفت ة.ق فوويقن و لقا حل ووةقتك و نق
األ

وولاةق وويقا وول ق حلمووفقا سووفت ةقا مب ووةقأ قا مخصووصق لئهوولقمبل ووفقا وول ،قأ قا مخطووطق هوولقا مسووح بق

علام،قعلىقحلمليقا سفلت قا تلقاةق
-

قكلنتقاألخاطةقسل بةقمنقحاثقتلطاخقا سحبقعلىقاأل ى .ق

أموولقإ اقكلنووتقا سووفلت قمسووتحبةقاألقا ق وويقتوولطاخق احووقق مسووح ةق وويقتوولطاخق احووق،ق اك و نق لؤنوولق و ق

ملالي ق
-

تتبوقمقأ القا سوفلت قا تويقتحموفقق و فقا مسوح بقعلاومق حاوثقتو ىقق ووفقياطنولقمونقا سوفلت ق موطقق وولقأنق
وول قن و لقا سووفلت قا ووطئقا مسووح بقعلاوومقموونقا ت امموومقا نلشوومقعوونقا ب و فقأموولمقا حلمووف.قكموولقأنقا ب و فقاؤكووقق

لحلمووفقحبوومقعلووىقمبل ووفقا وول قمن و قتوولطاخقن و اقا ب و ف،ق انتبووفقإ اوومق ب و ةقا بوولن ن.ق انموولقالقات كووققح و قحلمووفق
ا سووفت ةقياووطقا مب ووةقعلووىقمبل ووفقا وول قإالق وويقتوولطاخقاالسووتحبل .ق موونقا تووقفقإ اقأنقاف ووفقا حلمووفقاأل فق
علاوومق وويقاسووتافل ققام ووةقسووفت تم،ق قالسوولقعلووىققلع ووقةقتف ووافقحلمووفقا سووفت ةقا مب ووةقعلووىقيا وطلقموونقحمل ووةق
ا سووفلت قياووطقا مب ووةقاف ّ ووفقحلمووفقا سووفت ةقا و قأطسووفقأخطوول اطق لمسووح بقعلاوومق ت ماووققمبل ووفقا وول قنتا ووةق
سووحبقا سووفت ةق صوول حم،قعلووىقيا وطلقموونقحملووةقا سووفلت قاألخووطى،قألنقاإلخطوولطقكموولق كطنوولقاب و مقمبوولمقا ب و ف.ق
كنق يقحلفقتماحمقسفت ان،قإحقانملقمب ةق األخطىقمصح ةق حخطلط،ق حنقاأل
-

لاةق لسفت ةقا مب ة.

إ اق ومقتحمووفقأاووةقسوفت ةقق و فقا مسوح بقعلاوم،ققووقمتقا سووفت ةقا تويقخصووصق لئهوولقمبل وفقا وول قعلووىق

ياطنوولقموونقا سووفلت قاألخووطىسقألنقح و قحلملهوولقعلووىقمبل ووفقا وول ققووققانتبووفقإ اوومقموونقا و مقا تخصوواص،ق انموولقالق
ات كقق حملةقا سفلت قاألخطىقحبهمقعلىقمبل فقا ل قإالق يقتلطاخقاالستحبل .ق
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-

ا اقت منتقإحقىقا سفلت قشططقعقمقا ب ف،ق حنهلقت تيق يقا مطت ةقاألخاطة.ق
ا اقتسل تقا سفلت قمنق ماذقا

ل،قابتسمقحملتهلقمبل فقا ل ققسمةقيطمل .

السفاتا المستحقة الوفاء فـي تـواريخ مختمفـة :ويقا اقوذقالقا وققتوماحمق ول متنىقا حبابويقعلوىقمبل وفقا ول ق
يقا حل وةقا تويقاحصوفق اهولقسوحبقسوفلت قتسوتح ق ويقم اعاوققمتتلق وة.ق ل مسوح بقعلاومقملوممق ول قا سوفت ةق
ا توويقتسووتح قأ ال،قثوومقا سووفت ةقا توويقتسووتح ق تووقنلق نك و اق )366ق وول ت طةق وويقن و لقا حل ووةق توولطاخقاالسووتحبل ق
وواتق توولطاخقا سووحب.ق ل سووفت ةقا توويقاحووفقماتلقنوولق وويقا وول قات كووقق حلملهوولقحبوولقعلووىقمبل ووفقا وول قا م و قق
ووقىقا مس و ح بقعلاوومق موولقا و ام ققامووةقسووفت تم.قأموولقحو قحلمووفقا سووفت ةقا توويق وومقتسووتح ق تووقسق حنوومقالقاووطققإالق
علىقا بقطقا لقيقمنقا مبل فق ا م

قق قىقا مسح بقعلامق يقتلطاخقاالستحبل ،ق نك ا.ق ق
ق
ق
ق
ق
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أسناد المجاممة
Effets de complaisance
أولا – أحكام امـــة:
 -1تعريف أسناد المجاممة وخصايصها:
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
ا ق طقا نل ذقحانقتسحبقأ قتظهطق منلس ةقعملالتقت لطاةقحباباة.ق ق
كوونق تووضقا ت وولط،قانطبلقوولقموونقمصوول حق ووابةق خناووة،ققووققاسووائ نقاسووتخقامقن و لقاألقاةق اووةقا حص و فقعلووىق
ائتملنق نميقمماف،قالقتسنقلق يقا اقذقس ىقعملالتقاحتالفقأ قنصبقالقتؤق ق يقا نهلاوةقإالقإ وىقخلو ق و ق
منقعقمقا ثبةق اال ططابق يقا حالةقا ت لطاة.ق ق
ققققق ل تول طقا و قا ووطط تقأعمل وم،ق أصو حقعلووىقحل وةقاإل ووبلتقال و قإ وىقمماووفق ومقياوطقمووقانقإ اومقحل و اطق
وونقاك و نقك و لقمسووتب بل،ق اط و لقأنقاب ووفقا سووفت ةقا توويقاسووح هلقعلاووم،ق اتووقلق و نقاسووتطققن و لقا سووفت ةقق ووفق
اسوتحبلقهل،قأ قأنقا صوفقإ اومقمبل وفق لئهولقكويقاوتمكنقموونقأقا ققامتهولق ويقا م عوققا محوقق.ق وح اقاسوت لبقنو اق
ا مماووفق نووقا قممالوومقا سوولحب،ق ق ووفقسوونققا سووحب،قاسووتطاذقاألخاووطقأنقاخصووممق ووقىقأحووققا مصوولطفقا و قالق
اتل وومقش ووائلقع وونقحباب ووةقإص ووقاطقنو و اقا س وونق.ق نكو و اقاحص ووفقا س وولحبقا و و قاطلو و قعلا وومق"ا م لم ووفق"Compluق
مسووولعقةقا مسوووح بقعلاووومقا و و قاسو وومىق" ل م ِ
لمو ووفق)Complaisantقعلو ووىقا سوووا ةقا نبقاوووةقا تو وويقاحتل هو وول.ق
ا مسووح بقعلاوومقا م لمووفقحانموولقق ووفقن و اقا سوونقق وومقاكوونقق وومقإالقص و طال،ق ه و ق وومقابصووققاال ت ومامقحبوولق وول ق
قامتوومق توولطاخقاالس ووتحبل .ق بووققأع وولطقت قاتوومق لس وولحبق ابووقمقخقم ووةق ووم،قأ ق ا لمل وومق ا خ و ق ا ووقلقإلخ اط وومقم وونق
لئبتمقا ملقاةق Gene financiereقمنقننلقت تيقتسماةقن اقا سنقق وق"سنققا م لملة" .ق
سونقاتقا م لملوة،قأ قكمولقاطلو قعلاهولقأحالنولقأ اط قا م لملوة،قنويقسونقاتقت لطاوةقصوحاحةقمونقحاوثقا شوكفق
ابصققمنهلقإاهلمقا اطق

ققعبلقلتقحبابةق انقأط اط هلق ا حص فقعلوىقائتملنومق ططابوةقياوطقمشوط عةسق توقمق
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ققأ قناةق قىقن لقاألططافق لال تمامق قا ققامتهولق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل،ق مونقنو اقا تتطاوفقامكونقأنقتت وانق
ا خصلئصقا تيقتتمامق هلقسنقاتقا م لملة،ق ني ق ق
ل تستند إلى القات قانونية بين أطرافها :كطنلقأنمقعنوقملقاصوقطقا سولحبقسونققا سوحب،ق ول مفط ضق

أ-

أنومققائوونق لمسو ح بقعلاوومق بامتومقنتا ووةقعبلقوةققلن ناووةقمحوققةق قووطض،قعبوقق اووذ)....قأمولقسووحبقسونققا م لملووةق
حنمقالقاسوتنققإ وىقأاوةقعبلقوةققلن ناوة.ق ل مسوح بقعلاومق واتقموقانلق لسولحبق مبل وفقا ول ،ق القات قوذقأنقاكو نق
ك لق يقتلطاخقاالستحبل ،قكملقأنمق اتق ناتمقأنقات طعق بامةقا سونقق صول حقا سولحب،ق هو اقابولف قإنقا سوحبق
ا و قاوتمق هو لقا صو طةق"سوحبق ويقا هو ا ق"Tirage en l'airققال وةقعلوىقعوقمقاطتكولملقإ وىقأ قأسولتققولن ني،ق
تت اطقخخطقتتصفقسنقاتقا م لملةق لنتفل قمبل فقا ل ق اهل.ق
ل تتـوافر لـدل أطرافهـا نيـــة اللتـزام بـ داء قيمتهـا:قسو ق علمنوولقأنقا مسوح بقعلاومققوققاب وفقا سوونقق

ب-

علىقا مكش ف،قأ قق نقأنقاكو نقموقانلق 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
ب ووقق

ووذقت قات وومقعلو ووىقا س وونقق ّنات وومقا تته ووقق ووول ققامت وومق وويقت وولطاخقاالسو ووتحبل .قأم وولق وويقس وونققا م لملو ووة،ق

ل مسووح بقعلاوومقا قووذقا سوونقق وول ب فقق نقأنقابصووققمطلبوولقأقا ققامتووم.ق بووقق تووفق وولق هووقفقا حص و فقعلووىق
ائتملنقياطقشطافق صل حقممالمقا سلحب.ق علىقن اقاك نقا تمااومق وانقاألسونلققا قاوةق أسونلققا م لملوةقاسوتنقق
إ ىقناةقأط اط هل.ق حاثقإنقا ناةقأمطقنفسيق لطنيق بوققاتطلوبقا كشوفقعونقحبابوةقأسونلققا م لملوةقخ وطةق اسوتةق
يقا م لفقا ت لط .ق يل لقملقتستتانقا محلكمق يقسو افق ولق و تضقاإلمولطاتقا قا وةقعلوىقصوفةقنو لقاألسونلقق
مثف قعبلقةقا ب اط ةقأ قا صوقاقةقا تويقتوط طقأطوطافقا سونق،قاخوتبلفقت ولطةقا سولحبقعونقت ولطةقا مسوح بقعلاوم،ق
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
أسو لبقسووحب،قأ قتظهاووطقاألسوونلققا مبقمووةق هوول،قق ووفقأنقتبووقمقعلووىقحسوومهلقكوويقتسووتخلصقمنهوولق و ققعبلقوولتق
قلن ناةقحباباةق انقأط اط هل،ق منقثمقات للقناتهمق بل تمامق ل ل ق هل.ق
ج -ل يتبد أطرافها الطريق القويم لمحصول مى اليتمـان البـريء:قتتصوفقأسونلققا م لملوةق ت اطوؤقا سولحبق
ا مسوح بقعلاوومقعلووىقإاهولمققا اووط،ق ا تحلاووفقعلاومق اووةقا حصو فقعلوىقائتملنووم.ق ب و فقا مسوح بقعلاوومق سوونقق
ا سحبقا

قاسح مقعلامقا سلحبق ظه طلق مظهطقا موقانق ؤلخاوط،قاشوكفقا تلموفقاألسلسويق ويقتسوهافقعملاوةق
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خصووممق ووقىقا مصووطفقا و قابقموومقإ اووم.ق و قعلوومقن و اقا مصووطفق حبابووةققصووققا مسووح بقعلاوومق تووقمقاال ت ومامق
ل ل ق ل سنقق يق تلطاخقاالستحبل سق ملقكلنقأققمقعلىقن اقا خصمقا

قاؤق قإ ىقنقطقطلقلتمقا ملقاة.ق ق

 -2مخاطر أسناد المجاممة:
إنقإصوقاطقأسوونلققا م لملووةقانطو قعلووىقمخوولططقشووقاقةقإ قاشوواذقاال ووططابق وويقا متوولمبلتقا ت لطاووة،ق اخلو ق
اقمنقعقمقا ثبةق انقا فتل التقاالقتصلقاةققاألمطقا

قاتطقفقمساطةقا لقق يقا تبقمق االمقنلط.ق ق
ق

أ فقم وونقاتت ووطضق هو و لقا مخ وولططقنو و قحلم ووفقس وونققا م لمل ووة،ق ا و و قنو و قعل ووىقاأليل ووبقا مص ووطفقا و و قق وولمق
حسوومم،ق هو اقا حلمووفق وواتقأكاووقاقأنوومقساسووت يققامووةقسوونققا م لملووةقموونقا مسووح بقعلاوومق وويقم عووققاسووتحبلقم.ق
ححقىق ملنلتقا ل قا طئاساةق هو اقا سونققنو قمبل وفقا ول ،قأ قا وقانقا و قافتوطضقأنقاكو نق لسولحبق موةق
ا مسووح بقعلاوومق قووتقإنشوول قا سوونق،قأ قا و قسووا قق وويقتوولطاخقاسووتحبلقم.ق طأانوولقق ووفققلاووفقأنقن و لقا

ووملنةق

منتفاوةق ويقتوولطاخقا م لملوة.ق ل مسووح بقعلاومقاب ووفقا سونققالقألنوومقموقانق ووم،قأ قساصواطقمووقانلق لسولحبق بامتووم،ق
ووفقألن ومقأطاققأنقاتاووطقت قاتوومق ممالوومق وويقس و افقأنقاخل و ق وومقائتملنوولق نماوولقا تووققعنوومق وولئبتمقا ملقاووةق و قإ ووىق
حان.ق علىقن اق املقإ اقتتوققتقأسونلققا م لملوةقا تويقتحسومهلقا مصولطف،ق ا تويقالقتوتمكنقمونقاسوتافل ققامتهولق
توولطاخقاسووتحبلقهل،ق ا اقموولقأخ و نلق لالعت وولطقأنقم و قاتقن و لقا مصوولطفق اسووتق وويقمتظمهوولقس و ىقمووقخطاتق
م لئنهل،قعلمنلقشقةقاأل طاطقا تيققققتلح ق مصل حقاأل طاققخلصةق مصل حقاألمةقعلمة .ق
ثمقإنقا تل طقنفسم،قسلحبقسنققا م لملة،ق اتق من ىقعونقنو لقا مخولططقأا ول.ق هو قعنوقملقسوحبقا سونققأطاقق
اةقمقاققاصطنلعالق فتطةقمونقا وممنق تو خاطقشوهطقإ بلسوم.ق متنوىقأنق
قعمقمطكملقا مل يقا منهلطق مققحالتمقا ت لط ّق
االنتتوولاقا و قاحووطملق ه و لقا ططابووةقمؤقووتق نمووي.ق ل ل ووب،قأنقا سوولحبقا م و ك طقات وومقعوونقتو مانقاألم و افق
ا بلمموةق تبووقامهلقإ ووىقممالومقا مسووح بقعلاوومسقكويقافوويق هوولققامووةقا سونقق وويقماتوولققاسوتحبلقم،ق و لقا ووططقإ ووىق
اإلمتلنق ويقإصوقاطق أسونلققم لملوةقأخوطىقتسوتح ق ويقتو اطاخقمتتلق وةقاسوتطاذقعونقططاو قحسومهلقتو مانقا مولفق
ا ووبلممق ممال وومقا مس ووح بقعلا وومق وويقتو و اطاخقمتتلق ووةقاس ووتطاذقع وونقططاو و قحس وومهلقتو و مانقا م وولفقا ووبلممق ممال وومق
ا مسووح بقعلاوومقموونقأ ووفقا وول ق هوول.ق ووح اقموولقتكووططتقا تملاووةقعلووىقن و اقا من و افقمووقةقموونقا ووممنق ووقنلقأسوونلقاق
متتووققةقتسووتح ق وويقت و اطاخقمتبلحبووةق متتل تووةقكل خاووفق وويقا سو ل .ق و لقتسوومىقاألسوونلققا مسووح ةقعلووىقن و لق
ا ص و طةق وو"سفلت قأ قسوونقاتقا طك و ب"ق""Traites de cavalerieقياووطقأنقماوولقةقإصووقاطقا سوولحبقألسوونلقق
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ا م لملةقا تفقا مصلطفقتشلق مبلئتمق تح مق ل تل يقعنقحسمقسوفلت م،قاألموطقا و قاوؤق قإ وىقتوطاكمقا وقا نق
علام،ق ا ططق ل نهلاةقإ ىقا ت قفقعنقا ق ذق ا تتطضق شهطقإ بلسم .ق
 -3األشكال التي تظهر فيها أسناد المجاممة :
ا ص طةقا تلقاةق يقا م لملةقن قأنقاتخ قا تل طقا متسطقصفةقا سلحبق احططقسوفت ةقعلوىقممالومقا و قاب لهولق
ق نقأنقاك نقمقانلق هل.ق منقثمقاب مقن اقا تل طق خصومقا سوفت ةق وقىقا مصوطف،ق احصوفقعلوىقا مولفقا وبلممق
م.ق ل م ِ
لمفق يقن لقا حل ةقن قا مسح بقعلام.ق ق
قوققاتخو قا تول طقا محتوولجقإ وىقا موولفقصوفةقا مسووح بقعلاوم،ق اطلووبقمونقممالوومقأنقاسوحبقسووفت ةقعلاوم،ق تووقق
أنقاب لهوولقابو مقممالوومق خصوومهلق ووقىقا مصووطف،ق موونقثوومق سوولمققامتهوولقإ اووم.ق علووىقنو اقاكو نقا م ِ
لمووفق وويقن و لق
ا ص طةقن قا سلحب .ق
كملققققاحقثقأحالنلقأخطىقأنقاتخ قا تول طقا متسوطقصوفةقا مسوتفاق،ق اطلوبقمونقممالوانق ومقأنقاسوحبقأحوقنملق
سو ووفت ةقعلو ووىقاآلخو ووطق صو وول حم،ق ه و و لقا ططابو ووةقاك و و نق و ووقانلقم و و ِ
ولمبلنق و وويقا سو ووفت ةقا احو ووقةقنمو وولقا سو وولحبق
ا مسح بقعلام.قن اق ال قا تل طقإ ىقاألسل بقاألخاطقكيقاسهفقأموطقخصومقا سوفت ةق ماولقةقعوقققا ت قاتولتق
علاهول.قكموولقأنوومقاتفوولقىق و لقا شوولقا و قاووق طقح ومقعنووقملقتكو نقحل توومقا متسوطةقظوولنطةق متل مووة،ق اتخو قمووذق
لقصفةقا سلحبقأ قا مسح بقعلامق يقا سفت ة،قاألمطقا

قاق ذق ل مصطفقإ وىقعوقمقق و فقحسومقا سوفت ةق

ا م ك طة .ق
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 ِ
لموفقعلووىقا ل وبقاشووتططقمنفتووةق نفسوم،ق وولق و نقاطلووبقم ل ولقمتانوولقمبل ووفق
إعلطةقت قا تم،قأ قا حص فقعلىقنسو ةقمتانوةقمونققاموةقا سونققا مسوح ب.ق قوققتكو نقنو لقا منفتوة،قاالتفول قعلوىق
أنقتك نقا م لملةقمت لق ةق Reciproqueق ن اقملقاطل قعلامق"ا سحبقا متبل ف ."Tirage croiseeق
ثانيا  -بطالن أسناد المجاممة:
ومقات وومنقا بولن نقا ت وولط قأ قنوصقاتتلو ق سونلققا م لملووةقأ ق طبلنهول،ق كوونقا مبوططق وويقا فبومق ا ب وول قنو ق
أنقن لقاألسنلقق لطلة.ق ق
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 -1األساس القانوني لمبطالن:
إ اقكوولنقا و أط قا سوولئققاماووفقإ ووىق طووبلنقأسوونلققا م لملووة،ق حنوومققووققاختلووفق وويقاألسوولتقا و قان نوويقعلاوومقن و اق
ا طبلن .ق
بقق نبق ت همقإ ىقأنقأسنلققا م لملةق لطلوةقالنتوقامقمبل وفق لئهول.ق ل مسوح بقعلاوم،قكمولقم ّوطقمتنول،قعنوقملق

اب فقسفت ةقا م لملةقالقاك نقمقانلق لسلحبق بامتهل،ق الات قذق ص فقم ل هلقإ اومق ويقتولطاخقاسوتحبلقهل.ق نكو اق
افتبققا حلمفق ملنةقنلموةقمونق وملنلتقاسوتافل ققاموةقا سوفت ة.ق ُاتولبقعلوىقنو اقا و أط قأنقمبل وفقا ول ق واتق

شططلق صحةقا سفت ة،ق طبلنهلقالقاتطتّبقإالّقعلىقإيفلفقأحقق النلتهلقاإل ماماةقا

نطاة .ق

نووبق أط قخخووطقإ ووىقأنق طووبلنقأسوونلققا م لملووةقات و ققإ ووىقا تبوولطقاال ت ومامق هو لقاألسوونلققإ ووىقا سو ب.ق كوونقن و اق
ا تتلاووفقياووطق ا ووحقأا وول،ق ل مسووح بقعلاوومقا م ِ
لمووفقاب ووفقاال ت ومامق و قا ققامووةقا سووفت ةقع ن ولقأ قت طعوولقمنوومق
لسلحب،قأ ق هقفقا حص فقعلىقمكسبقملق ،قأ قم لملةقمت لق ةقمذقاألخاط .ق
أملقا أط قا قنمافقإ ام،ق ا قت ّنللقاال تهلققا اط ح،ق ه قأنقاألسلتقا بلن نيق و طبلنقنو لقاألسونلققنو قأنهولق
تسووتنقق وويقإنشوولئهلقإ ووىقس و بقياووطقمشووط عق.cause illiciteق ل مسووح بقعلاوومقا م ِ
لمووفقاب ووفقا سووفت ةق اووةق
ا حص و فقعلووىقائتموولنقياووطقش وطافق ممالوومقا سوولحب،ق ن و قأمووطقمخوول فق لنظوولمقا توولمق منو ٍ
ولفق ب اعووققاالئتموولنق
ا ت لط  .ق
 -2آثار البطالن:
تختلفقخثلطق طبلنقأسنلققا م لملةق لختبلفقمنقاحت ق مقمنقأط اط هل .ق
أ – بالنسبة لمحامل – يختمف أثر بطالن سفتجة المجاممة بالنسبة لمحامل تبع ا لما إحا كـان حسـن النيـة أو
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

هوومقق ووذقمطل توومق طبلنهوولقكسوونققم لملووةق حو قا حلمووفقننوولق وواتقإالقتط ابوولق بلعووقةقتطهاووطقا ووق عقا توويقتح و فق
ق نقاالحت لجقحال مق ق عقياطقظلنطةق يقا سفت ة،ق القاتلمق
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قنل.ق ق

أملقإ اقكلنقا حلمفقسوامقا ناوة،ق وحنق لملتوممق سوفت ةقا م لملوةقأنقاتمسولقإ ام لق طبلنهول.ق اتت وطقا حلموفقسوامق
ا ناوةقإ اقكولنقاتلومق قوتقحصو مقعلوىقا سوفت ةق لتفول قا م لملووةق و ق ومقاشوتطلق اووم،ق قالسولقعلوىقعلومقا حلمووفق
ل م لملووةقاتت ووطقاال تهوولققا فطنسوويقا مصووطفقا حلسوومقسووي قا ناووةق اموولقإ اق وومقا ووققاالحت وطامقا كوول يقعنووققتبووقامق
ا سوونققإ اوومق لخصووم،ق لوومقاووقق ق وويقأ

وولعقا م و قتانقعلاوومق تنلاووةقكل اووةقتمكنوومقموونقكشووفقص و طاةقت قاتوولتهم،ق

اسقق ل تل يقططا قا اقعلىقا محتل ان.ق ق
ت تلمقاح مقعنقحسمم،ق ّ
نو اق افتووطضقأنقا حلمووفقحسونقا ناووة،ق علووىقموقعيق طووبلنقسوونققا م لملوةقا و قاطيووبق ويقا تحلووفقموونقا ت امموومق
ا صط يق م،قأنقاث تقس قناةقاأل فق علممق ل م لملةق ماذقطط قاإلث لتقا مب ةق يقا م اققا ت لطاة.ق ق
(المجامــل) بالمســحوب ميــه (المجامــل) إ اقكوولنقتبووطط،قكموولقأسوولفنل،ق طووبلنق
ب – بالنســبة لعالقــات الســاحب
ل

سونققا م لملووة،ق وحنقنو اقا و طبلنقا و ّوطق اط لق طوبلنقاال ت امموولتقا نلشوئةقعوونقنو لقا م لملووةق وانقطط اهوول.ق علووىق
ن اق ل سلحبقا

قأصقطقا سفت ةقالقاح ق مقأنقا طقا مسوح بقعلاومقعلوىقق هول،ق و قكولنققوققتتهوققسول بلق

ل.ق يقحلفقامتنلعمقعنقا ب فقالقاح ق ومقمطل تومق ول تت اضسقألنقاالتفول قا ولط قعلوىقا م لملوةقاتت وطق
لطبلق طبلنلقمطلبلق مخل فتمقا نظلمقا تلم.ق ك لقاألمطقاستطاذقا مسح بقعلامقا م لمفق املق و قكولنققوققق وفق
ا سووفت ةقأنقاووق ذقمطل ووةقا سوولحب،ق اموولق و قاحووتفظق ل سووفت ةقأ قأُعاووقتقإ اوومقنتا ووةقتظهاووطقالح و ،ق و طبلنق
ا سنق،ق ل سلحبقا م لمفق يقن لقا حل ةقاتت طقكل حلمفقا سامقا ناة،ق اتلمفقمتلملتم .ق
أموولقإ اقأُ ووطقا مسووح بقعلاوومقعلووىق وول قسوونققا م لملووة،ق ووحنقا ب وول قاماووفقإ ووىقإعطلئوومقا ح و ق ول ط عقعلووىق
ا سولحبق وقع ىقاإلثو اط قق نقسو بقالسوتطقاققمولقق توم،قألنوومق واتق ؤلخاوطقأنقاثوط ق صو طةقياوطقمشوط عةقعلووىق
حسولبقا مسووح بقعلاوومقثوومقإ اقأ لووتقا سولحب،ق ث ووتقأنوومقكوولنققووققأصوقطقسوونقاتقم لملووةقمتتط وولق هوولقم ا ووتةق
ووقا نقياووطقمت

ووةقعلاووم،ق وولمقاعت وولطلقمطتك وولق ووطمقاإل ووبلتقاالحتاوول يق موولقةق675ق .ع)ق اتلقووبق لألش و لفق

ا مؤقتةقحتىقس ذقسن ات.ق ق
ق
ق
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي :خصايص أسناد المجاممة:
 .1قتستنققإ ىقعبلقلتققلن ناةق انقأط اط هل
 .2قتت طق قىقأط اط هلقناةقاال تمامق قا ققامتهل
 .3قات ذقأط اط هلقا ططا قا ب امق لحص فقعلىقاالئتملنقا ط
 .4قصحاحة
 .5كفقملقتبقمقخط
الجواب الصحيح رقم 5
ق
أشر إلى الجواب الخط مما يمي  :ضمانات وفاء سند السحب
 -1مبل فقا ل
 -2ا ب ف
 -3عقمق امقا ل ق ططا قا تقخفق
 -4ا

ملنقاالحتالطي

 -5ت لمنقا م قتان
الجواب الصحيح رقم 3
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 -1شروط مقابل الوفاء في سند السحب هي :
 -1أنقاك نقإ تماملق ل بالمق تمفقأ قاالمتنلعقعنقعمفق
 -2أنقاك نقم

قاق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب

 -3أنقاك نقمستحبلق يقتلطاخقاستحبل قسنققا سحب
 -4أنقاك نقمسل القعلىقاألقفق م لمقسنققا سحب ق
ق
الجواب الصحيح رقم 1
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 -3ضمانات وفاء سند السحب
 -2قبول سند السحب

L'acceptation
الكممات المفتاحية:
تقديم سند السحب لمقبول  -إجراءات التقديم لمقبول  -شروط القبول  -آثار القبول  -االمتناع عن القبول
 -القبول بطريق التدخل.

الممخص:
إن قانون الصرف ،لكي يطمئن حامل السد التجاري بالحصول عمى استيفاء قيمتو في ميعاد استحقاقو،
ومن أجل أن يم ّكن ىذا السند من تحقيق وظائفو كأداة وفاء وائتمان ،قد أحاطو بضمانات متعددة لحصر

خطر عدم الوفاء بقيمتو في أضيق الحدود .ومن أىم ىذه الضمانات:قبول سند السحب .والقبول ىو تعيد

المسحوب عميو بإرادتو المنفردة بدفع قيمة سند السحب لحاممو في ميعاد استحقاقو.

والقبول في سند السحب ىو من الخصائص التي يفترق فييا ىذا السند عن باقي السندات التجارية،
فالقبول غير وارد في السند ألمروال في الشيك .ولمقبول شروط موضوعية وشكمية ،وآثار تتمثل بالعالقة

بين المسحوب عميو والحامل والساحب ،وعالقة الحامل بالساحب والمظيرين السابقين.

ويمكن أن يتم القبول بطريق التدخل وىو القبول الحاصل من شخص يتدخل لضمان المدين الصرفي
الذي حصل القبول المذكور لصالحو من رجوع الحامل عميو قبل ميعاد االستحقاق.

األهداف التعميمية:
 تعريف الطالب بأىمية القبول في سند السحب.
 تحديد شروط القبول وآثاره والقبول بطريق التدخل.
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 التعريف بالقبول وأهميته:
– سبق القول أن سند السحب يتضمن أم ًار موجياً من الساحب إلى المسحوب عميو ،يطمب منو فيو دفع
مبمغ السند إلى شخص آخر في ميعاد استحقاقو .لكن ىذا األمر ال يرتب التزام المسحوب عميو بتنفيذ
بناء عمى رغبة الغير .وعمى ذلك فالساحب منشئ السند
الوفاء ،فاألصل أن اإلنسان يمتزم بإرادتو وليس ً

يكون المدين األساسي بو .أما المسحوب عميو الذي لم يقبل السند فيبقى شخصاً أجنبياً عنو ،واليستطيع
الحامل مطالبتو إال بمقابل الوفاء .ويحق لممسحوب عميو في ىذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع
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.
لكن إذا وقع المسحوب عميو سند الس حب بالقبول فإنو يقحم نفسو في دائرة االلتزام الصرفي ويدخل في
نطاقيا ،ويترتب عمى ىذا التوقيع أن ينشأ في ذمتو التزام صرفي مباشر إزاء الحامل .وىذا االلتزام
مستقل ،منقطع الصمة بالتزامو السابق تجاه الساحب.
فالقبول إذاً ىو تعيد المسحوب عميو بإرادتو المنفردة بدفع قيمة سند السحب لحاممو في ميعاد استحقاقو.
ولمقبول أهمية بالغة تتجمى في نواح متعددة أهمها:
-1

يعتبر القبول قرينة عمى وصول مقابل الوفاء من الساحب إلى المسحوب عميو (مادة 262

ق.ت).
-2

يقدم القبول ضمانة جديدة إلى الضمانات التي يشتمل عمييا سند السحب ،ويجد الحامل

بالتالي مدينًا جديدًا يتعيد بالوفاء إلى جانب الساحب والموقعين اآلخرين.
-3

يؤكد القبول حق الحامل االحتمالي عمى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عميو؛ بحيث

يترتب عمى ذلك إلزام األخير بتجميده لصالح األول حتى تاريخ االستحقاق ومنع الساحب من استرجاعو،
أو توجييو بعد ذل ك .وتبدو أىمية القبول في ىذه الناحية حين يكون السند مسحوبًا من عدة نسخ ،ولم
يوقع المسحوب عميو بالقبول إال عمى نسخة واحدة منيا .فالحامل صاحب النسخة المقبولة يكون مطمئنًا
بعدم إمكان غيره من استيفاء مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عميو؛ ألن األخير ال يب أر إال إذا أوفى
قيمة السند المقبول منو.
-4

ال .فالسند غير المقبول ال يطمئن الناس إلى وفاء
يجعل قبول سند السحب أمر تداولو سي ً

قيمتو بتاريخ االستحقاق .وليذا يمجأ الكثير من التجار إلى المصارف التي يتعاممون معيا لتقبل األسناد
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التي يسحبونيا عمييا مقابل عمولة معينة ،وبيذه الصورة يستطيع حامل السند المقبول من مؤسسة
مصرفية تتمتع في السوق التجارية بائتمان كبير ،أن يجد من يخصمو بسيولة .وىكذا ظيرت في
المصارف عادة فتح اعتماد بالقبول  Ouverture de credit par acceptationواشتيرت بذلك
انكمترا ،وتطورت ىذه التجارة فييا بسرعة خالل القرن التاسع عشر ،وحتى أدى األمر إلى تخصص
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
الواليات المتحدة األمريكية ،ثم إلى فرنسا ،ولكن بشكل أضيق.
-5

حمل المشرع ساحب
وبالنظر ألىمية القبول كضمانة من ضمانات الوفاء بسند السحب ،فقد ّ

السند ومظيريو التزاماً بضمان قبولو (المادتان  254،267ق.ت) واعتبر امتناع المسحوب عميو عن ىذا
القبول كمياً ُُ أو جزئياً ُُ بمثابة إضعاف لضمانات الحامل ،ورتب عمى ذلك سقوط األجل المحدد في
السند ،وأجاز لمحامل الرجوع عمى الممتزمين بو ولو كان ذلك قبل ميعاد االستحقاق (مادة 2/303

ق.ت).
إن القبول في سند السحب ىو من الخصائص التي يفترق فييا ىذا السند عن باقي السندات التجارية،
فالقبول غير وارد في السند ألمر؛ ألن محرر ىذا السند يمثل الساحب والمسحوب عميو ،فيو الذي ينشئ
السند ،وىو الذي يتعيد بأداء قيمتو؛ وليذا ألزمو القانون بنفس التزامات المسحوب عميو القابل في سند
السحب (مادة  350ق.ت) كذلك ليس من قبول في الشيك ،واذا كتبت عمى الشيك عبارة القبول اعتبرت
وكأنيا لم تكن (مادة  355ق.ت) ،ألن سحب الشيك يفترض وجود مقابل وفائو لدى المصرف المسحوب
عميو منذ تاريخ تحريره ،فال حاجة لمقبول فيو.
سنتكمم في دراستنا لمقبول عن المسائل التالية:
-

تقديم سند السحب لمقبول.

-

آثار القبول.

-

إجراءات تقديم السند لمقبول.

-

االمتناع عن القبول.

-

شروط القبول.

-

القبول بطريق التدخل.

* * *
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تقديم سند السحب لمقبول

Presentation a l'acceptation
أوالً – المبدأ أن تقديم السند لمقبول حق لمحامل وليس التزاماً عميه:
األصل أن عرض سند السحب عمى المسحوب عميو لقبولو حق اختياري لمحامل ال يجبر عمى استعمالو؛
ألن القبول ليس شرطًا لصحة السند ،وانما ىو ضمانة تؤكد وفاءه في تاريخ استحقاقو .وعمى ىذا فممحامل
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
ال يتعرض لخطر سقوط أي حق من حقوقو .والحامل
ال ميم ً
أن يعتبر في ىذه الحالة مقص ًار أو حام ً
قدر أن المسحوب عميو لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد
عندما يمجأ إلى األسموب األخير يكون قد ّ
االستحقاق ،أو أن مالءة الساحب والموقعين اآلخرين تدعو إلى االطمئنان بحيث يسيل الحصول عمى
استيفاء قيمة سند السحب منيم إذا تخّمف المسحوب عميو عن الوفاء.
وقد نصت عمى مبدأ حرية الحامل في طمب القبول المادة ( 274ق.ت) بقوليا" :يجوز لحامل سند
السحب ،أو ألي حائز لو حتى ميعاد استحقاقو أن يقدمو لممسحوب عميو في موطنو لقبولو" .فحامل السند
غير ممزم إذًا ب تقديمو لمقبول .كما أنو حر ،في حال تقديمو لمقبول ،ورفض المسحوب عميو قبولو ،في أن
ينظم االحتجاج لعدم القبول ويمارس حق الرجوع عمى الضامنين ،أو أن ينتظر حمول أجل استحقاقو
لمطالبة المسحوب عميو بوفائو.
إال أن ىذا األصل في حرية الحامل بعرض سند السحب لمقبول ترد عميو بعض القيود ،ففي بعض
الحاالت يكون الحامل ممزمًا بعرض السند لمقبول ،وفي حاالت أخرى يمتنع عميو تقديمو ليذا القبول.
 – 1الحاالت التي يمزم فيها الحامل بعرض سند السحب لمقبول :يمتزم الحامل بتقديم السند لمقبول إما
بموجب االتفاق ،أو بنص القانون:
أ-

سند السحب الذي يتضمن شرط التقديم لمقبول :لقد أجازت المادة (1/275ق.ت) لمساحب

أن يشترط في كل سند سحب وجوب عرضو لمقبول مع تعيين أجل لذلك ،أو دون تعيين أجل ،كأن يكتب
ال " :ادفعوا بموجب ىذا السند الذي يجب أن يقدم لمقبول خالل شير من تاريخو" أو:
في صك السند مث ً
ادفعوا بموجب ىذا السند الذي سيقدم إليكم لقبولو )...فتنفيذاً لشرط التقديم لمقبول يتعين عمى الحامل في
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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.
كما أجازت المادة ( 4/275ق.ت) لكل مظير أن يشترط تقديم سند السحب لمقبول ضمن مدة معينة أو
غير معينة ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمو لمقبول .فمو أراد الساحب حظر تقديم السند لمقبول
ألي سبب يراه ،فميس لممظير أن يخالف إرادتو بتضمين السند شرط تقديمو لمقبول؛ ألن المظير تمقى
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.
ىذا وقد ي كون القصد من شرط التقديم لمقبول رغبة الساحب بمعرفة موقف المسحوب عميو فيما إذا كان
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 استعداداً 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 مصحوباً بالتاريخ فيما إذا كان واجباً عمى الحامل طمب القبول
خالل فترة معينة ،أو بإبراز احتجاج عدم القبول الذي قام بتنظيمو خالل الميمة القانونية.
ىذا واذا أىمل الحامل بتقديم السند لمقبول بالرغم من وجود الشرط فقد رتّب عميو القانون الجزاء التالي:
إذا كان الساحب ىو الذي وضع ىذا الشرط ،ولم يقم الحامل بتنفيذه فإنو يفقد حقو في الرجوع عمى
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
القبول فيبقى الحامل عندئذ محتفظًا بحق الرجوع عميو ،وعمى جميع الممتزمين اآلخرين بسبب عدم الوفاء
في تاريخ االستحقاق ،أما إذا كان الشرط موضوعاً من قبل أحد المظيرين ،ولم يمتثل الحامل لتنفيذه،
فالحامل ال يفقد حقو بالرجوع إالّ عمى المظير واضع الشرط فقط ،بينما يحتفظ بحقو في الرجوع عمى
غيره من الممتزمين اآلخرين ،سواء أكان الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء (مادة  1/313و  2ق.ت).
ب-

سند السحب المستحق الدفع بعد مدة معينة من االطالع عميه :يمتزم الحامل بتقديم السند

لممسحوب عميو لمقبول إذا كان مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من االطالع عميو .والسبب في
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وجوب عرض ىذا السند لمقبول ىو من أجل تعيين تاريخ استحقاقو .ولقد أوجب القانون أن يتم ىذا
العرض خالل سنة من تاريخ إنشاء السند ،وذلك كيال يبقى الساحب والمظيرون ممزمين بالضمان لمدة
وخول الساحب حق تقصير ىذه المدة أو إطالتيا ،أما المظيرون
طويمة بسبب إىمال الحامل أو تقصيرهّ ،

فمم يجز ليم سوى تقصير ىذه المدة (المادة  276ق.ت) أما إذا لم يقدم الحامل السند لمقبول خالل ميمة

ال ويتعرض لسقوط حقو بالرجوع عمى الممتزمين بالسند ،كما سنرى ذلك فيما
السنة ىذه ،فإنو يعتبر ميم ً
بعد.
 – 2الحاالت التي يمتنع فيها عمى الحامل تقديم سند السحب لمقبول:
أ-

السند المستحق الدفع لدى االطالع عميه :ليس لمحامل مصمحة في تقديم أمثال ىذا السند

لمقبول ،فحين يقدمو لممسحوب عميو يكون ذلك لمطالبتو بوفائو ،وليس لمجرد قبولو.
ب-

السند المتضمن شرط "عدم التقديم لمقبول"  :أجاز القانون لمساحب دون المظيرين أن يضمن

السند شرطًا صريحًا يحظر تقديمو لمقبول ( 21/275ق.ت) .وقد يكون ىذا الحظر خالل مدة معينة كأن
ال" :ادفعوا بموجب ىذا السند الذي ال يقدم لمقبول قبل  "...2008/11/15ففي ىذه الحالة يسترد
يذكر مث ً
الحامل بعد انقضاء ىذا التاريخ حقو بتقديم السند لممسحوب عميو لقبولو .وقد يكون الحظر مطمقًا دون
تحديد مدة ،كأن ُيقال" :ا دفعوا بموجب ىذا السند المحظور تقديمو لمقبول "...ووجود الشرط في الحالة
المذكورة معناه تنازل الحامل عن الضمان الناتج عن القبول ،فال يكون لو تقديم السند لمقبول أبداً ،بل

يقدمو لموفاء بتاريخ االستحقاق.
وتظير مصمحة السـاحب في وضع شرط "عدم القبول" في نـواح متعددة :فقد ال يكون حين إنشاء السند
دائناً 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
مصاريف ىذا االحتجاج ،أو يكون قد قدم مقابل الوفاء ،لكنو ييدف من الشرط المذكور إلى االحتفاظ
بحق التصرف بيذا المقابل حتى حمول االستحقاق.
ويالحظ أيضًا أن بعض المنشآت التجارية الضخمة تتحرج من قبول األسناد التي تسحب عمييا ،والدخول
بالتالي في ميدان المعامالت المصرفية ،ولثقة الساحب بأنيا لن تتخّمف عن وفاء تمك األسناد بتاريخ
االستحقاق؛ فإنو يدرج ىذا الشرط لرفع الحرج عنيا.

125

عمى الحامل أن يمتزم بتنفيذ الشرط بعدم تقديم السند لمقبول ،لكن إذا َّ
أخل بالتزامو ىذا ،وقدم السند لمقبول
فإن األمر ال يخمو من أحد فرضين :إما أن يقبل المسحوب عميو السند فيعتبر القبول صحيحًا ومنتجًا
لجميع آثاره ،ولكن الساحب يبقى ح ًار 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
الساحب بعد حصول القبول ،واما أن يمتنع المسحوب عميو عن القبول ،فال يكون لمحامل عندئذ الرجوع
عمى الساحب والممتزمين اآلخرين قبل االستحقاق .واذا ما قام الحامل بتنظيم االحتجاج لعدم القبول تحمل
ال عن التزامو بتعويض الضرر الذي قد يمحق بالساحب عميو ،أو
وحده مصاريف ىذا االحتجاج ،فض ً
الممتزمين اآلخرين بسبب من تصرفو ىذا.
حد
واذا كان لمساحب في األصل تضمين السند شرط "عدم القبول" فإن القانون (مادة2/275ق.ت) قد ّ
من حريتو ىذه ،ومنعو من إدراج الشرط المذكور في الحاالت الثالث التالية:
-1

إذا كان السند يستحق الدفع عند شخص ثالث من الغير ،وليس عند المسحوب عميو.

-2

إذا كان السند يستحق الدفع في منطقة أخرى غير منطقة المسحوب عميو ،إذ قد يخشى المشرع

في ىاتين الحالتين من أن يسحب السند عمى أشخاص وىميين ،أو غير قادرين عمى قبول السند أو
وفائو.
-3

إذا كان السند يستحق الدفع بعد مدة معينة من االطالع عميو .فالسند المسحوب عمى ىذه

الصورة يتعين تقديمو ل مقبول لتحديد موعد استحقاقو.
ثانياً  -المبدأ أن المسحوب عميه غير ممزم بقبول سند السحب:
األصل أن لممحسوب عميو مطمق الحرية في أن يرفض قبول السند ولو كان قد تمقى مقابل وفائو ،ألن
قبولو لو يجعمو ممتزماً التزامًا صرفيًا بوفائو ،وىو التزام أقسى شدة من التزامو بمقابل الوفاء ،وقد ال يرغب
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 أالّ يتداول سند تجاري
يحمل توقيعو ،عمى أنو يجب أال ُيفيم من رفض ال مسحوب عميو قبول السند عدم استعداده لموفاء بقيمتو
في ميعاد االستحقاق .فكثير من األسناد ال تحمل توقيع المسحوب عميو بالقبول ،لعدم عرضيا عميو ،أو
لرفضو قبوليا ،ومع ذلك فاألخير يفي بيا في تاريخ استحقاقيا.
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لكن مبدأ حرية المسحوب عميو بقبول سند السحب ليس مطمقاً ،فالفقو والقضاء مستقران عمى أن
المسحوب عميو ممزم بالقبول في حالتين اثنتين مرجعيما العرف ،أو االتفاق.
الحالة األولى – جريان العرف التجاري عمى قبول السفاتج :لقد استقر العرف التجاري عمى إلزام
المسحوب عميو بقبول السفتجة إذا كان كل من الساحب والمسحوب عميو تاج اًر ،وكان مقابل الوفاء من
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،
ألنو لو بدوره حين يصبح دائنًا أن يمجأ إلى ىذا األسموب في استيفاء حقوقو من زمالئو التجار .واذا
رفض المسحوب عميو قبول السفتجة يكون قد ارتكب عمالً غير مشروع يضر بالساحب؛ لذلك تتوجب
مسؤوليتو بالتعويض عميو .وقد يكون ىذا التعويض كبي ًار؛ ألنو يجب أن يغطي الضرر الذي ألحقو رفض
القبول بائتمان وسمعة الساحب التجارية ،إذ بامتناع المسحوب عميو عن القبول يظير األخير كأنو قد
سحب السفاتج عمى أشخاص غير مدينين لو.
الحالة الثانية  -اتفاق الساحب مع المسحوب عميه عمى أن يقبل األخير السفاتج التي يسحبها األول
عميه :قد يتعيد المسحوب عميو بمقتضى اتفاق خاص مع الساحب عمى أن يقبل السفاتج التي يسحبيا
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
ىذا االعتماد "االعتماد بالقبول" " "Credit par acceptationوفي ىذه الحالة إذا ما رفض المصرف
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
لكي يوشح السند بال قبول يقتضي األمر منا معرفة الشخص ذي الصالحية بتقديمو لمقبول ،وذي
الصالحية بقبولو ،والمكان والزمان المذين يجب أن يحصل فييما القبول.
أوالً – من له حق طمب القبول:
نصت المادة ( 274ق.ت) عمى أنو" :يجوز لحامل سند السحب أو ألي حائز لو حتى ميعاد استحقاقو
أن يقدمو لممسحوب عميو في موطنو لقبولو" يتضح من ىذا النص بأن األصل ىو أن حامل السند أو
وكيمو ىو الذي يطالب بقبولو ،لكن ىذا الحق غير محصور بالحامل أو نائبو .فقد يحصل الساحب نفسو،
وقبل زّج السند في التداول ،عمى قبول المسحوب عميو لو لكي يسيل عميو خصمو أو تداولو ،كما أنو

يجوز لكل من يحوز السند -ولو لم يكن حاممو الشرعي -أن يقدمو لممسحوب عميو لقبولو .وليس عمى
األخير أن يتحرى مصدر ىذه الحيازة ،وال أن يطمب من المتقدم إثبات مشروعية حيازتو لمسند ،ذلك ألن
المسحوب عميو عندما يقبل السند ،فيو ال يمتزم باألداء حيال من قدمو إليو بالقبول ،بل يكون التزامو إزاء
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.
عمن يطمبو؛ ألنو عمل نافع لصاحب الحق في
فالحصول عمى القبول إذاً مطموب لذاتو بصرف النظر ّ

يتغير بتعدد مرات تداول السند .ولذلك يقول بعضيم :إن القبول قد شرع لسند السحب ال
السند الذي ّ

لشخص مبرزه".

والغالب في العمل أن يقوم المصرف الذي يتعامل معو الحامل ،أو أحد مستخدمي األخير بتقديم السند
لممسحوب عميو لقبولو دون حاجة؛ لتزويد أي منيما بوكالة خاصة ليذه الغاية.
ثانياً – لمن يقدم سند السحب لمقبول وأين:
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
وق يوده ،ويتأكد من مديونيتو لمساحب .أما إذا لم يوجد لممسحوب عميو محل تجاري فيقدم السند إليو لقبولو
في محل سكناه .وفي حال عرض السند عمى المسحوب عميو في غير ىذين المكانين ،فال يعتبر ىذا
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التقديم قانونيًا .ولو رفض المذكـور القبول في ىذه الحالة؛ فإن الرفض ال يعطي الحق لمحامل بتنظيم
احتجاج لعدم القبول بغرض الرجوع عمى الموقعين السابقين.
واذا كانت السفتجة موطنة ،أي تضمنت شرط الدفع في محل ممتاز ،فإن طمب القبول يظل واجبًا مع
ذلك في موطن المسحوب عميو؛ ألن ليس لمموطنة لديو السفتجة ميمة القبول ،بل ميمة الوفاء في ميعاد
االس تحقاق ،كذلك ال يفترض في المسحوب عميو أن يتواجد باستمرار في موطن الشخص المكمف بالدفع
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
(مفوضًا) ،وجب عمى الحامل إذا امتنع المسحوب عميو األصمي عن القبول تقديم السند ليذا المفوض
لمقبول؛ قبل أن يمارس حقو في الرجوع عمى واضع ىذا الشرط ،وعمى الموقعين الالحقين لو (مادة
 2/323ق.ت).
وفي حال وفاة المسحوب عميو ،بمكن أن تقدم السفتجة لقبوليا إلى وارثو باعتباره خمفًا عامًا شريطة أن
يذكر صفتو ىذه عند توقيعو بالقبول.
ثالثاً  -متى يطمب القبول:
أجازت المادة ( 274ق.ت) لحامل السند أو ألي حائز لو ،حتى ميعاد استحقاقو أن يقدمو لممسحوب
عميو لقبولو .وعمى ىذا يمكن تقديم السند لمقبول في أي وقت منذ إنشائو وحتى اليوم الذي يسبق تاريخ
استحقاقو .أما القبول المعطى قبل إنشاء السند ،أو بعد تاريخ استحقاقو فال يعتد بو من الناحية الصرفية
ويحمل القبول الحاصل قبل تحرير السند مجرد وعد بقبول االلتزام الصرفي المستقبمي؛ بحيث يكون
لمساحب مطالبة المسحوب عميو بالعطل والضرر الذي لحق بو إذا ما َّ
حل
أخل األخير بيذا الوعد .ثم إذا ّ
يوم االستحقاق ولم تكن السفتجة قد عرضت لمقبول قبل ذلك ،فمن مصمحة الحامل أن يطالب المسحوب
عميو عندئذ بتأدية قيمتيا ال بمجرد قبوليا .وان امتنع المسحوب عميو عن الوفاء وجب عمى الحامل تنظيم
االحتجاج لعدم الوفاء لمحفاظ عمى حقو بالرجوع عمى الممتزمين بالسند.
واذا كان األصل أن لمحامل أن يختار الوقت الذي يقدم فيو السفتجة لمقبول ما بين تاريخ إنشائيا وتاريخ
استحقاقيا ،فإن القانون قد أجاز لمساحب ،أو ألحد المظيرين تقييد حرية الحامل في ىذا الشأن بأن
يشترط ،كما سبق ذكره ،تقديم السفتجة لمقبول خ الل فترة معينة ،أو عدم تقديميا لمقبول قبل تاريخ معين
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( 275ق.ت) ،كما أن السفاتج التي تستحق الدفع بعد مدة معينة من االطالع عمييا ،يجب أن تقدم
مد ىذه المدة أو تقصيرىا ،أما المظيرون فميم تقصيرىا
لمقبول خالل مدة سنة من تحريرىا ،ولمساحب ّ
دون إطالتيا (المادة  276ق.ت) ومنطق الحكم األخير أن تقصير المدة ىو في مصمحة الساحب
والممتزمين السابقين إذ تب أر 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
ُحظِّر عمى المظيرين ممارسة ىذا الخيار الذي أعطي لمساحب.
ىذا وقد منحت المادة ( 277ق.ت) المسحوب عميو الحق بطمب إعادة تقديم السفتجة لو لمقبول في اليوم
التالي من يوم التقديم األول؛ كي يتمكن من مراجعة أوراقو ودفاتره والتحقق من مديونيتو لمساحب أو
استالمو مقابل ال وفاء منو ،وليس لمحامل أن يرفض لو ىذا الطمب ،ويعتبر المسحوب عميو وكأنو امتنع
عن قبول السفتجة واالَّ أمكن االحتجاج عميو بذلك من جميع الموقعين إذا ما أراد الرجوع عمييم .لكن
يشترط لمواجية الحامل بيذا الدفع أن يكون المسحوب عميو قد ثبت عمى ورقة االحتجاج أنو كان قد
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
يعرضو لخطر
عمى إيداعيا لدى المذكور ،وتركيا معو إلى اليوم التالي (مادة 3/277ق.ت) ألن ذلك قد ّ

يفوت عميو فرصة خصمو ،أو رىنو في
ضياع ىذا السند الذي ىو دليل إثبات االلتزام الصرفي ،أو قد ّ
ذلك اليوم ،ألنو قابل لمتداول في أي وقت.
وقد تمنع بعض الظروف القاىرة حامل السفتجة من عرضيا لمقبول في الموعد المحدد ،كما في حال
نشوب حرب ،أو ثورة ،أو فيضان أو أية كارثة طبيعية ،ففي مثل ىذه الحاالت تمدد المواعيد حتى انتياء
القوة القاىرة ،وبزوال القوة القاىرة المذكورة يجب عمى الحامل عرض السفتجة لمقبول دون إبطاء ،وعمل
االحتجاج عند االقتضاء (مادة  4/314ق.ت).
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شروط القبول

Conditions de l'acceptation
تقسم شروط القبول إلى قسمين :شروط موضوعية وشروط شكمية:
أوالً – الشروط الموضوعية:
أ -األهمية وصالحية التوقيع :التوقيع عمى سند السحب بالقبول تصرف قانوني ينشئ في ذمة المسحوب
عميو التزامًا صرفيًا بدفع مبمغ معين من النقود في تاريخ االستحقاق .وليكون ىذا االلتزام صحيحًا ال بد
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.
وقد يحصل القبول من غير المسحوب عميو .ففي ىذه الحالة يجب عمى الحامل التأكد من صفة القابل
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.
كذلك يجوز لمممثل القانوني لمشخص االعتباري أن يوقع بالقبول السفاتج التي تسحب عمى ىذا الشخص،
فممدير الشركة أن يقبل السفاتج المسحوبة عمييا ضمن الصالحيات الممنوحة لو في نظاميا األساسي،
شريطة أن يسبق توقيعو بالقبول وضع خاتم الشركة.
ويتمتع أيضًا بيذه السمطة مصفي الشركة؛ إذا كان قبول السفاتج المسحوبة عمييا ضرورياً إلكمال
العمميات التي باشرتيا قبل انحالليا.
ب – القبول الجزئي Acceptation partielle :األصل أن يشمل القبول كامل مبمغ السفتجة .لكن
المشرع ،رغبة منو في زيادة ضمان السفتجة ،وتخفيف العبء عن الممتزمين اآلخرين بيا ،أجاز
لممسحوب عميو أن يقبل جزءًا من مبمغيا (مادة  2/279ق.ت) وىذا ما يسمى بالقبول الجزئي.والحامل
أقره القانون ،فيو لن يضار منو ،إذ يعتبر أنو دائن صرفي
إن كان ال يستطيع رفض القبول الجزئي الذي ّ

لممسحوب عميو في حدود المبمغ الذي كان قد قبمو .أما بالنسبة لمجزء المتبقي غير المقبول ،فممحامل-

حفاظًا عمى حقو قبل الضامنين -أن ينظم احتجاجًا بعدم قبول ذلك الجزء ،ويرجع بو عمييم قبل ميعاد
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االستحقاق؛ فيستوفي الجزء المقبول من المسحوب عميو ويطالب الضامنين بالمبمغ المتبقي .يالحظ ىنا
ال.
اختالف القبول الجزئي عن التظيير الجزئي ،ففي حين أقر القانون صحة األول اعتبر الثاني باط ً
ج -خمو القبول من الشروط والتعديالت
Absence de conditions et modifications
نصت المادة ( 279ق.ت) عمى أنو:
-1

ال يجوز أن يعمق القبول عمى شرط.

-2

ولكن يجوز لممسحوب عميو أن يقصر القبول عمى جزء من مبمغ السند.

-3

عد ىذا التعديل رفضًا لو.
واذا انطوت صيغة القبول عمى تعديل آخر في بيان من بيانات السند؛ ّ

-4

ومع ذلك يظل القابل ممزماً بما تضمنتو صيغة القبول.

وعمى ىذا يجب لصحة القبول أن يكون بسيطًا ،وغير معمق عمى شرط Acceptation pure et
 simpleال فرق في ذلك في أن يكون الشرط واقفًا  Condition suspsensiveكأن يعمق المسحوب
عميو القبول عمى بيع البضائع المودعة عنده لمساحب ،أو وصول مقابل الوفاء من الساحب إليو ،أو أن
يكون الشرط فاسخاً  Condition resolutoireكأن يقبل المسحوب عميو السفتجة شريطة عدم فسخ عقد
البيع الذي يربطو بالساحب .فاقتران القبول بشرط واقف أو فاسخ يضعف الثقة في السفتجة ،ويعطل
تداوليا ،وأداء وظيفتيا االقتصادية كوسيمة ائتمان ووفاء ،الرتباط التزام المسحوب عميو بواقعة مستقبمية
غير محققة الوقوع ،األمر الذي ال يشكل ضمانة جدية يمكن أن يعتمد عمييا الحامل.
وكذ لك ال يجوز لممسحوب عميو أن يعدل من بيانات السفتجة حين قبوليا كأن يغير تاريخ االستحقاق
ال مما كان عميو وىو  ،2008/12/1أو أن يشترط وفاء السفتجة عمى
ال  2008/12/25بد ً
فيجعمو مث ً
أقساط ،أو غير ذلك.
مع ذلك ،لممسحوب عميو أن يقرن قبولو ببعض التحفظات التي تستيدف المحافظة عمى حقوقو حيال
الساحب دون أن تمس المضمون األصمي لمسفتجة ،كأن يذكر" :مقبول عمى المكشوف Accepte a
 " decouvertأي :أنو قبل السفتجة دون أن يتمقى مقابل الوفاء من الساحب فيذا التحفظ إن كان ييدف
إلى إىدار القرينة القائمة بأن القبول دليل عمى وجود مقابل الوفاء ،فإنو ال يؤثر إطالقاً عمى التزام
المسحوب عميو التزامًا صرفيًا مباش ًار 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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المختار (مادة  280ق.ت) ألن القصد م ن تعيين محل الدفع المختار ىو مصمحة المسحوب عميو نفسو
ال غيره.
د – عدم الرجوع في القبول وشطبه :Irrevocabilite et biffage
نصت المادة ( 282ق.ت) عمى ما يمي:
-1
-2

رده ُع َّد ذلك رفضاً لمقبول.
"إذا شطب المسحوب عميو قبولو المدون عمى سند السحب قبل ّ

ويعتبر الشطب واقع ًا قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل عمى العكس.

-3

عمى أنو إذا كان المسحوب عميو قد أبمغ الحامل ،أو أي موقع آخر بقبولو كتابة أصبح ممتزمًا

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
المعد لمتداول ،إذ ال يتحقق األمان واالطمئنان لحامل ىذا السند إذا ج از لممسحوب عميو ،أو ألي ممتزم
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:
-1

أن يقع شطب القبول قبل إعادة السند إلى حاممو أو محرزه؛ الذي تقدم بطمب القبول .ويعمد

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 حقاً لمساحب كما تصور لموىمة األولى ،وأنو ال يريد أن يقبل السند عمى
ال قبل إعادة السند ما
المكشوف .ولقد أقام القانون قرينة مفادىا أن الشطب الوارد عمى القبول يعتبر حاص ً
لم يقم الدليل عمى عكس ذلك ،ويقع عبء إثبات العكس عمى من يدعي ىذا العكس.
أما إذا أعاد المسحوب عميو السند إلى الحامل موشحاً بالقبول ،فإن ىذا القبول يعد قطعياً وال يحق لو
كثير في تطبيق ىذه القاعدة.
الرجوع عنو بعد ذلك ،وتتشدد المحاكم ًا
-2

أال يكون المسحوب عميو قد أخطر الحامل أو أي موقع آخر بقبولو كتابة ،واالَّ أصبح ممتزمًا

نحوىم بما تضمنتو صيغة قبولو .وعمى ىذا فإعالن المسحوب عميو لمحامل ،أو ألي موقع آخر قبولو
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لمسفتجة شفيياً ال يحول دون عدولو عن تعيده ىذا .كما ال يعتبر قبول المسحوب عميو قطعياً سوى إزاء
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
عن القبول بالنسبة إلييم .واذا كان الحامل لم يخطر مثميم فبإمكانو تنظيم االحتجاج لعدم القبول،
وممارسة حقو بالرجوع.

ثانياً -الشروط الشكمية:
لقد أشارت المادة /278ق.ت إلى الشروط الشكمية لمقبول بقوليا:
-1

يكتب القبول عمى سند السحب ذاتو ،ويعبر عنو بعبارة (مقبول) ،أو بأي عبارة أخرى مماثمة

وتذيل بتوقيع المسحوب عميو.
-2
-3

ويعد قبوالَ ًُ مجرد وضع المسحوب عميو توقيعو عمى صدر السند.

واذا كان السند مستحق األداء بعد مضي مدة من االطالع ،أو كان واجب التقديم لمقبول في مدة

معمومة بناء عمى شرط خاص ،وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيو َّ
إال إذا أوجب الحامل تأريخو
ً

في يوم تقديم السند.
-4

فإن خال سند السحب من التاريخ جاز لمحامل حفظًا لحقوقو في الرجوع عمى المظيرين أو عمى

الساحب ،إثبات ىذا الخمو بوساطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمو فيو مجديًا.
يؤخذ من ىذا النص أنو يجب أن تتوافر في القبول الشروط الشكمية التالية:
-1

يجب أن يكون القبول ثابتًا َُ بالكتابة كما ىو الحكم في سائر االلتزامات الصرفية الناشئة عن

إصدار السند التجاري ،أو تظييره ،أو ضمانو .أما القبول الشفيي فإنو ال يشكل التزامًا صرفيًا لكنو ال
يخمو من أي أثر قانوني .فيو يعتبر بمثابة وعد بالقبول يترتب عمى اإلخالل بتنفيذه إلزام المسحوب
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.
-2

يجب أن تتضمن صيغة القبول عبارة "مقبول  "Accepteأو أية عبارة أخرى تدل عمى معناه

بحيث تكشف عن إرادة المسحوب عميو بااللتزام في وفاء السند التزاماً صرفياً في ميعاد استحقاقو .ومن
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"قبمت" أو "سأدفع" أو "صالح لمقبول" ،ىذا ويجب أن تذيل العبارة
العبارات المستعممة في ىذا الصدد
ُ

المستعمم ة بتوقيع المسحوب عميو ،أو بخاتمو أو ببصمة إصبعو ،و إال ال تكون لمقبول أية قيمة صرفية.
ىذا ويعتبر قبوالً 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.
-3

يجب أن يرد القبول عمى ذات السند ال في ورقة مستقمة عنو ،تطبيقًا لمبدأ الكفاية الذاتية الذي

يتطمب أن تكون بيانات السند كافية بذاتيا لتحديد االلتزام الصرفي ،دون المجوء إلى مستندات ،أو
ظروف خارجة عنو.
أما القبول الوارد في صك مستقل  Acte separeفإنو يمزم المسحوب عميو بالوفاء كأي تعيد صادر
عنو دون أن يكتسب صفة االلتزام الصرفي وأحكامو.
-4

يجب أن يؤرخ القبول في حالتين:

أ-

إذا كان السند يستحق الدفع بعد مدة من االطالع عميو ،وذلك بيدف تحديد تاريخ استحقاق

ىذا السند.
ب-

إذا كان السند تضمن شرط تقديمو لمقبول في تاريخ معين ،أو خالل فترة معينة ،وذلك من

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
خمو القبول في ىذه األسناد من التاريخ؛
عميو مرة ثانية في اليوم التالي ،كما سبق ورأينا .وفي حال ّ

المتناع المسحوب عميو عن ذكره ،أو لسيوه عن ذلك ،فإن عمى الحامل ،حفاظاً عمى حقو في الرجوع
عمى المظيرين والساحب إثبات ىذا الخمو باحتجاج خاص ينظم ضمن الميمة القانونية ،يطمق عميو
"احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول".
نشير أخي ًار إلى أن خمو القبول من التاريخ في غير الحالتين السابقتين ال يؤثر عمى صحة ىذا القبول،
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:
-1

عالقة المسحوب عميو بالحامل.

-2

عالقة المسحوب عميو بالساحب.

-3

عالقة الحامل بالساحب والمظيرين السابقين.

أوالً -عالقة المسحوب عميه بالحامل:
تقضي المادة ( 281ق.ت) بما يمي:
-1

يصبح المسحوب عميو بقبولو سند السحب ممزمًا بوفائو عند استحقاقو.

-2

فإن لم يقم بالوفاء كان لمحا مل ،ولو كان ىو الساحب نفسو ،مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل

ما ينشأ عن السند وفقاً لممادتين ( 309و  )310من ىذا القانون.
وعمى ىذا تترتب اآلثار التالية في عالقة المسحوب عميو بالحامل:
-1

يترتب عمى قبول سند السحب ثبوت أو تأكيد حق الحامل عمى مقابل الوفاء بعد أن كان ىذا

الحق احتمالياً ،وعمى ىذا يمتزم المسحوب عميو بتجميد ىذا المقابل لصالح الحامل حتى االستحقاق،
بحيث ال يجوز لو رده إلى الساحب ،أو إجراء المقاصة فيو.
-2

يصبح المسحوب عميو بقبولو السند ممتزماً التزامًا صرفيًا بالوفاء بقيمتو في تاريخ االستحقاق

إزاء أي حامل لو  .والمسحوب عميو متضامن في ىذا االلتزام مع باقي الموقعين عمى السند حيال األخير
(مادة 1/308ق.ت) ويعد التزامو الجديد تجاريًا ،ولو كان التزامو األصمي تجاه الساحب مدنيًا .كما
يخضع ىذا االلتزام لقواعد قانون الصرف من حيث عدم جواز منح ميمة قضائية لموفاء ،ولزوم تنظيم
احتجاج حين الرجوع ،وغير ذلك.
-3

يصبح المسحوب عميو بالقبول المدين األصمي بالسند ،ويتفرع عن ىذا األثر ،أن عمى الحامل

أن يطالبو بالوفاء قبل غيره من الضامنين .كما يمتنع عميو كقابل أن يفيد من إىمال الحامل ليدفع
مطالبتو بالسقوط؛ ألن ىذا الدفع مقرر لمضامن دون المدين األصمي ( 1/313ق.ت).
-4

ينشىء القبول في ذمة المسحوب عميو التزامًا مباش ًار تجاه الحامل .وىذا االلتزام مستقل عن

العالقة التي تربط الساحب بالمسحوب عميو ،والتي من أجميا حرر السند ،ولذلك ليس لممسحوب عميو أن

136

يتمسك تجاه الحامل الحسن النية بالدفوع التي كان يحق لو أن يتمسك بيا حيال الساحب ،أو إزاء أي
حامل سابق؛ وليذا ُيقال :إن القبول يطير الدفوع كالتظيير.
 -5يكون لمحامل ،إذا امتنع المسحوب عميو عن الوفاء ،مالحقة األخير باالستناد إلى الدعوى الصرفية
نتيجة لقبولو ،وبدعوى مقابل الوفاء الذي انتقل إليو بقوة القانون.
يعد القبول قرينة قانونية عمى أن المسحوب عميو قد تمقى مقابل الوفاء من الساحب ،وقد سبق أن
ّ -6
أشرنا إلى قوة ىذه القرينة بالنسبة لمحامل.
ثانياً -عالقة المسحوب عميه بالساحب:
يجعل القبول المسحوب عميو المدين األصمي بسند السحب ،وينقمب الساحب إلى مجرد ضامن لوفائو في
حال امتناع األخير عن ذلك ،فإذا أوفى المسحوب عميو قيمة السند ،وكان قد قبمو عمى المكشوف ،يمتزم
تكبدىا في سبيل ىذا الوفاء ،ما لم يثبت أن
الساحب بأن يرد إليو القيمة التي دفعيا والنفقات التي ّ

المسحوب عميو أراد أن يتبرع بيذا المبمغ إليو .وبالمقابل إذا امتنع المسحوب عن الوفاء ،فإنو يكون

عرضة لمطالبة الساحب بالتعويض.
أقر القانون لمساحب الحامل إقامة دعوى صرفية مباشرة تجاه المسحوب عميو يطالبو فييا بأصل
ىذا وقد ّ

مبمغ السند مضافاً إليو المصروفات التي تحمميا في سبيل ذلك ،إالّ أن الرأي مستقر عمى أن لممسحوب
عميو أن يتجنب ىذه الدعوى بالدفع بعدم استالمو مقابل الوفاء أو بانقضائو؛ ألن مطالبة الساحب
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
ال حامل إزاء المسحوب عميو ليست مجردة من أي أثر .فالمسحوب عميو المدين اليجوز منحو أية ميمة
قضائية لموفاء ،ثم تسري عمى ىذه الدعوى المدد الزمنية القصيرة لسقوط الدعوى بالتقادم .وكذلك ليس
لممسحوب عميو أن يدفع مطالبة الساحب الحامل بالدفوع التي كان بإمكانو أن يدفع ب يا مطالبة حامل
سابق.
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ثالثاً -عالقة الحامل بالساحب:
 -1ليس لمساحب ولو قبل المسحوب عميو سند السحب أن يدفع مطالبة الحامل الميمل بسقوط حقو
بالرجوع عميو ما لم يثبت أنو كان قد قدم مقابل الوفاء لممسحوب عميو ،وأنو كان موجودًا بتاريخ
االستحقاق (مادة2/313ق.ت).
-2إذا قبل المسحوب عميو السند يب أر الممتزمون بو من ضمان قبولو ،ويظمّون ممتزمين بضمان الوفاء.
ال
وعمى ىذا ال يجوز لحامل السند بعد قبولو أن يرجع قبل استحقاقو عمى الساحب والموقعين اآلخرين إ ّ

إذا أفمس المسحوب عميو ،أو توقف عن الدفع أو حجز عمى أموالو حج ًاز غير ٍ
مجد (مادة2/303ق.ت).
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االمتناع عن القبول

Rèfus d'acceptation
ال إذا كان قد اتفق مع الساحب
األصل-كما رأينا -أن المسحوب عميو غير ممزم بقبول سند السحب إ ّ
عمى ذلك ،أو كان كل منيما تاج اًر ،وكانت طبيعة الدين بينيما تتعمق بتوريد بضائع أي بعمل ذي صفة
تجارية.
وقد يرفض المسحوب عميو قبول سند السحب كمياً أو جزئيًا .فقد ال يكون مديناً لمساحب ،أو لم يستمم

ٍ
عندئذ،
مقابل الوفاء بعد ،أو ال يرغب باالرتباط في التزام صرفي ،أو لغير ذلك من األسباب .ولمحامل
إما أن يتخذ موقفًا سمبيًا ساكنًا من ىذا االمتناع ويقنع بضمان التواقيع الموجودة عمى السند ،وينتظر
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
ال بأن يخف إلى حماية مصالحو فيرجع عمى الضامنين ،ويطالبيم بأداء قيمة
يتخذ موقفًا إيجابيًا فاع ً
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.
وحيث إن القبول يعتبر ،كما ذكرنا ،ضمانة من ضمانات وفاء سند السحب واألصل في القواعد العامة
أن فقدان ضمانات الوفاء بالدين أو نقصانيا يرتّب سقوط األجل ،لذلك فقد سمح القانون لحامل السند
حتى قبل تاريخ استحقاقو بالرجوع عمى الساحب والموقعين السابقين إن امتنع المسحوب عميو عن القبول
(مادة 2/303ق.ت) ،شريطة أن يثبت ىذا االمتناع باحتجاج رسـمي يسـمى" :االحتجاج لعدم القبول
."protêt faute d'acceptation
واالحتجاج لعدم القبول ،كاالحتجاج لعدم الوفاء ،ىو عبارة عن وثيقة رسمية يثبت فييا امتناع المسحوب
عميو عن قبول سند السحب ،أو عن وفائو .ويخضع االحتجاج لعدم القبول إلى القواعد نفسيا؛ التي
يخضع ليا االحتجاج لعدم الوفاء (مادة 304ق.ت) ،ماعدا أن موعد تنظيم االحتجاج لعدم القبول يمكن
أن يتم حتى تاريخ استحقاق السند ،بينما ُحددت ميمة تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء بيومي العمل التاليين
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لتاريخ استحقاق السند ،ولذلك فإننا سنرجئ اآلن الكالم عن قواعد االحتجاج لعدم القبول إلى حين البحث
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
الرجوع ،وبالجية التي يقع فييا موطن الحامل (مادة2/309ق.ت).

* * *
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القبول بطريق التدخل

Acceptation par intervention
أوالً -مفهوم القبول بطريق التدخل والغاية منه:
كما يجوز لمساحب أو أحد المظيرين أو الضامنين تعيين شخص؛ يجب أن يقدم إليو سند السحب لمقبول
أو لموفاء إذا امتنع المسحوب ع ميو عن ذلك ،ويسمى ىذا الشخص بـ "المفوض" أو "المسحوب عميو
االحتياطي".
كذلك يجوز ألحد األشخاص ،إذا رفض المسحوب عميو قبول السند أو وفائو؛ ألن يتدخل تمقائياً من أجل
قبول السند أو وفائو ويسمى ىذا الشخص "القابل بطريق التدخل" أو "الموفي بطريق التدخل" حسب
الحال.
رأينا أن امتناع المسحوب عميو عن قبول سند السحب يجيز لمحامل تنظيم احتجاج عدم القبول ،ومطالبة
الموقعين قبل استحقاق السند .وحيث إن ىذه المطالبة المبكرة قد تكون في وقت غير مناسب ليؤالء
الموقعين وتعرضيم بالتالي لخطر شير إفالسيم .فقد يتقدم أحد األغيار ،ويبدي استعداده لقبول السند عن
أحد الممتزمين بو؛ فيجنبو مغبة الرجوع المفاجئ وينقذ سمعتو وائتمانو التجاري ،وليذا ُيطمق أحيانًا عمى
القابل بطريق التدخل "القابل لمشرف ."Accepteure par honneur

وعمى ىذا يعرف القبول بطريق التدخل بأنو القبول الحاصل من شخص يتدخل لضمان المدين الصرفي
الذي حصل القبول المذكور لصالحو من رجوع الحامل عميو قبل ميعاد االستحقاق ،ولقد أجاز المشرع
التجاري ىذا التدخل .فقد نصت المادة (2/322ق.ت) عمى أنو" :يجوز وفقًا لمشروط اآلتي بيانيا قبول
السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصمحة أي مدين يكون مستيدفاً لمرجوع عميو".
ثانياً -شروط القبول بطريق التدخل:
تنقسم ىذه الشروط إلى شروط موضوعية ،وشروط شكمية:
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 -1الشروط الموضوعية:
أ -شروط موضوعية عامة :القبول بطريق التدخل تصرف قانوني ،ينشئ في ذمة المتدخل التزامًا صرفيًا
بدفع مبمغ سند السحب في تاريخ استحقاقو ،ويشترط لصحة ىذا االلتزام أن تتوافر فيو الشروط
الموضوعية الالزمة لصحة االلتزامات عامة .بمعنى أنو يشترط أن تتوافر في المتدخل األىمية القانونية
الالزمة ،كما يجب أن يكون رضاؤه خالياً من عيوب اإلرادة ،ويفترض وجود سبب مشروع ليذا القبول.
أما محل القبول بالتدخل ،فقد يكون كامل مبمغ سند السحب أو جزءًا منو قياسًا عمى صحة القبول الجزئي
ال جزئيًا في حالة كون القبول
من المسحوب عميو ،فضالً عن أن القبول بالتدخل ال يمكن أن يكون إ ّ
األصمي جزئيًا ،فالقابل بطريق التدخل يقبل القسم المتبقي الذي لم يشممو القبول األصمي .وغالبًا ما يكون
القابل بط ريق التدخل في مثل ىذه الحالة ىو المسحوب عميو ذاتو ،بحيث يقبل الجزء المتبقي كمتدخل.
ب – حاالت وقوع القبول بطريق التدخل :أشارت المادة (323ق.ت) إلى أنو" :يقع القبول بطريق
التدخل في جميع األحوال؛ التي يكون فييا لحامل سند جائز العرض لمقبول حق الرجوع قبل ميعاد
استحقاقو".
يتضح من ىذا النص أن القبول بطريق التدخل ال يصح إالّ في الحالتين التاليتين:
 -1عندما يكون سند السحب جائزاً عرضه لمقبول :فالقبول بالتدخل في ىذه الحالة ُي ُّ
عد تعويضاً لمحامل

عن القبول المعتاد الذي يمتنع عنو المسحوب عميو ،أما إذا كان السند غير ممكن عرضو لمقبول؛

فالحامل محروم من ضمانة القبول فيو ،فال يتصور ضرورة تعويضو عن ضمانة لم يترتب لو الحق فييا.
 -2إذا كان لمحامل حق الرجوع عمى الممتزمين بالسند قبل ميعاد استحقاقه :وعمى ىذا األساس يمكن
أن يحصل القبول بالتدخل في حالة امتناع المسحوب عميو عن قبول سند السحب ،وكذلك في حالة
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.
جـ  -من يحق له القبول بطريق التدخل :نصت المادة (3/322ق.ت) عمى أنو" :يجوز أن يكون
المتدخل من الغير ،كما يجوز أن يكون ىو المسحوب عميو ،أو أي شخص ممتزم بمقتضى السند ،وانما
ال يجوز تدخل القابل".

142

وعمى ىذا فقد يكون المتدخل شخصًا غريباً عن سند السحب ،وىي الحالة الغالبة الوقوع والتي تضيف
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
ممزم بو .فقبولو بطريق التدخل يضيف بالتالي ،كما في الحالة السابقة ممتزماً جديداً إلى السند ،ويقوي من
ضمانات وفائو .وتبدو مصمحة المسحوب عميو بقبول سند السحب بطريق التدخل ،بدالً من قبولو أصميًا،
يعد قرينة قانونية عمى تمقيو مقابل الوفاء من
من ناحيتين "فقبول المسحوب عميو السند بطريق التدخل ال ّ
الساحب ،إذ أن قرينة تمقي مقابل الوفاء تستفاد من القبول األصمي ،وليس من القبول بالتدخل .ثم إن
أدى قيمتو بتاريخ االستحقاق دون أن يصمو مقابل وفائو،
المسحوب عميو إذا قبل السند قبو ً
ال أصمياً ،و ّ
فميس لو الرجوع إالّ عمى الساحب وحده ،وقد يصادفو معس اًر .أما إذا قبمو بالتدخل لصالح أحد الممتزمين
بو فإن لو أن يرجع عمى ىذا الممتزم والموقعين السابقين لو بما فييم الساحب.
ال بسند السحب ،كأن يتدخل مظير
كذلك يجيز القانون أن يكون المتدخل أحد األشخاص الممتزمين أص ً
ما لقبول السند لصالح أحد المظيرين السابقين أو الساحب .واذا كان مثل ىذا القبول ال يرفد السند بممتزم
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.
يفوضو أحد بذلك،
والمتدخل إما أن يكون فضوليًا قد أقدم من تمقاء نفسو عمى قبول سند السحب دون أن ّ
واما أن يكون وكيالً ألحد الممتزمين الذي أنابو ليذه الميمة.
د – لمصمحة من يقع القبول بطريق التدخل :قضت الفقرة الثانية من المادة (322ق.ت) بأنو يمكن
قبول سند السحب أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصمحة أي مدين يكون مستيدفاً لمرجوع عميو" .وعمى
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 ُي ُّ
عندئذ مدينًا بأي التزام صرفي
عد

بوفاء السفتجة وليس بالتالي معرضًا لخطر الرجوع الصرفي عميو.
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 -2الشروط الشكمية:
يدون القبول بطريق التدخل عمى السند ذاتو ويوقع عميو المتدخل ،كما
توجب المادة (324ق.ت) أن ّ

ال
عد القبول حاص ً
يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي حصل التدخل لحسابو ،واذا أغفل ىذا البيانّ ،
لمصمحة الساحب".

يدون عمى سند السحب ذاتو ،ويوقع عميو
يتضح من النص المذكور ،أن القبول بطريق التدخل يجب أن ّ

المتدخل .وعمى ىذا ال يجوز أن يقع القبول بطريق التدخل في ورقة مستقمة عمالً بمبدأ الكفاية الذاتية
لسند السحب.
تدل عمى أن القبول ىو قبول بطريق التدخل
ليس لمتدخل صيغة معينة ،ولذلك يمكن استعمال أية عبارة ّ
كأن يذكر المتدخل مثالً "مقبول بالتدخل عن فالن" ويوقع.

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
لمموقع؛ الذي جرى القبول لصالحو ومضمونًا من الساحب والمظيرين السابقين لمموقع المذكور ،أما إذا
تم لمصمحة الساحب؛ شريطة أن يكون
خال القبول من ذكر ىذا البيان ،فإنو يفترض أن التدخل قد ّ

يضمن سند السحب شرط عدم تقديمو لمقبول.
المذكور لم
ّ

وحكمة المشرع من ذلك ،أن الساحب ىو أول الموقعين عمى السند ،وافتراض وقوع القبول لمصمحتو
يترتّب 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
يومي العمل التاليين لحصول ىذا القبول ،واذا أىمل مراعاة ىذا األجل يكون مسؤوالً عند االقتضاء عن
تعويض ما يترتّب عمى إىمالو من الضرر بشرط أالّ يجاوز تعويض ىذا الضرر مبمغ السند
يحدد المشرع شكل األخطار ،وعمى ذلك يجوز أن يقع بالكتابة أو المشافية
(مادة4/322ق.ت) لم ّ
والحكمة من إلزام المتدخل بإخبار من وقع القبول لمصمحتو ىي كي يتخذ األخير ما يشاء من
االحتياطات لممحافظة عمى مصالحو .فمن مصمحة الساحب -مثالً -أن يعمم بحصول القبول بالتدخل
ال من ذلك إلى القابل
الذي وقع لحسابو كي يمتنع عن إرسال مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو ،ويقدمو بد ً
بطريق التدخل.
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ثالثاً -آثار القبول بطريق التدخل:
تترتّب عمى القبول بطريق التدخل آثار تخالف باختالف األشخاص التالي ذكرىم:
 – 1بالنسبة لمحامل :يجوز لمحامل أن يرفض القبول الحاصل بطريق التدخل (مادة3/323ق.ت)،
ويحق لو بالتالي االستمرار بإجراءات الرجوع المبكر عمى الممتزمين بسند السحب ،ومن بينيم من حصل
التدخل لمصمحتو ،لمطالبتيم بوفاء قيمتو ،ويتخذ الحامل ىذا الموقف عندما ال يش ّكل تدخل القابل ضمانة
كافية تغنيو عن قبول المسحوب عميو األصمي ،كأن يكون ىذا المتدخل شخصًا معس ًار  insolvableأو
سيئ السمعة واالئتمان التجاري ،أما إذا قبل الحامل التدخل فإنو يفقد حقو بالرجوع قبل ميعاد االستحقاق
عمى من جرى التدخل لمصمحتو ،وعمى الموقعين الالحقين ،ولكنو يحتفظ بحقو في الرجوع قبل االستحقاق
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.
 -2بالنسبة لمقابل بطريق التدخل :يمتزم القابل بطريق التدخل تجاه حامل سند السحب والمظيرين
الالحقين لمن حصل التدخل لمصمحتو ،بالكيفية نفسيا التي يمتزم بيا ىذا األخير (مادة325ق.ت).
وعمى ىذا يمتزم القابل المتدخل بتوقيعو عمى السفتجة التزاماً صرفياً أصيالً بالوفاء بمبمغيا .وال يستطيع
أن يتحمل من ىذا االلتزام ولو قبل المسحوب عميو السفتجة فيما بعد .وىذا االلتزام مستقل عن التزام من
حصل التدخل لمصمحتو ،ولذلك فمو أن التزام األخير كان باطالً ألي سبب غير العيوب الشكمية الظاىرة
يظل صحيحاً تطبيقاً لمبدأ استقالل التواقيع.
في السفتجة ،فإن التزام المتدخل ،كالتزام الضامن كما سنرىّ ،
ومع ذلك ،إن التزام القابل بالتدخل بوصفو كفيالً متضامناً ،ىو التزام تبعي obligation accessoire
فيو من جية أولى ،تابع اللتزام الموقع الذي جرى التدخل لصالحو ،فمو سقط حق الحامل بالرجوع عمى
ىذا األخير؛ فإن حق الحامل يسقط تبعًا لذلك بالرجوع عمى القابل بالتدخل .ومن جية ثانية ،ال يستطيع
الحامل مطالبة القابل بالتدخل إالّ بعد أن يكون قد طالب المسحوب عميو األصمي في ميعاد االستحقاق،
وأثبت امتناعو عن الوفاء باحتجاج أصولي ،ذلك أن رفض المسـحوب عميو قبول السـفتجة ال يعني في
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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( 1/330ق.ت) .وىكذا يكون لمقابل المتدخل الموفي حق الرجوع بقيمة السند ومصاريف االحتجاج
واإلخطارات عمى من تدخل لمصمحتو ،وجميع الموقعين السابقين الذين يضمنونو ،بدعوى الحق الصرفي.
كما لو أن يرجع أيضاً عمى من جرى التدخل لمصمحتو بدعوى الوكالة ،إذا كان التدخل قد حصل بناء
عمى عقد وكالة  mandatبينيما ،أو بدعوى الفضالة إذا كان قد تدخل من تمقاء نفسو ،ودون أن يطمب
منو ذلك ،أي عمى سبيل الفضالة  Gestion d'affairesوتتميز الدعوى األخيرة عن الدعوى الصرفية
بأنيا ال تسري عمييا أحكام التقادم الصرفي القصير.
نصت المادة (2/325ق.ت) عمى أنو يجوز لمن
 – 3بالنسبة لمن حصل التدخل لمصمحته وضامنيهّ :

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.
وفائدة ىذا الحكم ظاىرة لمجميع .فبالنسبة لمقابل المتدخل تتجّمى مصمحتو من ىذا الوفاء بإعفائو من
التزامو ،أي بتجنيبو وفاء السفتجة في ميعاد استحقاقيا ،أما بالنسبة لمن وقع القبول لمصمحتو فإن وفاء
ال عمى الموقعين الذين يضمنونو .أما وفاء قيمة السفتجة من الممتزمين
السفتجة يتيح لو الرجوع حا ً
السابقين الضامنين لمن جرى القبول بالتدخل لصالحو ،فمن شأنو الحيمولة دون رجوع الحامل عمييم عند
االقتضاء ،وما يستتبعو ذلك من اإلساءة بائتمانيم التجاري.

***
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:
 .1حسب المادة  323ق ت ال يصح القبول بطريق التدخل في سند السحب إال في:
 .1حالة واحدة فقط.
 .2حالتين.
 .3ثالث حاالت.
 .4أربع حاالت.

الجواب الصحيح رقم2.
أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي:
 .2الشروط الموضوعية لقبول سند السحب:
 .1األىمية وصالحية التوقيع.
 .2خمو القبول من الشروط والتعديالت.
 .3عدم الرجوع في القبول وشطبو.
 .4عدم جواز القبول الجزئي.

الجواب الصحيح رقم4.
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 -3ضمانات وفاء سند السحب
 -3الضمـــان
الكممات المفتاحية:

L'aval

تعريف الضمان( الكفالة) – شروط الضمان – آثار الضمان

الممخص:
قد ال تكون التواقيع التي يحممها سند السحب كافية لبعث الثقةة فةي نفةن مةن سةيؤول إليةأن وطملنتةأ مة
استيفاء قيمتأ في تاريخ االستحقاق؛ فيطمب تقديم ضمانة .وغالبًا ما تكةون ذة ا الضةمانة كفالةة يقةدمها مصةرف

ويطمة ةةق م ة ة ذ ة ة ا الكفالة ةةة الضة ةةمان و م ة ة الكفية ةةل الضة ةةامن والمكفة ةةول
مة ةةان أو ش ة ة ب معة ةةروف بيسة ةةاران ف
المضمون  .فالضمان إ اً ذةو كفالةة الحةق الثابةت فةي سةند السةحب .أمةا الضةامن فهةو الشة ب الة ي يضةمنن

أو يكف ةةل وف ةةاء قيم ةةة الس ةةند مة ة وض ةةأ التض ةةامن م ةةع م ةةن ض ةةمنأ إ ا امتن ةةع الم ةةدين ا ص ةةمي ةةن الوف ةةاء ف ةةي
االستحقاق .ولصحة الضمانن وكي ينتج آثاران يضب أن تتوفر شروطأ الموضو ية والشكمية.

األهداف التعميمية:
 تعريف الطالب بالضمان(الكفالة) كلحد ضمانات وفاء سند السحب -تحديد شروط الضمان وآثارا
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التعريف بالضمان وأهميتـه
Dèfinition et importance
قد ال تكون التواقيع التي يحممها سند السحب كافية لبعث الثقةة فةي نفةن مةن سةيؤول إليةأن وطملنتةأ مة

استيفاء قيمتأ في تاريخ االستحقاق؛ فيطمب تقديم ضمانة .وغالباً ما تكةون ذة ا الضةمانة كفالةة يقةدمها مصةرف

ويطم ةةق مة ة ذة ة ا الكفال ةةة الض ةةمان و مة ة الكفي ةةل الض ةةامن Avaliseur
م ةةان أو شة ة ب مع ةةروف بيس ةةاران ف
والمكفول”المضمون . Garanti

يمكةةن أن يعةةرف الضةةمان بلنةةأ كفالةةة الحةةق الثابةةت فةةي سةةند السةةحب .أمةةا الضةةامن فهةةو الش ة ب ال ة ي

يضمنن أو يكفل وفاء قيمة السند م وضأ التضامن مع من ضمنأ إ ا امتنةع المةدين ا صةمي ةن الوفةاء فةي
االستحقاق.
لةين مةن الةةأنم أن تقةدم كفالةةة الضةامن نةةد سةحب السةند أو تظهيةران فقةد يتةةداول السةند فتةرة مةن الةةنمنن

حتة وقةةد يةةوف دون أن يشةةتمل مة توقيةةع أي ضةةامن .فالكفالةةة المة كورة ال تنشةل الحاضةةة إليهةةا إال حةةين تثةةور
الشكوك لدى الحامل في مأءة أحد الممتنمين بالسند.

والضمان كثير الوقوع في الحياة العمميةن والغالب إن ال ي ينهض به ا الدور ذو المصةارف التةي تتةد ل

لضمان التنامات نبائنها الصرفيةن ا مر ال ي ينيد مةن ائتمةان السةندات التضاريةةن ويشةضع النةان مة التعامةل
بها.
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شروط الضمــان
أولا -الشروط الموضوعية:
يرتب الضمان ب مة الضامن التناماً صرفياً ا طبيعة تضاريةة موضةو أ التعهةد بوفةاء قيمةة السةند التضةاري

م ة وضةةأ التضةةامن مةةع بةةاقي المةةوقعين ميةةأن ول ة لك يضةةب أن تت ةوافر فةةي الضةةامن ا ذميةةة القانونيةةة الأنمةةة

لمقيام با مال التضاريةن فإن كةان قاصة اًر طيبطةل ضةمانأن كمةا يتعةين أن تكةون إرادتةأ اليةة مةن يةوب الرضةا.
ويفترض أيضًا وضود سبب مشروع اللتنامأ الم كور.
ف
وتفمحق بالشروط العامة الم كورة شروط موضو ية اصة تتعمق بة:
 -1الضامةةن.
-3المدين المضمون.

 -2محل الضمةةان.
 -4نمن وقوع الضمان.

 -1من يجوز له أن يكون ضامنـ ا:
أشارت المادة(2/283ق.ت) إل أن الضمان يضون أن يكون مةن الغيةر أو حتة مةن أحةد المةوقعين مة

سةةند السةةحب .إ ا كةةان ا صةةل أن يكةةون الضةةامن ش ص ةاً أضنبي ةاً ةةن السةةندن أي غيةةر موقةةع ميةةأ سةةابقاًن كةةي

يشكل التنامأ ذ ا ضمانة ضديدة تفضاف إل ضمانات وفائأ السةابقةن فةإن القةانونن كمةا نةرىن قةد أضةان صةراحة
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 م ة الحامةةل مةةن تعهةةدا السةةابق بصةةفة أ ةةرى .و ميةةأ ال تفيةةد كفالةةة

سةةاحب السةةندن ال ة ي ال يقةةدم لمقبةةولن حةةد مظهةةري السةةند؛ ن السةةاحب يكفةةل الوفةةاء بحكةةم القةةانون تضةةاا كةةل
ش ب ينتقل إليأ السند فهو المةدين ا صةمي بةأ .وكة لك لةين لضةمان المسةحوب ميةأ القابةل ي موقةع آ ةر
م ة السةةند أيةةة فائةةدة؛ نةةأ المةةدين ا ساسةةي بةةأ

1

لكةةن تفيةةد كفالةةة أحةةد المظه ةرين لممسةةحوب ميةةأ القابةةل أو

لمساحب ال ي لم يوصل مقابل الوفاء؛ ن الحامةل المهمةل الة ي يسةقط حقةأ بةالرضوع مة المظهةرين السةابقين
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 ضةامناً

احتياطيةاً لمسةةاحب أو المسةحوب ميةةأ .كة لك إ ا قةام أحةةد المظهةرينن ولةةيكن المظهةةر الثالةثن بضةةمان المظهةةر

 1ريبير وروبمون مرضع سابقن فقرة 141؛ د .محمد حسني بانن مرضع سابقن ب .146
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ا ول فيكون لممظهر الثاني أن يرضع ميأ كضامن بعد أن كةان رضو ةأ ميةأ بصةفتأ مظهة اًر ممتنعةاًن فا صةل
أن المظهر السابق يضمن المظهر الأحقن ولين العكن.

عمن يقـع الضمــان:
ّ -2
يضة ةةون أن يقة ةةدم الضة ةةمان لمصة ةةمحة أي ممتة ةةنم بسة ةةند السة ةةحبن فقة ةةد يكة ةةون المضة ةةمون ذة ةةو السة ةةاحب أو

المسحوب ميأ القابل أو أحد المظهرين شريطة أال يكةون قةد ضةمن السةند شةرط ةدم الضةمان2ن فهةو فةي ذة ا

الحالةة غيةةر ممتةنم صةةرفياًن فةةأ يمتةنم بة لك كفيمةةأ .كمةا يضةةون أن فيعطة الضةةمان لمصةةمحة ضةامن آ ةةر 3حيةةث
تسمح القوا د العامة بكفالة الكفيل(مادة763ق.م) .ويعط أيضاً لمصمحة المسحوب ميةأ غيةر القابةلن فيكةون

التنام الضامن ندئ معمقاً م شرط واقف ذو قبول المسحوب ميأ.

وحيةةث إن المركةةن القةةانوني لمضةةامن يتحةةدد بمركةةن مضةةمونأ .فإنةةأ مةةن ا ذميةةة بمكةةان تحديةةد ش صةةية

المضةةمون لكةةي تتضةةح حقةةوق وواضبةةات ا

يةةر وبالتةةالي حقةةوق وواضبةةات الضةةامن؛ لكةةن إ ا لةةم يعةةين الضةةامن

اسةةم المةةدين ال ة ي يضةةمنأ ا تبةةر ضةةمانأ ضاري ةاً لمصةةمحة السةةاحب(مةةادة3/284ق.ت) .والحكمةةة التةةي ابتغاذةةا
الةةنب مةةن ا تبةةار الضةةمان حاص ةأً لمصةةمحة السةةاحب تقةةوم م ة أسةةان أن الوفةةاء مةةن السةةاحب يبةةرئ ضميةةع

المظهة ةرينن وبالت ةةالي يك ةةون الض ةةمان الض ةةاري لحس ةةابأ ذ ةةو ف ةةي مص ةةمحة ا
انصراف الضما ن لصالح الساحب قرينة قاطعة ال تقبل الدليل العكسي.

ية ةرين ضميعة ةاً .ذة ة ا وتعتب ةةر قرين ةةة

 -3محـل الضمــان:
ا صةل أن الضةةامنن كالمةةدين المضةةمونن يكفةل وفةةاء مبمةةب سةةند السةحب بلكممةةأ .والةرأي مسةةتقر مة أن

الضةامنن ال يضةمن وفةةاء السةند فحسةةبن بةل يضةةمن قبولةأ أيضةًا مةا لةةم يكةن الممتةةنم المضةمون قةةد أ فة نفسةةأ
من ضمان القبول .ومع لك يضون لمضامن أن يحدد مدى ضمانأن فمأ أن يقصر ضةمانأ مة وفةاء ضةنء مةن

مبمةةب سةةند السةةحب فقةةط(مةةادة1/283ق.ت) .كمةةا يحةةق لةةأ أن يقتصةةر م ة ضةةمان الحامةةل الحةةالي لمسةةند نةةد
توقيعأ لأ دون الحممة الأحقين.
 -4زمـن وقوع الضمـان:

يعط ة الضةةمان االحتيةةاطي ةةادة فةةي الفت ةرة الممتةةدة بةةين تةةاريخ إصةةدار سةةند السةةحب وتةةاريخ اسةةتحقاقأ.
ويضةةون أن يقةةع الضةةمان أيض ةاً بعةةد تةةاريخ االسةةتحقاق قياس ةاً م ة ض ةوان وقةةوع التظهيةةر بعةةد ذ ة ا التةةاريخ .أمةةا
 2ليسكو وروبمون مرضع سابقن فقرة .486
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151

الضةةمان الحاصةةل بعةةد تقةةديم االحتضةةاجن أو بعةةد انتهةةاء فت ةرة تقديمةةأ فةةأ ينةةتج سةةوى آثةةار الكفالةةة العاديةةة قياس ةاً
م ة التظهيةةر ال ة ي يقةةع ك ة لكن وال ة ي ال يرتةةب إال آثةةار حوالةةة الحةةق .أمةةا إ ا كةةان الضةةمان ثابت ةًا فةةي ورقةةة

مستقمة ن السندن فالرأي م أن الضمان في ذ ا الحالة يمكن أن يقع في تاريخ سابق لتاريخ إنشاء السند.
ﺛﺎﻧﯾﺎً  -الشروط الشكمية:

نصت المادة(284ق.ت) م ما يمي:

 -1يكتب الضمان إما م سند السحب اتأ واما م الورقة المتصمة بأ.

 -2ويكون ذ ا الضمان بصيغة(مقبول كضمان) أو بلي بارة أ رى مماثمة ي يمها الضامن بتوقيعأ.
 -3وي كر في صيغة الضمان اسم المضمون واال د حاصأً لمساحب.
 -4ويعتبةةر الضةةمان قائم ةًا إ ا وضةةع مقةةدم الضةةمان توقيعةةأ م ة صةةدر السةةندن إال أن يكةةون سةةاحبًا أو

مسحوباً ميأ.

 -5ويضون إ طاء الضمان م صك مستقل يبين فيأ المكان ال ي تم فيأ.
 -6والضامن بصك مستقل ال يمنم إال قبل من ضمنأ .
يتضةةح مةةن ذ ة ا الةةنب أنةةأ يشةةترط لصةةحة الضةةمان أن يكةةون مكتوب ةاً كمةةا ذةةو الحةةال بالنسةةبة لكةةل الت ةنام

صةةرفين فمةةا دام الضةةمان يهةةدف إل ة تةةلمين الحامةةل فيضةةب أن يعمةةم ا

يةةر بةةأن وال يتحقةةق ذ ة ا الغةةرض إال

بتةةدوين الضةةمان كتابةةة .وشةةرط الكتابةةة با ضةةافة إل ة كونةةأ شةةرط انعقةةادن فهةةو شةةرط إثبةةات أيض ةاًن فةةأ يضةةون

إثبةةات الضةةمانن أو إثبةةات مةةا ي الفةةأ إال بالكتابةةة ولةةين بالبينةةة الش صةةية اسةةتثناء مةةن مبةةدأ حريةةة ا ثبةةات فةةي
القضايا التضارية.
ولقةد أضةةان القةانون وقةةوع الضةةمان مة سةةند السةةحب اتةأن أو مة ورقةة متصةةمة بةةأ إضةافة إلة إمكانيةةة
وقو أ م ورقة مستقمة.
أ – الضمان عمى السند أو الورقة المتصمة به:
نمين ذنا بين الفرضين التاليين:
 إ ا كةان الضةامن قةد وضةع توقيعةأ مة ظهةر السةندن أو مة الورقةة المتصةةمة بةأن فةأ بةد مةن أن يةةتمالضةةمان بصةةيغة تةةدل ميةةأن كةةلن فيقةةال صةةالح كضةةمان  Bon pour garantieأو صةةالح لمكفالةةة
 pour avalأو أضةمن فةأن فةي دفةع المبمةب ن ثةم تة يل العبةارة المسةتعممة بتوقيةع الضةامن .أمةا مضةرد التوقيةع
Bon
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م ة ظهةةر السةةند أو الورقةةة المتصةةمة بةةأ دون اسةةتعمال أيةةة بةةارة فةةإن لةةك فيعةةدن كمةةا مةةر معنةةان تظهي ة اًر م ة
بياض.
 -أمةةا إ ا كةةان الضةةامن قةةد وقةةع م ة صةةدر السةةند فيعتبةةر الضةةمان حاص ةأً بمضةةرد وضةةع التوقيةةع دون

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
إل قبولأ لأ.
ذ ة ا وال فيشةةترط م ة كةةل حةةال تةةلريخ الضةةمان؛ ل ة لك فمكةةل مةةن لةةأ مصةةمحة فةةي إثبةةات التةةاريخ أن يثبتةةأ
بضميع طرق ا ثبات.4
كة لك لةم يشةةترط القةانون أن ية كر الضةامن المبمةةب الة ي يكفمةأن فةةإن لةم يعةةين لةك ا تبةةر الضةمان شةةامأً

مبمب السند بلكممأ.

ب – الضمان بصك مستقل :Aval par acte séparé
ا صل في الضمان أن يكون م سند السحب اتةأ أو مة الورقةة المتصةمة بةأن لكةن القةانون أضةان أن
ويعةةد ذ ة ا الحكةةم اسةةتثناء مةةن مبةةدأ الكفايةةة ال اتيةةة ال ة ي تتميةةن بةةأ
يقةةع الضةةمان فةةي صةةك مسةةتقل ةةن السةةند .ف
الس ةةندات التضاري ةةةن ومقتض ةةاا وض ةةوب اش ةةتمال الس ةةند التض ةةاري مة ة ضمي ةةع البيان ةةات الأنم ةةة لتحدي ةةد مض ةةمون
االلتنام الصرفي دون الحاضة لأستعانة بشةيء آ ةر ي ةرج ةن نطةاق السةند اتةأ .ولعةل حكمةة الةنب مةن ذة ا
ال ةةروج مة ة المب ةةدأ الم ة ة كور بضة ةوان وق ةةوع الضة ةةمان بص ةةك مس ةةتقل تس ةةتند إل ة ة اال تب ةةارات المهم ةةة التالية ةةة:

فاال تبةار ا ول ذةو مصةةمحة حامةل السةند الة ي يسةتقطب سةةندا ضةامناً ضديةداً ينيةةد مةن فةرب وفائةةأ فةي تةةاريخ

االستحقاق .أما اال تبار الثانين وذو ا ذمن فإنأ مصمحة المدين المضمون التي تستد ي دفةع الحةرج نةأن إ
أن ورود الضمان نأ م

ات السند التضاري داللة م الشك في ائتمانأ واقتةدارا .أمةا اال تبةار الثالةث فهةو

أمر تبررا ضرورات الواقع العممين فالضمان بصك مستقل يسمح بضمان دة سندات تضارية دفعة واحدة.
يشةةترط لصةةحة الضةةمان ال ةوارد فةةي سةةند مسةةتقل ةةن صةةك سةةند السةةحب أن فيشةةار فيةةأ إل ة المكةةان ال ة ي
أ ط ةةي في ةةأ تح ةةت طائم ةةة بطأن ةةأ ك ةةالتنام صة ةرفين وس ةةبب اش ةةتراط الق ةةانون ك ةةر المك ةةان ذ ةةو م ةةن أض ةةل معرف ةةة
القةةانون؛ الة ي ي ضةةع لةةأ ذة ا الضةةمان فااللت انمةةات الصةةرفية ت ضةةع مةةن حيةةث الشةةكل لقةةانون البمةةد الة ي تنشةةل

فيأ.

 4ريبير وروبمون مرضع سابقن فقرة 2414؛ د .ادوارد يدن مرضع سابقن ب .446
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كمةا يضةةب أن تحةةدد فةي الضةةمان الةوارد فةي ورقةةة مسةةتقمة السةفتضة أو السةةفاتج المضةةمونة كةلن فيشةةار إلة
مبمغهةا وتةاريخ اسةةتحقاقها والمةدة التةةي يسةري ألهةةا ذة ا الضةةمان إن كةان ضةةمانًا امةًا .والضةةمان ال ةالي مةةن
ذة ا البيانةةات ال يعتةةد بةةأ صةةرفيًان ومةةع لةةك إن الضةةمان ال ةةالي مةةن ذة ا البيانةةات الم ة كورة سةةابقًان مكةةان وقةةوع
الضمانن تحديد المبمب المضمونن وغير لكن ال يعدم كل أثر له ا التصرف .فاالضتهةاد القضةائي ية ذب مة

تحول ذ ا الضمان إل كفالة ادية.Cautionnement ordinaire 5
* * *

 5استئناف ليون 1976/6/8ن دالمون 1977ن ب .192
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آثار الضمان
نبحةث آثةار الضةةمان مةن حيةث العأقةةة بةين الضةامن والحامةةل .العأقةة بةين الضةةامن والمةوقعين ا

ةرين

م السندن العأقة بين الضامن والمضمون.
أو ال -العالقة بين الضامن والحامل:
كرت المادة( 285ق.ت) ما يمي-1 :يمتنم الضامن بما يمتنم بأ الش ب المضمون .
 -2ويكةةون الت ةنام الضةةامن صةةحيحاًن ولةةو كةةان االلت ةنام ال ة ي ضةةمنأ بةةاطأًن ي سةةبب كةةان مةةا لةةم يكةةن

مردا إل

يب في الشكل .

 -3وا ا أوف الضامن قيمة سند السحب آلت إليأ الحقوق الناشئة نأ تضةاا مضةمونأ والممتةنمين تضاذةأ
بمقتض السند .
ويترتب م ذ ا النب النتائج التالية:

-1التـزام الضــامن التـزام صــرف  :يمتةةنم الضةةامن بمضةةرد توقيعةةأ م ة سةةند السةةحب الت انم ةاً صةةرفياً بقبةةول

السندن ووفائأ تضاا الحاملن وكل الموقعين الأحقةين لمةن ضةرى الضةمان لمصةمحتأ؛ ن مركةن الضةامن يتحةدد
بمركن المضمون.
وي ضةةع ذة ة ا االلت ةنام حك ةةام قوا ةةد الصةةرف العام ةةة :فالض ةةامن لةةين م ةةن حق ةةأ أن يطمةةب منح ةةأ مهم ةةة
قضائية لموفاءن وال يحق لأ أن يت رع تضاا حامل السةند الحسةن النيةة بةدفوع ش صةية تعةود لةأ إناء حامةل سةابق

لمسةةندن أو تعةةود ل ةةأ حيةةال موقةةع آ ةةر لهةةا .كمةةا أن لمحام ةةل أن يعةةود ميةةأ ليطالب ةةأ منفةةرداًن أو بالتضةةامن م ةةع
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

ةةرج م ة حكةةم القوا ةةد العامةةة فةةي الكفالةةةن وا تبةةر الت ةنام الضةةامن صةةحيحًا ولةةو كةةان االلت ةنام ال ة ي ضةةمنأ

أ(انعةةدام أذميةةة المضةةمونن ةةدم شةةر ية الت انمةةأ )...تطبيق ةًا لمبةةدأ اسةةتقأل التواقيةةع ال ة ي يحكةةم السةةندات
بةةاط ً

التضاريةةةن لكةةن م ة الةةرغم مةةن لةةكن يضةةون لمض ةةامن أن يةةدفع مطالبةةة الحامةةل السةةي النيةةة بالةةدفوع المتعمق ةةة

ببطأن التنام المدين المضمون .6ويش

ن لك أيضاً الحالة التي يكون فيها التنام المضمون باطأً لعيب

شةةكمي ظةةاذر كإغفةةال أحةةد بيانةةات السةةفتضة االلتناميةةةن فمثةةل ذ ة ا الةةبطأن يتعمةةق بالصةةك اتةةأن ولةةين
بااللتنام الثابت فيأ؛ ول ا يضون لمضامنن ولكل موقع آ ر م السند أن يتمسك بأ.
 6نقض فرنسي 1961/3/7نمضمو ة النقض 1961ن3ننرقم .124
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-2الضــامن كفيــل متضــامن :إن الت ةنام الضةةامن بقبةةول سةةند السةةحب أو بوفةةاء مبمغةةأ ذةةو الت ةنام تضةةاري؛
أ متضةامنًا  Caution solidaireمةع الممتةنم المضةمون ويمتةنم مة الوضةأ الة ي يمتةنم
ولة لك فإنةأ يعتبةر كفةي ً
ب ةةأ ذة ة ا ا

ي ةةر .و مةة ذة ة ا ف ةةإن لمحام ةةل مطم ةةق الحري ةةة ف ةةي توضي ةةأ المطالب ةةة إلةة الممت ةةنم المض ةةمون أو إلة ة

الضةةامنن أو إلة ة االثنةةين معة ةاً .وا ا مةةا ا ت ةةار الحام ةةل مطالبةةة الض ةةامن أوالًن فةةأ يك ةةون بوسةةع ا

ي ةةر ال ةةدفع

بالتضريد Exception de discussionن وذو الدفع ال ي يحتم م الدائن الرضةوع مة المةدين المكفةول أوالًن

واسةةتيفاء دينةةأ ممةةا يوضةةد لديةةأ مةةن أم ةوال .كمةةا لةةين لمضةةامن ككفي ةل متضةةامن أن يةةدفع فةةي مواضهةةة الحامةةل
الةةدائن بتقسةةيم الةةدين فةةي حالةةة تعةةدد الضةةامنينن بمعن ة أن الحامةةل يسةةتطيع أن يعةةود م ة أي مةةن ا

ي ةرينن

وبكامل ما ضمنأ من قيمة السفتضة.
لكةةن فةةي الحالةةة التةةي يةةوف بهةةا أحةةد الضةةامنين قيمةةة السةةفتضة لمحامةةلن ال تكةةون لةةأ مأحقةةة الضةةامنين
الباقين إال كأً بنسبة حصتأ من مقدار الدين المضمونن لك أن ذةؤالء الضةمان ذةم بمثابةة كفةأء ةن الممتةنم
المضةةمون؛ فةةإن أي ةاً مةةنهم لةةين مسةةؤوالً ةةن الوفةةاء لك ةةرن بةةل ذةةو فةةي مرك ةنا نفسةةأ .ول ة لك ينقسةةم الةةدين فةةي
أقتهم بعضهم ببعض.

-3التزام الضامن التزام تبع  :إن التنام الضامن يستند أيضةاً إلة التةنام المضةمونن ولة لك يكةون الت انمةأ
تابعاً لألتنام ا صمي ال ي فوقِّعت الكفالة من أضمأ .وذة ا مةا أكةدا نةب المةادة السةابقة بةالقول :ويمتةنم الضةامن
بمةا يمتةةنم بةةأ المضةةمون و مة ذة ا فالضةةامنن با ضةةافة إلة الةةدفوع ال اصةةة التةةي يمكةةن أن يةةدفع بهةةا مطالبةةة
الحامةةلن كةةلن يكةةون دائن ةًا لف يةةر ويةةدفع مطالبتةةأ بالتقةةابن يسةةتطيع أن يتمسةةك إناء الحامةةل الم ة كور بالةةدفوع

التي كان يمكن لمممتنم المضمون أن يحتج بها ميةأن ويترتةب مة ذة ا الطةابع التبعةي اللتةنام الضةامن النتةائج

التالية:

أ -يسةةتطيع الضةةامن أن يتمسةةك بإذمةةال الحامةةل مةةا دام لممةةدين المضةةمون حةةق التمتةةع به ة ا الةةدفعن فمةةو
تد ل الضامن لمصمحة أحد المظهرينن أو لمصمحة الساحب؛ ال ي قةدم مقابةل الوفةاءن فإنةأ يضةون لةأ أن يةدفع
أ لمس ةةاحب الة ة ي ل ةةم يوض ةةد مقاب ةةل الوف ةةاءن أو
مطالب ةةة الحام ةةل المهم ةةل بالس ةةقوط .لك ةةن ل ةةو ك ةةان الض ةةامن كف ةةي ً

لممسةةحوب ميةةأ القابةةلن فمةةين لةةأ فةةي ذ ة ا الحالةةة أن يةةدفع مطالبةةة الحامةةل بالسةةقوط ذمالةةأ إض ةراءات التقةةديم
لمقبةةولن أو لموفةةاء وتنظةةيم االحتضاضةةات فةةي موا يةةدذا النظاميةةةن با تبةةار أن ذ ة ا الحةةق ال يتمتةةع بةةأ المضةةمون
نفسأ.

ب -ولمضةةامن االحتيةةاطين بةةل ميةةأن أن يتمسةةك فةةي مواضهةةة الحامةةل بةةدفوع المةةدين المضةةمون الناشةةئة

ن أقتأ با

يرن كالدفع المتعمق بانقضاء الدين با براءن أو بالمقاصةن أو بالتقادم.
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ضة ة -إ ا وافةةق الحامةةل م ة مةةنح المسةةحوب ميةةأ أض ةأً لموفةةاءن فممضةةامن ا

يةةر أن يسةةتفيد مةةن ا ضةةل

الضديد.

ثاني ا -العالقة بين الضامن والموقعين عمى سند السحب:
قضةةت الفق ةرة الثالثةةة مةةن الم ةةادة( 285ق.ت) بلنةةأ :إ ا دفةةع الضةةامن قيم ةةة السةةند فإنةةأ يكتسةةب الحق ةةوق
الناتضة نأ تضاا المضمون والممتنمين لأ بمقتض السند .
يتضةح مةةن ذة ا الةةنب أن حقةةوق الضةامن بعةةد أدائةةأ قيمةة السةةند لحاممةأن ذةةي الحقةةوق نفسةها التةةي يتمتةةع
بهةةا كةةل مة د
ةوف لمسةةند إ يكةةون فةةي وسةةعأ أن يرضةةع بالةةد وى الصةةرفية م ة كةةل ممتةةنم ضةةامن لممةةدين المكفةةول
ال ة ي ضةةرى الوفةةاء لصةةالحأ .و م ة ذ ة ا لةةو أن الضةةمان كةةان قةةد أف طةةي لصةةالح المسةةتفيدن فممضةةامن المةةوف
الرضوع الصرفي م الساحب والمسحوب ميأ القابل دون المظهرين ا

ةرين إن وضةدوا .أمةا ضةامن السةاحب

فمين لأ الرضوع إال م المسحوب ميأ ال ي تمق مقابل الوفاء والضامن في رضو ةأ ذة ا يسةتفيد ككةل حامةل
حسن النية من ضميع قوا د قانون الصرفن و م وضأ ال صوب قا دة تطهير الدفوع.7
ثالثا -العالقة بين الضامن والمضمون:
إ ا أوف الضامن قيمة سند السحب كان لةأ الرضةوع مة المضةمونن فمةأ أن يرضةع مة ا

يةر بموضةب

الةةد وى الصةةرفية كحامةةل لمسةةند اكتس ةب الحقةةوق الناشةةئة نةةأ بعةةد الوفةةاء بقيمتةةأ .وذةةو يمضةةل إل ة ذ ة ا الةةد وى
ادة لأستفادة من منايا القوا د الصرفية المشددة(تطهير الدفوعن اسةتقأل التواقيةعن الحضةن االحتيةاطي)...ن أو

أن يقيم م المضمون د ةوى الكفالةة الش صةية التةي تقررذةا القوا ةد العامةة لكةل كفيةل مة المةدين ا صةمي.
ويمضل الضامن لرفع ذ ا الد وى فيما لو تقادمت د وى الصرف مثأًن أو سقطت ذمال الحامل.
رابعا -آثار الضمان بصك مستقل:
تترتةةب مة الضةةمان بورقةةة مسةةتقمة ضميةةع ا ثةةار التةةي تترتةةب مة الضةةمان ال ةوارد مة السةةفتضة اتهةةان
باستثناء أن الضامن يقتصر في الت انمةأ بالضةمان حيةال مةن قةدم لصةالحأ الضةمان فقةط .فمةو أن الضةامن كفةل
التة ةنام الس ةةاحب تض ةةاا المس ةةتفيد ف ةةي الس ةةفتضةن ف ةةإن الض ةةامن ال فيس ةةلل إال قب ةةل المس ةةتفيد دون غية ةرا م ةةن الحمم ةةة
الأحقةةين .لكةةن لةةين ذنةةاك مةةا يمنةةع مةةن أن يقبةةل الضةةامن بانتقةةال الضةةمان إل ة حامةةل آ ةةرن أو إل ة ضميةةع
الحممة الأحقين.8

***
 7نقض فرنسي 1959/11/23ن مضمو ة النقض 1959ن 3ن رقم .393
 8غافالدا وستوفميأ ن مرضع سابقن فقرة 188؛ د .ادوارد يدن مرضع سابقن ب .462
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يم :
إن الضمان ف سند السحب :
 .1ال يضون أن يقع م السند اتأ
 .2ال يضونأن يقع م ورقة متصمة بالسند
 .3ال يضون إال م ورقة مستقمة ن السند حص ًار
 .4أضان القانون وقوع الضمان م سند السحب اتأ أو م ورقة متصمة بأ أو مستقمة نأ
الضواب الصحيح رقم 4

أشر إلى الجواب الخطأ مما يم :
يجب أن تتوافر ف الضامن ف سند السحب الشروط الموضوعية التالية :
 .1ا ذمية لمقيام با

مال التضارية

 .2الرضا ال الي من يوب ا رادة
 .3السبب المشروع لألتنام
 .4يستوي أن يكون الضامن ش صًا أضنبيًا ن السند أو أحد الموقعين ميأ
 .5كل ما تقدم طل

الضواب الصحيح رقم 5
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 -3ضمانات وفاء سند السحب
 -4تضامن الموقعين

Solidarité des signataires
الكممات المفتاحية:
تعدد التواقيع عمى السند  -التضامن في وفاء سند السحب  -التضامن في السند التجاري  -التضامن
العادي.

الممخص:
من المبادئ الميمة أن كل من يوقع عمى سند السحب يضمن وفاءه لحاممو إذا تخّمف المسحوب عميو

عن ىذا الوفاء ،ولذلك كمما ازدادت التواقيع عمى السند ازدادت الضمانات المقدمة لحاممو .لكن القانون لم

يكتف بيذه الضمانة ،بل زاد عمييا بأن جعل جميع الموقعين عمى السند متضامنين في وفائو إزاء
الحامل .وأحكام التضامن في السندات التجارية تختمف عن األحكام العامة المتعمقة بالتضامن العادي.

األهداف التعميمية:
تعريف الطالب بضمانة تعدد الموقعين عمى سند السحب في وفائو.

تحديد االختالف بين أحكام التضامن في السندات التجارية وتمك المتعمقة بالتضامن العادي.
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من المبادئ الصرفية الميمة أن كل من يوقع عمى سند السحب يضمن وفاءه لحاممو إذا تخمّف المسحوب
أدل
عميو عن ىذا الوفاء ،ولذلك كمما ازدادت التواقيع عمى السند ازدادت الضمانات المقدمة لحاممو .وال ّ
عمى أىمية ىذه الضمانة أكثر من أن الحامل غالباً ما يستغني عن التماس القبول من المسحوب عميو،
اكتفاء بوجود موقع مميء
أو حتى عن تنظيم االحتجاج لعدم القبول إن كان قد طمبو ولم يحصل عميو،
ً
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
وفائو إزاء الحامل .وىذا ما أشارت إليو المادة ( 308ق.ت) بقوليا -1" :ساحب سند السحب ،وقابمو،
ومظيره ،وضامنو مسؤلون جميعًا قبل حاممو عمى وجو التضامن.
 -2ولحاممو مطالبتيم منفردين أو مجتمعين ،بدون أن يمزم بمراعاة ترتيب التزام كل منيم.
 -3ويثبت ىذا الحق لكل موقع عمى سند السحب أوفى بقيمتو.
 -4والدعوى المقامة عمى أحد الممتزمين ال تحول دون مطالبة الباقين ،ولو كان التزاميم الحقًا لمن
أقيمت عميو الدعوى أوالً.
ال عمى وجو التضامن مع
وىكذا فالنص يجعل كل من وقع عمى سند السحب بأية صفة كانت مسؤو ً
اآلخرين لموفاء بالسند .بتعبير آخر ،إن المسؤولية التضامنية لموفاء يتحمميا ساحب السند وقابمو سواء
كان المسحوب عميو األصمي أم المفوض أم القابل بطريق التدخل ،وكل مظير أو ضامن احتياطي
أيضًا .أما المسحوب عميو غير القابل ،فيو وان كان ممتزمًا بوفاء السند لكن سبب التزامو ليس ناشئًا عن
توقيعو عمى السند ،بل يستند إلى مقابل الوفاء الذي لمساحب بذمتو ،والذي ينتقل إلى حامل السند بقوة
القانون؛ وليذا لم ُيشر النص إليو حين أقام المسؤولية التضامنية لمممتزمين صرفيًا بسند السحب.
ويتضح أيضاً من نص المادة المذكورة أعاله ومن باقي أحكام قانون الصرف األخرى أن أحكام التضامن
في السندا ت التجارية تختمف عن األحكام العامة المتعمقة بالتضامن العادي في النقاط التالية:
 -1التزام التضامن في السند التجاري التزام تبعي :فبينما نجد أن الدائن يستطيع وفقاً لمقواعد العامة
اختيار المدين المتضامن؛ الذي يبدأه بالمطالبة دون أن يكون مقيدًا بمطالبة واحد منيم قبل اآلخر ،نرى
أن قانون الصرف قد ألزم حامل سند السحب بمطالبة المسحوب عميو أوالً لوفائو ،سواء كان قابالً لو أم
ال؛ ألنو الشخص الذي وجو الساحب إليو األمر بالدفع فيو المدين األصمي بو .فإن لم يف المسحوب
عميو ،وأثبت الحامل ىذا التمنع عن الوفاء في احتجاج رسمي  ،فعند ذلك يحق لألخير توجيو المطالبة
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فيخصيم جميعًا بدعوى واحدة أو يداعي كل موقع منيم عمى انفراد .وال يجبر
إلى الممتزمين اآلخرين،
ّ
الحامل أيضًا عندئذ مطالبة ىؤالء الموقعين إن رجع عمييم بالترتيب حسب تسمسل تواقيعيم ،بل لو أن
يختار من يشاء ،ويطالبو بأداء قيمة السند بأكمميا.
 -2رجوع الضامن الموفي في السند التجاري يكون بكامل ما وفاه :تقضي المادة ( 297ق.م) بأنو:
"إذا أوفى أحد المدينين الم تضامنين كل الدين ،فال يرجع عمى أي من الباقين إال بقدر حصتو في الدين
 ...ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكون ىناك اتفاق ،أو نص يقضي بغير ذلك" .وىكذا نرى
أن القواعد العامة تقضي بانقسام الدين فيما بين المدينين المتضامنين إذا وفاه أحدىم ،بمعنى أن الموفي
ال يجوز لو أن يرجع عمى أي من المتضامنين اآلخرين إال بجزء من الدين َّ
يقدر بقدر حصتو فيو.
أما في التضامن الصرفي فمن حق الممتزم الذي أوفى مبمغ سند السحب لمحامل مطالبة المتضامنين
ال ،ذلك أن كل ممتزم من ىؤالء
اآلخرين الممتزمين حيالو ،مجتمعين أو منفردين ،بما دفعو كام ً
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
عمى المسحوب عميو وحده لمطالبتو بمقابل الوفاء إن كان قد أوصمو إليو فيو الممتزم الوحيد إزاءه .أما إذا
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.
 -3اختالف مصدر الدين بالنسبة لممدينين في التضامن الصرفي :يفترض التضامن المدني قيام عالقة
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
اآلخرين .فالساحب ينشئ سند السحب لصالح المستفيد وفاء لثمن بضاعة اشتراىا من األخير .أما
المستفيد فقد يظير ىذا السند إلى شخص آخر وفاء لثمن قطعة أرض اشتراىا منو.
 – 4انتفاء النيابة التبادلية في التضامن الصرفي :يترتب عمى التضامن المدني قيام نيابة تبادلية بين
المدينين المتضامنين فيما ينفعيم ال فيما يضرىم .فمو تجدد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين،
ينقضي االلتزام بالتجديد ،وتب أر ذمة باقي المدينين المتضامنين إالّ إذا احتفظ الدائن بحقو إزاءىم (مادة
 286ق.م) واذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن يستفيد باقي المدينين من ىذا اإلعذار
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وجو الدائن اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحمفيا ،فإن ىذا من شأنو
(مادة 2/293ق.م) .كما إذا ّ
أن يفيد باقي المدينين ،ويستطيع ىؤالء أن يتمسكوا بو ولو لم يكونوا ىم الذين حمفوا (مادة  3/295ق.م).

أما في التضامن الصرفي فتنتفي النيابة التبادلية بين الموقعين عمى سند السحب لتضارب أحكاميا مع
مبدأ صرفي ىام ىو مبدأ استقالل التواقيع.

***

162

تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:
إن تضامن الموقعين عمى سند السحب قبل حاممو يشمل:
 .1ساحب السند وقابمو فقط.
 .2قابل السند ومظيره فقط.
 .3ساحب السند ومظيره فقط.
 .4ساحب السند والضامن فقط.
 .5يشمل التضامن الساحب والقابل والمظير والضامن.

الجواب الصحيح رقم5.
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 -4وفـاء سند السحب
Paiement de la lettre de change
الكممات المفتاحية:
طرؽ تحديد تاريخ استحقاؽ السند  -االستحقاؽ لدى االطالع  -االستحقاؽ بعد مضي مدة
معينة عمى االطالع  -االستحقاؽ بعد مضي مدة معينة عمى تاريخ السند  -االستحقاؽ بيوـ
معيف  -أحكاـ وفاء السند  -تقديـ السند لموفاء  -زمف الوفاء  -تأجيؿ الوفاء  -مكاف الوفاء -
موضوع الوفاء  -شروط صحة الوفاء  -اثبات الوفاء  -المعارضة في الوفاء  -الوفاء بطريؽ
التدخؿ.

الممخص:
أتـ ىذا األداء في تاريخ االستحقاؽ أـ قبموّ.
وفاء سند السحب ىو أداء قيمتو إلى حاممو ،سواء ّّ

ويترتب عمى ىذا الوفاء انقضاء السند .ولتحديد تاريخ استحقاؽ السند طرؽ أربعةّ:لدى االطالع
بعد مضي مدة معينة عمى االطالع  -بعد مضي مدة معينة عمى تاريخ السند  -بيوـ معيف.كما أف لوفاء السند أحكاـ تتمثؿّ:بتقديمو لموفاء وزمف الوفاء وتأجيمو ومكانو وموضوعوّوشروط
صحتو واثباتو والمعارضة فيو والتدخؿ فيوّ .

األىداف التعميمية:
 تعريؼ الطالب بطرؽ تحديد تاريخ استحقاؽ سند السحب.
 تحديد األحكاـ التي يخضع ليا الوفاء بسند السحب.
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اءّأتـ ّىذاّا ألداءّفيّتاريخّاالستحقاؽّأـّقبموّ.
وفاءّسندّالسحبّىوّأداءّقيمتوّإلىّحامموّ،سو ّ

ويترتبّعمىّىذاّالوفاءّانقضاءّالسندّ .

طرق تحديد تاريخ استحقاق سند السحب
تاريخّاستحقاؽّسندّالسحبّىوّالوقتّالذيّيجبّعمىّالمسحوبّعميوّفيوّأفّيؤديّقيمةّالسندّ
إلى ّحامموّ .وتحديد ّىذا ّالتاريخ ّمف ّالبيانات ّاإللزامية ّفي ّالسندّ .وقد ّأوضحت ّالمادةّ
( 286ؽ.ت)ّطرؽّتحديدّتاريخّاالستحقاؽّ،وحصرتياّفيّأربعةّوجوهّحيفّقالتّ-1"ّ:يجوزّأفّ
يسحبّسندّالسحبّمستحؽّاألداءّعمىّالوجوّالتاليّ :
أّ-لدىّاالطالعّ .
بّ-بعدّمضيّمدةّمعينةّمفّاالطالعّ .
جػّ-بعدّمضيّمدةّمعينةّعمىّتاريخّالسندّ .
دّ-بيوـّمعيفّ .
ّ-2وسندّالسحبّالمشتمؿّعمىّميعادّاستحقاؽّآخرّ،أوّعمىّمواعيدّمتعاقبةّيكوفّباطالًّ ".
سنتكمـّفيماّيميّبالتفصيؿّعفّكؿّطريقةّمفّىذهّالطرؽّاألربعّ :
أولً -الستحقاق لدى الطالعّ ّPayable à vue :
سندّالسحبّالمحررّليستحؽّالدفعّلدىّاالطالعّىوّالذيّيتوجبّعمىّالمسحوبّعميوّتأديةّ
قيمتوّبمجرد ّ تقديموّإليوّ،ويمجأّعادةّإلىّتحريرّىذاّالنوعّمفّاألسنادّعندماّيستشعرّالشخصّ
حاجتوّإلىّمبمغّمفّالنقودّفيّمكافّمعيفّدوفّأفّيستطيعّتحديدّالزمفّالذيّتمسّالحاجةّفيوّ
ّ

إلىّالحصوؿّعمىّالمبمغّالمذكورّ .

ّيقصد ّفيو ّاالستحقاؽ ّلدى ّاالطالع ّبالشكؿ ّالتالي"ّ :ادفعوا ّبموجب ّسندّ
ويصاغ ّالسند ّالذي ُ
ُ

السحبّىذاّالذيّيستحؽّالدفعّلدىّاإلطالع"ّأوّ"عندّالطمب ّ"à réquisitionأوّ"عندّالتقديـّ
"ّ،أوّأيّعبارةّمماثمةّتفيدّنفسّالمعنىّ .
à présentation
ّ

وحيثّإفّحامؿّىذاّالسندّىوّالذيّيحددّتاريخّاستحقاقوّمتىّشاءّابتداءّمفّتاريخّإنشائوّ،فقدّ
الحظّالمشرعّ أفّترؾّالحريةّلمحامؿّالمذكورّ،بتقديموّلموفاءّمتىّأرادّوفيّالوقتّالذيّيختارهّ،
فيوّشيءّمفّالعنتّواإلضرارّبمركزّالمسحوبّعميوّوالممتزميفّاآلخريفّفيّالسندّ،مفّحيثّ
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أفّأوضاعيـّتبقىّقمقةّلمدةّقدّتطوؿّبسببّتعرضيـّلممطالبةّبالوفاءّالمفاجئّفيّكؿّلحظةّ،
األمرّالذيّالّ ينسجـّمعّالتعامؿّالتجاريّ،لذلؾّأوجبّالقانوفّعمىّالحامؿّأفّيتقدـّبيذاّالسندّ
الّ
لموفاءّخالؿّسنةّتبدأّمفّتار
يخّإنشائوّ.ويمكفّلمساحبّأفّيقصرّىذاّاألجؿّ،أوّيشترطّأج ً
ّ
أطوؿّ ،كما ّيمكف ّلممظيريف ّتقصير ّاآلجاؿ ّالمذكورة ّ(مادة287ؽ.ت)ّ .والشرط ّالذي ّيضعوّ

الساحب ّبالتمديدّ ،أ و ّالتقصير ّيسري ّأثره ّعمى ّجميع ّالموقعيف ّالالحقيف؛ ّألف ّالشرط ّالمذكورّ
أصبحّجزءاً ّمفّالسندّ،ومعّذلؾّيجوز ّلممظيريفّتقصيرّالميعادّالذيّاشترطوّالساحبّ.أماّ
الشرطّالذيّيضعوّالمظيرّبتقصيرّالمدةّ،فالّيسريّعمىّالموقعيفّالالحقيفّ،بؿّيقتصرّأثرهّ
عميوّفقطّ .
ّي ُّ
الّ
عد ّحام ً
واذا ّلـ ّيقدـ ّالحامؿ ّالسند ّلموفاء ّخالؿ ّمدة ّالسنةّ ،أو ّخالؿ ّالمدة ّاالتفاقية؛ ّفإنو ُ

الّ ،ويفقد ّحقو ّبالرجوع ّعمى ّالمظيريف ّوالساحب ّالذي ّيثبت ّوجود ّمقابؿ ّالوفاء ّلدىّ
ميم ً
المسحوبّعميوّبتاريخّاالستحقاؽ ّ(313ؽ.ت)ّوحينئذ ّالّيبقىّأماـّالحامؿّالمذكورّإالّ ّإقامةّ
ِ
حوبّعميوّالقابؿّطالماّأفّالحؽّالثابتّبالسندّلـّينقضّلعمةّالتقادـّ.وبماّأفّ
الدعوىّعمىّالمس
السندّالمسحوبّليستحؽّالدفعّلدىّاالطالعّّالّيحتاجّعرضوّعمىّالمسحوبّعميوّلقبولوّ،والّ
يحمؿ ّبالتالي ّتوقيعوّ ،فإف ّالحامؿ ّالميمؿ ّيفقد ّبالنتيجة ّكؿ ّحؽ ّصرفي ّلو ّبالرجوع ّعمىّ
الضامنيفّ .
ّىذاّولمس احبّوحدهّأفّيشترطّعمىّالحامؿّعدـّتقديـّالسندّالمستحؽّالدفعّلدىّاالطالعّقبؿّ
الّ ،ليتمكف ّخاللو ّمف ّإيجاد ّمقابؿ ّالوفاء ّعندّ
انقضاء ّأجؿ ّمعيف ّكشيريفّ ،أو ّثالثة ّأشير ّمث ً
الّابتداءّ
المسحوبّعميوّ.وفيّىذهّالحالةّإفّميعادّالتقديـّالقانونيّ"سنة"ّأوّاالتفاقيّالّيسريّإ ّ
مفّانتياءّمدةّالشيريفّ،أوّالثالثةّأشيرّالمحددةّمفّقبؿّالساحبّ(مادةّّ5/285ؽ.ت)ّ .
ّإلىّأفّالسندّالذيّلـّيحددّميعادّاستحقاقوّحيفّإنشائوّي ُّ
عد ّبحكـّالقانوفّ
يبقىّأفّنشيرّأخي اًر
ُ

مستحؽّالوفاءّلدىّاالطالعّعميوّ(مادةّّ1/247ؽ.ت)ّ .

ثانياً -الستحقاق بعد مدة معينة من الطالع Payable à un certain délai de vue
سندّالسحبّالذي ّيتحددّتاريخّاستحقاقو ّبعدّمدةّمعينةّمفّاالطالعّّعميوّىوّالذيّيتوجبّ
عمى ّالمسحوب ّعميو ّوفاؤه ّبعد ّانقضاء ّالمدة ّالمذكورة ّعمى ّتاريخ ّتقديمو ّإليو ّلمقبوؿّ ،وفائدةّ
تحديد ّاالستحقاؽ ّبيذه ّالصورة ّتقوـ ّعمى ّإعطاء ّالمسحوب ّعميو ّفرصة ّتدبير ّالماؿ ّالالزـّ
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لموفاءّ،دوفّأفّيفاجأّبالمطالبةّبالدفعّفيّوقتّقدّيكوفّمحرجاً ّبالنسبةّإليوّكماّىوّالحاؿّفيّ
األسنادّالتيّتستحؽّالدفعّلدىّاإلطالعّ .
ويحررّسندّالسحبّالذيّيستحؽّالدفعّبيذهّالطريقةّعمىّالنحوّالتاليّ :
"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّالذيّيستحؽّال ّوفاءّبعدّثالثةّأشيرّمفّاالطالعّّعميوّ"...فإذاّقُ ِّدـّ
ىذا ّالسند ّوقبمو ّالمسحوب ّعميو ّبتاريخ ّ2008/4/5فإف ّتاريخ ّاستحقاقو ّيكوف ّبتاريخّ
ّ.2008/7/5وىكذاّنرىّأفّتحديدّتاريخّاستحقاؽّأمثاؿّىذاّالسندّالّيمكفّأفّيتـّإالّ ّبتقديـّ
الحامؿّالسندّإلىّالمسحوبّعميوّلإلطالعّعميوّأيّلقبولوّ،فمدةّالثالثةّأشيرّالمذكورةّلفّتبدأّ
ال ّمف ّتاريخ ّىذا ّالقبوؿّ ،أو ّتاريخ ّاالحتجاج ّلعدـ ّالقبوؿ ّفي ّحالة ّالرفض ّ(مادةّ
بالسرياف ّإ ّ
1/288ؽ.ت)ّ .
ٍ
يخّ،وعندئذّ
واذاّخالّقبوؿّالسندّمفّتاريخّوقوعوّ،جازّلمحامؿّتنظيـّاحتجاجّعدـّذكرّالتار
تسريّمدةّالثالثةّأشيرّفيّمثال ناّالسابؽّمفّتاريخّتنظيـّىذاّاالحتجاجّ(مادةّّ4/278ؽ.ت)ّ .
أماّإذاّلـّيعمؿّاالحتجاجّالمذكورّ،إلغفاؿّالحامؿّ،أوّالشتماؿّالسندّعمىّشرطّالرجوعّدوفّ
الّفيّاليوـّاألخيرّمفّالمدةّالقانونيةّالمحددةّلعرضّ
مصاريؼّ،اعتبرّالقبوؿّغيرّالمؤرخّحاص ً
السند ّلمقبوؿ ّ(مادة2/288ؽ.ت) ّوىذه ّالمدة ّىي ّسنة ّمف ّتاريخ ّتحرير ّالسندّ
(مادة1/276ؽ.ت)ّ .
ثالثاً -الستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ السحبPayable à un certain délai de :
date
ذكرتّالمادةّ(289ؽ.ت)ّماّيميّ :
" ّ-1سندّالسحبّالمسحوبّلشيرّأوّأكثرّمفّتاريخوّأوّمفّتاريخّاالطالعّّعميوّيقعّاستحقاقوّ
فيّالت اريخّالذيّيقابموّمفّالشيرّالذيّيجبّالوفاءّفيوّ .
 ّ -2وعندّعدـّوجودّمقابؿّلذلؾّالتاريخّفيّالشيرّ،الذيّيجبّفيوّالوفاءّوقعّاالستحقاؽّفيّ
اليوـّاألخيرّمفّىذاّالشيرّ .
 -3إذاّسحبّالسندّلشيرّونصؼّأوّلشيورّونصؼّشيرّمفّتاريخوّ،أوّمفّتاريخّاالطالعّ
عميوّوجبّبدءّالحسابّبالشيورّالكاممةّ .
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وافّعبارةّنصؼّشيرّتعنيّخمسةّعشرّيومًاّكاممة"ّ .
فمو ّنشأت ّسفتجة ّبالصيغة ّالتالية"ّ :ادفعوا ّبموجب ّىذه ّالسفتجة ّوبعد ّشيريف ّمف ّتاريخياّ"..
وكانت ّالسفتجة ّمحررة ّفي ّّ ،2008/5/1وقع ّاالستحقاؽ ّفي ّاليوـ ّالمقابؿ ّلتاريخ ّالتحرير ّمفّ
الشيرّالذيّيجبّالوفاءّفيوّأيّفيّّ .2008/7/1
أماّإذاّلـّيوجدّلتاريخّالتحريرّمقابؿّفيّالشيرّالذيّيجبّفيوّالوفاءّوقعّاالستحقاؽّفيّاليوـّ
األخيرّمفّىذاّالشيرّ.فموّحررّسندّسحبّفيّّ2007/10/31ليستحؽّالدفعّبعدّأربعةّأشيرّ
ّ
مفّتاريخوّ،وقعّاالستحقاؽّفيّ2008/2/29؛ّألفّشيرّشباطّيتضمفّّ28أوّ29يوماًّ،وليسّ

فيوّيوـّمقابؿّليوـّالتحريرّ .
واذا ّذكر ّ"ادفعوا ّبموجب ّىذا ّالسند ّوبعد ّشيريف ّونصؼ ّمف ّاالطالع ّعميو" ّثـ ّقُبؿ ّالسندّ
ال ّبحسابّالشيورّوفقًاّ
المذكورّمفّالمسحوبّعميوّبتاريخّّ،2008/5/15فإنوّيجبّأفّنبدأّأو ً
لمقواعدّالسابقةّثـّيضاؼّإلىّذلؾّخمسةّعشرّيومًا؛ّألفّعبارةّنصؼّشيرّتعنيّّ/15/يومًاّ.
وعميوّيحددّتاريخّاستحقاؽّىذاّالسندّعمىّالشكؿّالتاليّ:اليوـّالمقابؿّإلىّّ 5/15بعدّشيريفّ
ىوّّ7/15ثـّنضيؼّّ15يومًاّبدءًاّمفّتاريخّّ7/16فيكوفّاستحقاؽّالسندّّ .2008/7/30
لسندّقدّحررّفيّ
أماّإذاّقيؿّ"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّوبعدّعشرةّأياـّمفّتاريخوّ"..وكافّىذاّا
ُ

ّ 2008/5/15فإفّتاريخّاستحقاقوّيكوفّفيّ2008/5/25؛ّألفّالقاعدةّتقوؿّإف ّيوـّتحريرّ
السندّالّيحسبّ(مادة342ؽ.ت)ّ .
ُ
رابعاً -الستحقاق في يوم معينPyable à un jour fixe :
يكوف ّسند ّالسحب ّمستحقاً ّفي ّيوـ ّمعيف ّعندما ّيذكر ّتاريخ ّىذا ّاليوـ ّبشكؿ ّصريح ّفي ّمتفّ
السندّ،كأفّيذكرّمثالً ّ"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّوبتاريخّّ،"..2008/4/10فيذاّالسندّيتوجبّ
ّوتعد ّىذه ّالطريقة ّفي ّتحديد ّتاريخ ّاستحقاؽ ّأسناد ّالسحبّ
وفاؤه ّفي ّذات ّاليوـ ّالمعيف ّبو،
ّ
الطريقةّاالعتياديةّالشائعةّ.فالتجارّغالبًاّماّيحددوفّيوـّّ،30ّ،25ّ،20ّ،15ّ،10ّ،5ّ،1مفّ
كؿّشيرّميعاداًّلموفاءّبالسنداتّالتجاريةّالتيّيصدرونياّ .
ّيقاؿّ:
ىذا ّوقد ّأجاز ّالقانوف ّأف ّيحدد ّتاريخ ّاالستحقاؽ ّوفؽ ّىذه ّالطريقة ّبصورة ّأخرى ّكأف ُ
"ادفعواّبموجبّىذاّالسندّوفيّابتداءّشيرّكذا"ّأوّ"منتصؼّشيرّكذا"ّأوّ"فيّآخرّشيرّكذا"ّ،

فيكوفّتاريخّاالستحقاؽّالمقصودّىوّ"الي وـّاألوؿّمفّالشير"ّأوّ"الخامسّعشرّمنو"ّأوّ"اليوـّ
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األخيرّمفّالشير"ّسواءّأكافّّ 28أوّّ 29إذاّكافّالشيرّشباطّأوّّ 30أوّّ 31بالنسبةّلألشيرّ
األخرىّ(مادة4/289ؽ.ت)ّ .
واذاّكافّسندّالسحبّمستحؽّالوفاءّفيّيوـّمعيفّ،وفيّبمدّيختمؼّفيوّالتقويـّعفّتقويـّبمدّ
إصدارهّ ،يحدد ّميعاد ّاالستحقاؽ ّوفقاً ّلتقويـ ّبمد ّالوفاء ّ(مادة1/290ؽ.ت)ّ ،وعمى ّىذا ّلو ّأفّ
فيّمدينةّجدةّبالمممكةّالعربيةّ
سفتجةّسحبتّفيّباريسّلتستحؽّالدفعّبتاريخّّ 2007/6/15
ّ
السعوديةّ،وحيثّإفّتعييفّتاريخّاالستحقاؽّيجبّأفّيحددّوفقًاّلمتقويـّاليجريّحيثّبمدّالوفاءّ،
فيكوف ّتاريخ ّاستحقاؽ ّالسفتجة ّالمذكورة ّىو ّيوـ ّّ 29جمادى ّاألولى ّّ 1428ىػ ّألنو ّالتاريخّ
ّ.وكذلؾّإفّىذاّالحكـّالّيطبؽّإالَّّفيّحاؿّعدـّاالتفاؽّعمىّتطبيؽّ
المقابؿّليوـّ2007/6/15
ّ
قواعدّأخرىّ .
ّ
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أحكام الوفاء

 -1التقديـّلموفػػاءّPresentation au paiementّ-
أو ًل -لزوم التقديــم:
ّيجمدّ
يحتؿ ّالوفاء ّبااللتزامات ّفي ّالمعامالت ّالتجارية ّأىمية ّبالغة ّمف ّعدة ّنواحّ ،فالتاجر ّال ّ

المبالغّالنقديةّالتيّيممكياّفيّصندوقوّالحديديّبؿّيعمؿّعمىّتوظيفياّباستمرارّفيّصفقاتّقدّ
تعودّعميوّبالربحّوالفائدةّ.ثـّإفّتشابؾّعالقاتّالتجارّمعّبعضيـّالبعضّيؤديّ-إذاّماّأعسرّ
اكزّاآلخريفّ،واحتماؿّإفالسيـّ .
ّ
أحدىـّوتخمّؼّعفّأداءّالتزاماتوّ-إلىّزعزعةّمر
وتبدوّىذهّالحقائؽّواضحةّفيّحالةّالسندّالتجاريّ،فالوفاءّبسندّالسحبّاليحقؽّفقطّمصمحةّ
حامموّباقتضاءّالديفّالثابتّبوّمفّأجؿّسدادّديونوّ،وتسييرّأمورّتجارتوّ،بؿّإنوّيريحّأيضًاّ
كاىؿّالموقعيفّاآلخريف؛ّالذيفّيقعّعمىّعاتقيـّعبءّضمافّوفائوّإفّتخمّّ ؼّالمسحوبّعميوّ
عفّىذاّالوفاءّ .
واذاّكافّاألصؿّأفّلمدائفّالحريةّبمطالبةّمدينوّفيّالوفاءّفيّتاريخّاالستحقاؽّ،فإفّحامؿّسندّ
السحبّممزـّبيذهّالمطالبةّلرفعّالضرر؛ّالذيّقدّيمحؽّبالموقعيفّاآلخريفّنتيجةّبقاءّالتزاميـّ
ّتدبر ّمقدمًا ّالمبمغّ
بضماف ّالوفاء ّمعمقًا ّلفترة ّأطوؿّ .ثـ ّإف ّالمسحوب ّعميو ّغالبًا ّما ّيكوف ّقد ّ
ّتمت ّالمطالبة ّبعد ّفوات ّالميعاد ّالمذكور ّقدّ
الالزـ ّلمواجية ّالوفاء ّفي ّميعاد ّاالستحقاؽّ ،فمو ّ

تكوفّبالّجدوىّفيماّلوّتصرؼّالمسحوبّعميوّبيذاّالمبمغّفيّأوجوّأخرىّ،األمرّالذيّيرتّبّ
مسؤوليةّالضامنيفّالّلخطأّمنيـّ،بؿّلتقصيرّالحامؿّالدائفّ.إضافةّإلىّذلؾّإفّسندّالسحبّ
ٍ
ٌّ
ىّ،فقدّالّيتسنىّلممسحوبّعميوّالمديفّبوّمعرفةّالشخصّ
ّبطبيعتوّلمتداوؿّمفّيدّإلىّأخر
معد
ّ

ّاستقر ّبيده ّىذا ّالسندّ ،الشيء ّالذي ّيحتّـ ّعمى ّاألخير ّالتقدـ ّمف ّاألوؿ ّلممطالبة ّبالوفاءّ
الذي
ّ

وليذاّيقاؿّإفّ"الديفّالصرفيّمطموب ّ ."La dette cambiaire est réquérable
ُ
لألسبابّالمقدمةّمجتمعةّ،قضتّالمادةّ(291ؽ.ت)ّبماّيميّ :

" -1عمىّحامؿّسندّالسحبّالمستحؽّالوفاءّفيّيوـّمعيفّ،أوّبعدّمدةّمعينةّمفّتاريخوّأوّمفّ
تاريخّاالطالعّعميوّأفّيقدموّلمدفعّفيّيوـّاستحقاقوّ .
ّ-2ويعتبرّتقديـّالسندّلغرفةّالمقاصةّبمثابةّتقديـّلموفاءّ ".
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فالمطالبةّبوفاءّسندّالسحبّفيّتاريخّاستحقاقوّليستّإذاً ّحقًا ّلمحامؿّ،بؿّالتزامًا ّعميوّأيضًاّ.
الّ،ويسقطّحقو ّبالرجوعّعمىّالمظيريفّوالضامنيفّ
ال ّميم ً
واذاّلـّيقـّبيذهّالمطالبةّيعتبرّحام ً
والساحب؛ّالذيّأوجدّمقابؿّالوفاءّفيّتاريخّاالستحقاؽّ .
لكف ّحي ث ّأف ّلمحامؿ ّميمة ّيوميف ّمف ّأياـ ّالعمؿ ّالتي ّتمي ّتاريخ ّاستحقاؽ ّالسند ّلتنظيـّ
االحتجاجّلعدـّالوفاءّفيّحاؿّرفضّالمسحوبّعميوّلموفاءّ،فإنوّيجوزّأفّيمتدّزمفّالمطالبةّ
بالوفاءّفالّيقتصرّعمىّيوـّاالستحقاؽّ،بؿّيتعداهّإلىّاليوميفّالثانيّوالثالثّالالحقيفّ .
ويجوزّلمحامؿّأفّينيبّعنوّشخصاًّآخرّليتقدـّبالسندّإلىّالوفاءّ،وتتخذّىذهّاإلنابةّعادةّشكؿّ
التظييرّالتوكيميّلممصرؼ؛ّالذيّيتعامؿّمعوّالحامؿّبغرضّتحصيؿّقيمتوّلحسابوّ .
ثانياً -اإلعفـاء من التقديــم:
بالرغـّمفّأفّالمطالبةّواجبةّعمىّالحامؿ؛ّفإفّالقانوفّقدّأعفاهّمنياّفيّالحاالتّاألربعّالتاليةّ :
ّ -1إذاّسبؽّلوّتنظيـّاحتجاجّلعدـّالقبوؿّ(مادة3/304ؽ.ت)ّ .
ّ -2إذاّأفمسّالمسحوبّعميوّ،سواءّأكافّقابالًّأـّغيرّقابؿّ(مادة4/304ؽ.ت)ّ .
ّ -3إذاّأفمسّساحبّالسفتجةّالمشروطّعدـّتقديمياّلمقبوؿّ(مادة4/304ؽ.ت)ّ.وفيّالحالتيفّ
األخيرتيفّيكوفّتقديـّحكـّاإلفالسّكافيًا ّبذاتو؛ّلتمكيفّالحامؿّمفّاستعماؿّحقوقوّفيّالرجوعّ
عمىّالضامنيفّ .
ّ -4إذاّحدثتّقوةّقاىرةّحالتّدوفّتقديـّسندّالسحبّلموفاءّ،ودامتّأكثرّمفّثالثيفّيوماًّمفّ
تاريخّاالستحقاؽّ،شريطةّأفّيكوفّالحامؿّقدّأخطرّمفّظيرّإليوّالسفتجةّبالحادثّالقيريّ،
وأف ّيثبت ّىذا ّاإلخطار ّمؤرخاً ّوموقعاً ّمنو ّفي ّالسفتجةّ ،أو ّفي ّالورقة ّالمتصمة ّبياّ
(مادة5/314ؽ.ت)ّ .
ثالثاً -إيداع مبمغ سند السحب:
ثـّمعّأفّالديفّفيّالسندّيجبّأفّيسعىّإليوّلتحصيموّدوفّأفّيسعىّالمديفّإلىّالوفاءّبو؛ّ
فإفّالقانوفّأجازّلكؿّمديفّبسندّالسحبّإيداعّمبمغوّدائرةّالتنفيذّإذاّلـّيقدـّىذاّالسندّلموفاءّ
يوـّاالستحقاؽّ،أوّفيّأحدّيوميّالعمؿّالتالييفّلوّ(مادة1/295ؽ.ت)ّ.وتكوفّنفقةّىذاّاإليداعّ
عمىّعاتؽّالحامؿّوتحتّمسؤوليتوّ.وإلثباتّىذاّاإليداعّتسمـّدائرةّالتنفيذّالمودعّبياناًّيذكرّفيوّ
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فّح ّررّفيّاألصؿّلمصمحتوّوغيرّ
إيداعّالمبمغّوقدرهّوتاريخّالسندّ،وتاريخّاستحقاقوّ،واسـّم ُ

ال ّتسميـ ّبياف ّاإليداعّ
ذلؾ ّمف ّالوقائعّ .واذا ّطالب ّالحامؿ ّالمديف ّبالدفع ّفميس ّعمى ّاألخير ّإ ّ
مقابؿ ّتسمـ ّسند ّالسحبّ .ولمحامؿ ّأف ّيقبض ّالمبمغ ّالمودع ّبموجب ّذلؾ ّالبيافّ .فإذا ّلـ ّيسمـّ
المديفّالمودعّبيافّاإليداعّإلىّحامؿّالسندّوجبّعميوّوفاءّقيمتوّ ّّ.
يتضحّمفّنصّالمادةّالمذكورةّأفّعبارةّ"المديف"ّبالسندّالذيّيجوزّلوّإيداعّمبمغوّإذاّلـّتتـّ
يخّالمشارّإليوّ،تشتمؿّعمىّكؿ ّمفّالمسحوبّعميوّوضامنوّ،والساحبّ
المطالبة ّبوّفيّالتار
ّ
الذيّلـّيوجدّمقابؿ ّالوفاءّفيّتاريخّاالستحقاؽّوضامنوّ،أماّالمظيروفّالسابقوفّوضامنوىـّ
االحتياطيوفّ ،والساحب ّالذي ّأوجد ّمقابؿ ّالوفاء ّوضامنو ّاالحتياطي ّفيـ ّغير ّمعنييف ّبيذاّ
اإليداع؛ّألفّحؽّالحامؿّبالرجوعّعمييـّقدّسقطّإلىمالوّتقديـّالسندّلموفاءّفيّالمواعيدّالقانونيةّ
المحددةّ(أيّفيّتاريخّاالستحقاؽّأوّفيّأحدّيوميّالعمؿّالتالييفّلو)ّ .
ىذاّوال أريّعمىّأفّاإليداعّيجبّأفّيتناوؿّمبمغّالسندّبأكمموّ.أماّاإليداعّالجزئيّفغيرّجائزّ
الّيصحّقياسوّعمىّالوفاءّالجزئيّالختالؼّالعمّةّوالشروطّبينيماّ .
و
ّ
ّ
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-2

زمـن الوفــاء Date de paiement

أولً -الوفاء في موعد الستحقاقPaiement à l'échéance :
يجبّأفّيوفىّسندّالسحبّفيّ التاريخّالمحددّالستحقاقوّ.وأىـّماّيتميزّبوّوفاءّالسندّفيّىذاّ
ّي ُّ
عد ّالتزاماً ّعمى ّعاتؽ ّكؿ ّمف ّالحامؿّ
الشأف ّىو ّأف ّحصوؿ ّالوفاء ّفي ّيوـ ّاالستحقاؽ ُ
والمسحوبّعميوّ.فالحامؿّممزـّبأفّيطالبّالمسحوبّعميوّبوفاءّالسندّفيّتاريخّاستحقاقوّ،أوّ

فيّأحدّيوميّالعمؿّالتالييفّليذاّالتاريخّ.ذلؾّأفّالمسحوبّعميوّيكوفّمستعدًا ّلموفاءّفيّىذاّ
الميعادّقدّيعجزّعفّذلؾّفيماّبعدّ .
أما ّالمسحوب ّعميوّ ،وىو ّالمديف ّالصرفي ّبالسندّ ،فإف ّالقواعد ّالعامة ّتمزمو ّالوفاء ّفي ّميعادّ
االستحقاؽ ّلدائنو ّالذي ّييمو ّأف ّيحصؿ ّعمى ّمبمغ ّالديف؛ ّالذي ّقد ّيمحظو ّىو ّأيضًا ّلموفاءّ
تبةّعميوّ،الّبؿّأفّقانوفّالصرؼّقدّشددّعميوّفيّىذاّااللتزاـّ،إذّحظّرّعمىّ
بالديوفّالمتر
ّ
القاضي ّأف ّيمنحو ّمف ّحيث ّالمبدأ ّأية ّميمة ّلموفاء ّاستثناء ّمف ّالسمطة ّالتي ّتخوليا ّالقواعدّ
العامةّلمقاضيّفيّىذاّالشأفّ.وطالماّأفّالوفاءّبسندّالسحبّالتزاـّعمىّالمسحوبّعميوّ،لذلؾّ
كماّمرّمعناّ-لدىّ
أجازّلوّالقانوفّإفّلـّيتقدـّالحامؿّلممطالبةّبالوفاءّ،أفّيودعّمبمغّالسندّّ-
َّ
دائرةّالتنفيذّإلبراءّذمتوّمفّىذاّااللتزاـّ .
ثانياً -الوفــاء المســبقPaiement anticipé :
يعتبر ّاألجؿ ّالمحدد ّفي ّسند ّالسحب ّلوفائو ّمشروطًا ّلمصمحة ّكؿ ّمف ّالحامؿ ّ(الدائف)ّ
والمسحوبّعميوّ(المديف)ّعمىّالسواءّ .
وعمى ّىذا ّليس ّلمحامؿ ّأف ّيطالب ّالمسحوب ّعميو ّبوفاء ّقيمة ّالسند ّقبؿ ّأجؿ ّاستحقاقو ّكيالّ
يحرمو ّمف ّىذا ّاألجؿّ .ومع ّذلؾ ّليس ّىناؾ ّما ّيمنع ّمف ّأف ّيتـ ّاالتفاؽ ّبيف ّحامؿ ّالسندّ
والمسحوبّعميوّلتعجيؿّالوفاءّبوّ .
كذلؾّليسّلممسحوبّعميوّبدوره ّ،وىذاّاستثناءّمفّالمقررّفيّالقواعدّالعامةّبأفّاألجؿّمشروطّ
لمصمحةّالمديفّفيكوفّلوّإجبارّالدائفّعمىّقبوؿّالوفاءّقبؿّحموؿّاألجؿّ،أفّيجبرّالحامؿّ
عمىّقبوؿّالوفاءّ،قبؿّتاريخّاالستحقاؽّ،وذلؾّمنطقيّألفّاألجؿّالمضروبّفيّالسندّممحوظّ
لمصمحةّكؿّمفّالمديفّوالدائفّالّيج وزّألحدىماّإجبارّاآلخرّعمىّالنػزوؿّعنوّ.وعمىّىذاّ
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نصت ّالمادة ّ( 1/293ؽ.ت) ّبقوليا"ّ :ال ّيجبر ّحامؿ ّسند ّالسحب ّعمى ّاستالـ ّقيمتو ّقبؿّ
ال ّيستوفيّقيمةّالسندّقبؿّتاريخّاالستحقاؽّكيالّ
االستحقاؽ"ّ،فقدّيكوفّمفّمصمحةّالحامؿّأ ّ
تضيعّعميوّالفائدةّالمتفؽّعميياّأو ّتنقصّ.وىناّأيضًا ّيمكفّأفّيردّعمىّىذهّالقاعدةّبعضّ
االستثناءاتّ.فقدّيقبؿّالحامؿّاستيفاءّقيمةّالسندّقبؿّموعدّاستحقاقوّ،أوّقدّيكوفّالسندّتضمفّ
عندّإنشائوّنصًا ّصريحًاّفيّمتنوّيجيزّلممديفّبوّوفاءّقيمتوّقبؿّاالستحقاؽّمقابؿّخصـّنسبةّ
معينةّمفّمبمغوّنظيرّتعجيؿّالوفاءّ .
ثالثاً -تمديد أجل الستحقاقProrogation de l'échéance :
ُي ُّ
مدّأجؿّالوفاءّإماّباتفاؽّالمسحوبّعميوّمعّالحامؿّ،أوّبحكـّالقانوفّأوّبأمرّقضائيّ .
 -1التمديد التفاقي :قدّيحؿّموعدّاستحقاؽّسندّالسحبّوالمسحوبّعميوّفيّحالةّإعسارّ
ماليّ،فإذاّكافّالحامؿّعمىّمعرفةّبالمذكورّ،أوّعمىّ ثقةّبائتمانوّ،فإنوّقدّيقبؿّأفّيمنحوّميمةّ
جديدةّلموفاءّ.ويتخذّىذاّاإلمياؿّإماّصورةّإنشاءّسندّسحبّجديدّبميعادّاستحقاؽّالحؽّيحؿّ
محؿّالسندّأألصميّ،واما ّصورة ّتدويفّأجؿّجديدّلالستحقاؽّعمىّالسند ّنفسوّ .وفيّالحالتيفّ
فّالسابقيفّإذاّلـّيعبرّالمذكوروفّعفّ
يسقطّحؽّالحامؿّبالرجوعّعمىّضامنيّالسندّمفّالموقعي
ّ

رضاىـّبالموعدّالالحؽّالجديدّ.فالّيبقىّ،والحالةّىذهّ،أماـّالحامؿّإالَّ ّالرجوعّعمىّالمسحوبّ
عميوّوضامنوّ،والساحبّالذيّلـّيقدـّمقابؿّالوفاءّوضامنوّأيضاًّ ّ.
 -2التمديد القانونـي :يؤجؿّموعدّاستحقاؽّسندّالسحبّقانونًاّفيّالحاالتّالتالية:
أّ-إذاّوقعّاالستحقاؽّفيّيوـّعطمةّرسميةّّّjour férié legalإ فّسندّالسحبّالذيّيقعّميعادّ
ّيمدد ّأجمو ّإلى ّأوؿ ّيوـ ّعمؿ ّّ jour ouverableيمي ّىذهّ
استحقاقو ّفي ّيوـ ّعطمة ّرسميةُ ،
العطمةّ.وعمىّىذاّقضتّالمادةّ( 341ؽ.ت)ّبأفّسندّالسحبّالذي ّيحؿّأجؿّوفائوّفيّيوـّ

عطمة ّرسمية؛ ّفإنو ّال ّيمكف ّالمطالبة ّبو ّإالّ ّفي ّأوؿ ّعمؿ ّيميوّ .وكذلؾ ّإف ّجميع ّاإلجراءاتّ

َّ
االحتجاجّفإنوّالّيمكفّالقياـّبياّإالّفيّيوـّعمؿّ .
المتعمقةّبالسندّ،والّسيماّتقديموّلمقبوؿّو

واذاّوجبّالقياـّبأحدّىذهّاإلجراءاتّفيّأجؿّمعيفّيوافؽّآخرّيوـّمنوّيوـّعطمةّرسميةّفيمددّ
األجؿّإلىّأوؿّيوـّعمؿّيميوّوتُ ُّ
عدّأياـّالعطؿّالتيّتتخمؿّاألجؿّفيّحسابّمدتوّ .
ب -حدوث قوة قاىرة :Cas de force majeur
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إذاّحدثتّظروؼّاستثنائيةّ،كالفيضاناتّوالزالزؿّوالحروبّ،وكذلؾّصدورّأحكاـّقانونيةّبتأجيؿّ
الديوفّ،ومنياّديوفّأسنادّالسحبّ،لـّيكفّفيّاستطاعةّالحامؿّتوقعياّأوّتجنبياّوحالتّدوفّ
تقديموّالسندّلموفاءّ،فإفّأجؿّالوفاءّيمتدّحكماًّ.تقوؿّالمادةّ(314ؽ.ت)ّفيّىذاّالشأفّمايميّ :
" ّ -1إذاّحاؿّدوفّعرضّسندّالسحبّ،أوّدوفّتقديـّاالحتجاجّفيّالمواعيدّالمعينةّحائؿّالّ
يمكفّالتغمبّعميوّفتُمددّىذهّالمواعيدّ .
ّظيره ّلو ّبالحادث ّالقيريّ ،وأف ّيثبت ّىذاّ
ّ -2وعمى ّحامؿ ّالسند ّأف ُ
ّيشعر ّدوف ّإبطاء ّمف ّ

اإلشعارّمؤرخًاّوموقعاًّعميوّمنوّفيّالسندّأوّفيّالورقةّالمتصمةّبوّ .

 ّ -3وعمى ّمف ّأَرسؿ ّلو ّاإلشعار ّإبالغ ّمف ّظير ّلو ّالسندّ ،ويتسمسؿ ّذلؾ ّحتى ّالوصوؿ ّإلىّ
الساحبّ .
ّ -4وعمىّالحامؿّبعدّزواؿّالحادثّالقيريّعرضّا لسندّلمقبوؿّ،أوّلموفاءّدوفّإبطاءّوعميوّ
تقديـّاالحتجاجّعندّاالقتضاءّ .
ّ -5واذاّاستمرتّالقوةّالقاىرةّأكثرّمف ّثالثيفّيومًا ّمحسوبةّمفّيوـّاالستحقاؽّجازّالرجوعّ
عمىّالممتزميفّ،مفّغيرّحاجةّإلىّعرضّالسندّ،أوّتقديـّاالحتجاجّ .
ّ-6فإذاّكافّالسندّمستحؽّالوفاءّبمجردّاالطال عّعميوّ،أوّبعدّمضيّمدةّمعينةّمفّاالطالعّّ
سرىّميعادّالثالثيفّيوماًّمفّالتاريخ؛ّالذيّأَشعرّفيوّالحامؿّمفّظيرّلوّالسندّبوقوعّالحادثّ،
ولوّوقعّىذاّالتاريخّبعدّانقضاءّالميعادّالمعيفّلمعرضّ .
 -3التمديد القضائي :إفّمفّمظاىرّالقسوةّفيّتنفيذّااللتزاـّالصرفيّىوّذلؾّالضغطّالذيّ
أوقعوّالمشرعّعمىّالمديفّبيذاّااللتزاـّ.فقدّاعتبرّالتزاـّالمديفّالصرفيّالتزاماً ّقطعيًاّ،بحيثّ
يمتنعّعمىّالمحاكـّأفّتمنحّالمديفّالمذكورّأي ّميمةّيتدبرّخاللياّأمورهّويتمكفّمفّالوفاءّ.
ّ
ّلوفاءّجزءّمنوّ.والىّالمنعّ
ّ
ال
كماّال ّيجوزّلممحاكـ ّتقسيطّالديفّالصرفي؛ّألفّفي ّذلؾّتأجي ً
المذكورّأشارتّالمادةّ(343ؽ.ت)ّبقوليا"ّ:الّيجوزّمنحّأيّميعادّقضائيّأوّقانونيّإالّ ّفيّ
الحاالتّالمنصوصّعميياّفيّالمادتيفّ(303وّ)314مفّىذاّالقانوفّ ّ.
وبيذاّيكوفّحكـّىذاّالنصّخروجًا ّعمىّأحكاـّالقواعدّالعامةّالتيّتجيزّلمقاضيّمنحّالمديفّ
الحسفّالن يةّميمةّلموفاءّإذاّاقتضتّظروفوّذلؾّ.والعمةّفيّىذاّالخروجّتقوـّعمىّقصدّالمشرعّ
دعـّاالئتمافّالتجاريّبوجوّعاـّواجزاءّالثقةّبالسندّالتجاريّبوجوّخاصّ .
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أما ّاألحواؿ ّالتي ّيجوز ّفييا ّلممحاكـّ ،وفقًا ّلنص ّالمادة ّالمذكورّ ،أف ّتنظر ّبمنح ّميؿ ّلموفاءّ
فمقصورةّوفؽّأحكاـّالمادةّ( 3/303ؽ.ت)ّعمىّحالةّرجوعّالحامؿّعمىّموقعيّسندّالسحبّ
قبؿ ّموعد ّاستحقاقو ّبسبب ّإفالس ّالمسحوب ّعميو ّالقابؿّ ،أو ّغير ّالقابؿّ ،أو ّتوقفو ّعف ّدفعّ
ديونوّ ،أو ّالحجز ّعمى ّأموالو ّدوف ّطائؿّ ،أو ّإفالس ّالساحب ّالذي ّاشترط ّعدـ ّتقديـ ّالسندّ
لمقبوؿّ.ففيّىذهّاألحواؿّأجازّالقانوفّلضامنيّالسندّالذيفّأقيمتّعمييـّدعوىّالرجوعّ،الطمبّ
إلىّمحكمةّالبدايةّالمدنيةّفيّموطنيـّ،وخالؿّثالثةّأياـّمفّتاريخّالرجوعّعمييـّ،منحيـّميمةّ
ّعيف ّفي ّحكمو ّالوقت ّالذي ّيجب ّفيو ّعمىّ
لموفاءّ .فإذا ّوجد ّرئيس ّالمحكمة ّمبر اًر ّلمطمبّ ،

الّ
الضامنيفّوفاءّالسندّالتجاريّالمعنيّشريطةّأ ّ
ال ّتتجاوزّالميمةّالممنوحةّالتاريخّالمحددّأص ً
لالستحقاؽّ.والّيكوفّالحكـّالمذكورّقابالًّأليّطريؽّمفّطرؽّالطعفّ .
أماّالمادةّ( 314ؽ.ت)ّفقدّتناولتّحالةّالقوةّالقاىرة؛ّالتيّتحوؿّدوفّتقديـّالسفتجةّلمقبوؿّ،أوّ
لموفاءّ،أوّتنظيـّاالحتجاجاتّالقانونيةّفيّمواعيدىاّالمحددةّ،وقدّسبؽّالقوؿّبأفّىذهّالمواعيدّ
تمتدّحتىّزواؿّالقوةّالقاىرةّ .
تجدر ّاإلشارة ّأخي ًارّ ،إلى ّأف ّحظر ّمنح ّالميؿ ّلموفاء ّفي ّالسندات ّالتجارية ّيقتصر ّأثره ّعمىّ
المطالبة ّبالحؽ ّالصرفي ّفقطّ .أما ّإذا ّكانت ّالمطالبة ّتستند ّإلى ّالعالقات ّالخارجة ّعف ّنطاؽّ
التيّأدتّ إلىّإنشاءّىذاّالسندّ،أوّتظييرهّ(دعوىّمقابؿّالوفاءّ،أوّدعاوىّالقيمةّ
السندّالتجاريّو
ّ
الواصمة)ّ،فمفّالجائزّ،فيّمثؿّىذهّالحاالتّ،منحّأجؿّلموفاءّإذاّكانتّاألحكاـّالتيّتنطبؽّ
عمىّالديفّاألصميّتسمحّبذلؾّ .
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القاعدةّ-كماّأسمفناّ-أفّالسفتجةّمطموبةّوليست ّمحمولةّبمعنىّأفّالحامؿّىوّالذيّعميوّأفّ
يسعىّإلىّالمسحوبّعميوّليطالبوّبمبمغياّ،وليسّعمىّالمسحوبّعميوّأفّيسعىّوراءّالحامؿّ
ألداءّقيمتياّ،بؿّعميوّأفّينتظرهّحتىّيتقدـّمنوّلممطالبةّبالوفاءّ .
الذيّيعد ّمفّ
وترتيبًا ّعمىّذلؾّ،يجبّأفّتقدـّالسفتجةّلموفاءّفيّمكافّاألداءّالمذكورّفيياّ،و
ّ

اميةّالتيّتحتويياّ،أماّإذاّخمتّمفّذكرّىذاّالمكافّفي ُّ
عد ّالمكافّالمذكورّبجانبّ
البياناتّاإللز
ُ

اسـّالمسحوبّعميوّمكاناًّلموفاءّ .
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وقدّيشترطّالساحبّوالمسحوبّعميوّوفاءّالسندّفيّمحؿّمختارّ(السفتجةّالموطنة)ّوغالباً ّماّ
يكوفّمصرفًا ّيتعامؿّمعوّالمسحوبّ عميوّ.ففيّىذهّالحالةّيتوجبّعمىّالحامؿّتقديـّالسفتجةّ
لموفاء ّفي ّىذا ّالمحؿّ .ودور ّصاحب ّالمحؿ ّالمذكور ّيقتصرّ ،كما ّذكرناّ ،عمى ّمجرد ّالوفاءّ
لمحامؿّكوكيؿّعفّالمسحوبّعميوّ،فيوّليسّممتزمًاّصرفياًّألنوّلـّيوقعّعمىّالسفتجة؛ّلذلؾّإذاّ
امتنعّعفّالوفاءّفإفّاالحتجاجّينظـّضدّالمسحوبّعميوّالّضدهّ،وانماّيقعّاإلخطارّبتنظيـّ
ىذاّاالحتجاجّلديوّباعتبارّأفّالسفتجةّموطنةّلديوّ .
وباإلضافة ّإلى ّالمحؿ ّالمختارّ ،فقد ّيعيف ّفي ّسند ّالسحب ّمسبقًا ّشخص ّليدفعو ّعند ّامتناعّ
المسحوب ّعميو ّعف ّالوفاء ّيسمى ّ"المفوضّ ،أو ّالمسحوب ّعميو ّاالحتياطي" ّأو ّقد ّيقبؿ ّأحدّ
األ شخاص ّالسند ّبطريؽ ّالتدخؿ ّحيف ّيرفض ّالمسحوب ّعميو ّقبولوّ .ففي ّىاتيف ّالحالتيفّ ،إذاّ
امتنعّالمسحوبّعميوّعفّالوفاءّبتاريخّاالستحقاؽّ،يجبّتقديـّالسندّإلىّمحؿّإقامةّالمفوضّ
أوّالقابؿّبطريؽّالتدخؿّمفّأجؿّأداءّقيمتوّفيماّإذاّكافّمحؿّإقامتيـّىذاّيقعّفيّنفسّمنطقةّ
مكافّالوفاءّالمحددّبالسندّ(مادةّ2/323ؽ.ت)ّ .

-4

محل الوفــاء Objet de paiement

أولً -عممة الوفــاء:
إفّالمبمغّالنقديّالمبيفّفيّسندّالسحبّىوّمحؿّالوفاءّ.ويمتزـّالمسحوبّعميوّبدفعّالمبمغّ
المذكور ّمف ّالنقود ّبعددىا ّالمحدد ّفي ّالصؾّ ،دوف ّأف ّيكوف ّالرتفاع ّقيمة ّىذه ّالنقودّ ،أوّ
النخفاضياّوقتّالوفاءّأيّأثرّ .
وفيّحاؿّتضمفّالسندّشرطّالفائدةّ،فإضافةّإلىّمبمغّالسندّيتوجبّعمىّالمسحوبّعميوّأفّ
يدفعّالفائدةّالمستحقةّعمىّىذاّالمبمغّ .
واذاّكافّنوعّعممةّالوفاءّيثيرّبعضّالمشاكؿّ،فإفّىذهّالمشاكؿّقدّسبؽّأفّتعرضناّلشرحياّ
عندّالبحثّفيّبياناتّالسفتجةّ،فيقتضيّالرجوعّإليياّ .
ثانياً -الوفاء بشـيك:
يجوزّلمحامؿّأفّيقبؿّوفاءّسندّالسحبّبطريؽّتحريرّشيؾّمفّالمسحوبّعميوّلصالحوّبقيمتوّ،
لكفّالوفاءّبيذهّالطريقةّالّيبرئّذمةّالمسحوبّعميو؛ّألفّالوفاءّبالشيؾّمعمؽّعمىّشرطّقبضّ
الّ،فالشيؾّأداةّأوّطريقةّتؤديّعادةّإ لىّالوفاءّ،لكفّليسّلياّقوةّإبراءّكالنقودّ،ولذلؾّ
قيمتوّفع ً
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قمماّيقبؿّالحامؿّالوفاءّبواسطةّشيؾّكيالّيتعرضّ،عندّعدـّتحصيؿّقيمةّالشيؾّ،إلىّخطرّ
سقوطّحقوّبالرجوعّعمىّالموقعيفّعمىّالسندّلفواتّميعادّتنظيـّاالحتجاجّلعدـّالوفاءّ .
ثالثاً -الوفاء الجزئــي:
األصؿّفيّالقواعدّالعامةّ( 340ؽ.ـ)ّأنوّالّيجوزّلممديفّأفّيجبرّالدائفّعمىّقبوؿّوفاءّجزئيّ
لحقو؛ّألفّالوفاءّالجزئيّقدّيضرّبالدائفّ،كماّلوّاعتمدّعمىّالوفاءّمفّقبؿّمدينوّلموفاءّبماّ
عميوّىوّتجاهّدائفّآخرّ .
أوجبّ
غيرّأفّالمشرعّالتجاريّقدّخرجّعمىّالحكـّالمقررّفيّالقواعدّالعامةّفيّىذاّالشأفّ،و ّ
عمىّالحامؿّقبوؿّالوفاءّالجزئيّ.فقدّنصتّالمادةّ(2/292ؽ.ت)ّعمىّأنو"ّ:ليسّلمحامؿّأفّ
يرفضّوفاء ّجزئيًاّ.واذاّكافّالوفاءّجزئياً ّجازّلممسحوبّعميوّأفّيطمبّإثباتّىذاّالوفاءّفيّ
ً
السندّواعطاءهّمخالصةّبذلؾّوكؿّماّيدفعّمفّأصؿّقيمةّالسندّ،تبرأّمنوّذمةّساحبوّومظيريوّ

ضامنيوّ،وعمىّالحامؿّأفّيقدـّاحتجاجًاّعماّتبقىّمفّالمبمغ"ّ .
ّو
ّ
ويمكف ّتبرير ّىذا ّالخروج ّبالمحافظة ّعمى ّمصالح ّضامني ّسند ّالسحبّ ،فالوفاء ّالجزئي ّالّ
يقتصرّأثرهّعمىّمصمحةّالحامؿّالدائفّ،بؿّيؤثرّأيضاًّفيّمصالحّالضامنيفّالمذكوريفّ،فقبوؿّ
الوفاء ّالجزئي ّمف ّشأنو ّتخفيض ّالمبمغ ّ المستحؽ ّفي ّالسندّ ،وتخفيؼ ّعبء ّالضماف ّعفّ
ّتـ ّسدادهّ .بينما ّلو ّامتنع ّالحامؿ ّعف ّقبوؿ ّالوفاء ّالجزئيّ،
المذكوريف ّبالتالي ّبالمقدار ّالذي ّ
يفّسيضاروفّمفّذلؾّ،ألفّالمذكورّسيعودّعمييـّبقيمةّالسندّ
فضامنوّالسندّمفّساحبّومظير
ّ

الّمفّالرجوعّعمييـّبجزءّمنوّ.وقدّيكوفّالضررّواضحًاّفيماّلوّأفمسّالمديفّالصرفيّ
كاممةّبد ً
ال ّعمىّجزءّ
بعدّأفّعرضّالوفاءّالجزئيّ،إذّقدّالّيحصؿّضامنوّالسندّمفّتفميسةّالمذكورّإ ّ
أقؿّمماّكافّقدّعرضوّلموفاءّقبؿّاإلفالسّ.زيادةّعمىّذلؾّ،إفّفيّمقدورّالمديفّ،طبقًاّألحكاـّ
القواعدّالعامةّأف ّيحصؿّعمىّميمةّقضائيةّلموفا ءّفيّحاؿ ّرفضّالدائفّلموفاءّالجزئيّ،فيّ
حيفّأفّقواعدّقانوفّالصرؼّتحظرّمنحّأيّميمةّلممديفّفيّالسندّالتجاريّ،فمفّالعدؿّإذاًّأفّ
يسمحّلألخيرّبأفّيفيّدينوّوفاءّجزئيًاّ .
ً

يستفاد ّمف ّنص ّالمادة ّ(ّ )292المذكور ّأعالهّ ،بأف ّوفاء ّالمسحوب ّعميو ّلجزء ّمف ّمبمغ ّسندّ

السحبّجائزّوصحيحّ،سواءّكافّقبولوّالسندّقاص ًارّعمىّىذاّالجزءّ،أوّكافّقبولوّكامالًّ،أوّلـّ
يكفّقدّقبؿّالسندّمطمقاًّ.وتبدوّمصمحةّضامنيّسندّالسحبّفيّقبوؿّالوفاءّالجزئيّفيّالحالةّ
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ال ّلمسفتجةّ،فكافّعمييـّأفّيؤدواّكامؿّقيمتياّ،دوفّ
األخيرةّ،فيّأفّالمسحوبّعميوّلـّيكفّقاب ً
أفّيكوفّليـّحؽّالرجوعّصرفيًاّعمىّالمسحوبّعميوّ .
الّإذاّوقعّالوفاءّفيّميعادّاالستحقاؽّالّقبمو؛ّ
كماّأفّالحامؿّالّيمزـّعمىّقبوؿّالوفاءّالجزئيّإ ّ
ألفّلوّكماّرأيناّسابقًاّ،أفّيرفضّحتىّالوفاءّالكامؿّقبؿّاالستحقاؽّ .
والرأيّأيضًا ّعمىّأفّالوفاءّالجزئيّممحوظّلمصمحةّالمسحوبّعميو ّفقطّ.فموّطالبّالحامؿّ
تد ّالحامؿّعمىّأحدّالضامنيفّلممطالبةّبالوفاءّ
المسحوبّعميوّ،وامتنعّاألخيرّعفّالوفاءّ،ثـّار ّ
فميسّلألخيرّ،أفّيعرضّالوفاءّالجزئيّكالمسحوبّعميوّ.ذلؾّأفّالنصّالقانونيّلممادةّ(ّ)292
جاءّاستثناءّمفّأحكاـّالقواعدّالعامةّ،واالستثناءّالّيصحّالتوسعّفيّتفسيرهّ .
ً
ثـّإذاّوفىّالمسحوبّعميوّجزءاًّمفّمبمغّالسند؛ّفميسّلوّأفّيطالبّبتسميموّص ّكوّ،بؿّيحتفظّ
بوّالحامؿّليرجعّعمىّالموقعيفّالضامنيفّبالجزءّالباقيّ،لكفّلمموفي ّالحؽّفيّأفّيحصؿّمفّ
الحامؿّعمىّتأشيرّعمىّالسند ّ يفيدّبحصوؿّالوفاءّالجزئيّ،وعمىّمخالصة ّّ Quittanceمفّ
الحامؿّبقدرّماّأوفىّ .
ئيّ،فإنوّيحرـّمفّالرجوعّعمىّالممتزميفّالصرفييف؛ّبقدرّ
أماّإذاّرفضّالحامؿّقبوؿّالوفاءّالجز
ُ

الجزءّالذيّعرضوّالمسحوبّعميوّلموفاءّ .

كذلؾّليسّلممسحوبّعميوّأفّيودعّقيمةّالوفاءّالجزئيّلدىّدائرةّالتنفيذ؛ّألفّىذاّاإليداعّالذيّ
يجبّأفّيتضمفّكامؿّ مبمغّالسندّقاصرّعمىّحالةّعدـّتقديـّالحامؿّسندّالسحبّلموفاءّبتاريخّ
االستحقاؽّ .

179

-5

شروط صحة الوفاء Conditions de la validite du

paiement
ذكرت المادة (2/293ق.ت) ما يمي:
"ّ-2إذاّأوفىّالمسحوبّعميوّقبؿّاالستحقاؽّتحمؿّتبعةّذلؾّ .
ّ-3ومفّأوفىّفيّميعادّاالستحقاؽّبرئتّ ذمتوّمالـّيكفّذلؾّعفّغشّ،أوّخطأّجسيـّ .
ّ-4وعميوّأفّيستوثؽّمفّصحةّتسمسؿّالتظييراتّ .
لكنوّغيرّممزـّبالتثبتّمفّصحةّتواقيعّالمظيريفّ .
ّ-5
ّ

يتضحّمفّىذاّالنصّ،أنوّلكيّيعتبرّالوفاءّصحيحاًّومبرئًاّلذمةّالمديفّبسندّالسحبّ،يجبّأفّ

تتوافرّفيوّالشروطّالثالثةّالتاليةّ :
ّ-1أفّيحصؿّالوفاءّعندّاالستحقاؽّ .
ّ-2أفّيقعّلمحامؿّالشرعيّلمسند.
ّ-3أفّالّيرتكبّالمديفّغشًاّ،أوّخطأًّجسيمًا.
وىنالؾّشرطّرابعّسنتكمـّعنوّفيماّبعد؛ّأالّوىوّأفّالّيكوفّالموفيّقدّتمقىّمعارضةّفيّالوفاءّ .
أماّبالنسبةّلشروطّوفاءّسندّالسحبّذيّالنسخّالمتعددةّ،فنشيرّإلىّأنناّأتيناّإلىّبحثياّعندّ
دراستناّلموضوعّإنشاءّالسندّ،فيقتضيّالرجوعّإليياّ .
أولً -الوفاء عند الستحقاق:
تقضي ّالقواعد ّأف ّالوفاء ّال ّيصح ّإالّ ّلمدائفّ .واألساس ّالذي ّيستند ّإليو ّىذا ّالحكـ ّيقوـ ّعمىّ
افتراضّمعرفةّالمديفّلدائنوّجيداًّ ّ،أوّمعرفتوّلمشخصّالمحاؿّلوّحؽّالدائفّعفّطريؽّإجراءاتّ
الحوالةّالتيّتتطمبّموافقةّالمديفّعمىّالحوالةّ،أوّتبمغياّعمىّاألقؿّ .
لكفّحكـّالقواعدّالمذكورةّالذيّيالئـّالحياةّالمدنيةّالّيتوافؽّمعّمقتضياتّالتعامؿّبالسنداتّ
يةّ،فسندّالسحبّمعد ّبطبيعتوّلمتداوؿّ،وىوّينتقؿّمفّيدّإلىّأخرىّدوفّعمـّالمديفّبوّ.
التجار
ّ
مماّيجعؿّاألخيرّعمىّغيرّمعرفةّبدائنوّذلؾّالشخصّالذيّاستقرّفيّيدهّالسندّأخي ًارّ.ثـّإفّ
ال ّفي ّيوـ ّاالستحقاؽ؛ ّبحيث ّيجد ّالمسحوبّ
الحامؿ ّ(الدائف) ّليس ّممزماً ّبتقديـ ّالسند ّلموفاء ّإ ّ
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عميوّ(المديف)ّنفسوّمضط اًرّلمدفعّفيّوقتّقصيرّدوفّأفّيتيسرّلوّسبؿّالتحقؽّمفّشخصيةّ
الحامؿّخشيةّتنظيـّاالحتجاجّبعدـّالوفاءّ،وماّيترتبّعميوّمفّإساءةّبسمعتوّوائتمانوّالتجاريّ .
ليذاّكموّفقدّخص ّقانوفّالصرؼّوفاءّسندّالسحبّبقواعدّمغايرةّتضيؽّمفّنطاؽّمسؤوليةّ
ّ

المسحوبّعميوّ(المديف)ّعندّالوفاءّ،فنصتّالمادةّ(ّ2/293ؽ.ت)ّعمىّأفّمفّأوفىّفيّميعادّ
االستحقاؽّبرئتّذمتوّ ّ.
ثانياً -الوفاء لمحامل الشرعي:
إفّالقرينةّالتيّتقيمياّالمادةّ(ّ)293السابقة ّ عمىّصحةّوفاءّالمسحوبّعميوّمتىّوقعّالوفاءّ
فيّتاريخّاالستحقاؽّ،الّيعفيّالمسحوبّعميوّمفّأفّيبذؿّحداًّأدنىّمفّالتحريّلمتحقؽّمفّأفّ
الوفاءّقدّتـّبيفّيديّالمالؾّالشرعيّلسندّالسحبّ،أوّنائبوّ .
ّ
ؽ.ت)ّقدّأقرتّأنوّيعتبرّمفّبيدهّسندّالسحبّحامموّالشرعيّمتىّ
واذاّكانتّالمادةّ(1/268
ّ

أثبتّحقوّبسمسمةّغيرّمنقطةّمفّالتظييراتّ،فالمسحوبّعميوّيبقىّممزمًا ّبأفّيد ّقؽّفيّتوقيعّ
الساحبّالذيّيفترضّأنوّعمىّمعرفةّبوّ،وأفّيتحقؽّمفّتسمسؿّالتظييراتّ Verifier la suite
ُ

 ّ des endossementsمنذّتوقيعّالمستفيدّاألوؿّحتىّتوقيعّالمظيرّاألخيرّالذيّنقؿّالسندّ

إلىّالحامؿّ،وأفّيطمعّعمىّاألوراؽّالتيّتثبتّىويةّاألخيرّ،لكنوّليسّممزمًاّبالتحقؽّمفّصحةّ
تواقيعّالمظيريفّ.ومعّذلؾّإذاّكافّيعرؼّشخصياتّبعضّالمظيريفّ،فميسّىناؾّماّيمنعّمفّ
أفّيتحقؽّمفّصحةّتوقيعاتيـّإذّالّيتعارضّذلؾّمعّضرورةّاإلسراعّفيّوفاءّالسندّ،كماّالّ
يط مبّمفّالمسحوبّعميوّأفّيتثبتّمفّأىميةّالحامؿّ،والّأفّيبحثّعفّأسبابّإنشاءّالسندّأوّ
تظييرهّ .
ال ّويتحمؿّتبعةّ
أماّإذاّأوفىّالمسحوبّعميوّقيمةّالسندّقبؿّتاريخّاستحقاقوّ،فإنوّيعتبرّمسؤو ً
ذلؾ ّ( 293ؽ.ت)ّ .إف ّالغرض ّالذي ّتوخاه ّالمشرع ّمف ّىذه ّالقاعدة ّىو ّمف ّجية ّأولى ّحمايةّ
حق وؽ ّالمالؾ ّالحقيقي ّعند ّتجرده ّمف ّالسند ّبسبب ّضياعوّ ،أو ّسرقتو ّوتمكينو ّمف ّتقديـّ
المعارضة ّفي ّالوقت ّالمناسبّ .وعمى ّىذا ّإذا ّأوفى ّالمسحوب ّعميو ّالمديف ّقيمة ّالسند ّقبؿّ
االستحقاؽّلحامؿّغيرّشرعيّ،ثـّحصمتّمعارضةّبعدّالوفاءّوقبؿّيوـّاالستحقاؽّمفّالحامؿّ
الشرعيّ،فإفّالمسحوبّ عميوّيمزـّبالوفاءّمفّجديدّليذاّاألخيرّ.ومفّجيةّثانيةّإفّوفاءّالسندّ
قبؿ ّميعاد ّاالستحقاؽ ّيكوف ّبمحض ّإرادة ّالمسحوب ّعميو ّ(المديف) ّوال ّسبيؿ ّإلى ّتخوفو ّمفّ
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تنظيـّاالحتجاجّلعدـّالوفاءّضدهّخالؿّفترةّوجيزةّ،لذلؾّفإفّأماموّالوقتّالكافيّلمتأكدّمفّأفّ
الشخصّالذيّيتقدـّبال مطالبةّىوّحامموّالشرعيّ،وأنوّيتمتعّباألىميةّالالزمةّالستيفاءّقيمتوّ.
وتبعًا ّلذلؾّ ،إذا ّأوفى ّالمسحوب ّعميو ّحامؿ ّالسند ّالمفمس ّقبؿ ّتاريخ ّاالستحقاؽ؛ ّفإف ّلوكيؿّ
التفميسةّأفّيمزموّبوفاءّمبمغّالسندّإليوّمرةّثانيةّفيّتاريخّاستحقاقوّ .
ثالثاً -الوفاء دون تدليس أو خطأ جسيم :
الّيكفيّالعتبارّالوفاءّمبرئًا ّلذمةّالمديفّبسندّالسحبّأفّيقعّىذاّالوفاءّفيّميعادّاالستحقاؽّ
بعدّالتحقؽّمفّتسمسؿّالتظييراتّالواردةّعمىّالسندّالمذكورّ،بؿّيشترطّأفّيتـّىذاّالوفاءّدوفّ
أفّيكوفّالموفيّارتكبّتدليسًاّ(غشًا)ّأوّخطأًّجسيمًّاّ .La fraude et la faute lourde
ويثبتّالغشّفيماّلوّدفعّالمسحوبّعميوّقيمةّالسندّإلىّالشخصّالذيّبيدهّىذاّالسندّ،وىوّ
ال)ّ،وبالرغـّمفّذلؾّتواطأّمعوّعمىّوقوعّ
عمىّعمـّتاـّبأنوّليسّحامموّالشرعيّ(بؿّسارقوّمث ً
الوفاءّلصالحوّ ّ.
أماّالخطأّالجسيـّفيستفادّمفّعدـّتقيدّالمديفّباإلجراءاتّالمفروضةّقانوناً ّأوّاتفاقًا ّقبؿّالقياـّ
ًَ ّجسيمًا ّمثالًّ :دفع ّالمديف ّمبمغ ّالسند ّلمحامؿ ّعمى ّالرغـ ّمف ّأنو ّتمقىّ
بالوفاءّ ،فيعد ّخطأ َ
معارضة ّصحيحة ّفي ّالوفاءّ ،أو ّأف ّالمذكور ّأوفى ّقيمة ّالسند ّدوف ّأف ّيتأكد ّمف ّتسمسؿّ

الّ،أو ّأنوّأوفىّعمىّالرّغـّ
التظييراتّ،ومفّصحةّالتواقيعّالمألوفةّلديو؛ّكتوقيعّالساحبّمث ً
مفّوجودّتزويرّواضحّفيّأحدّبياناتّالسندّيمكفّإدراكوّببذؿّعنايةّالرجؿّالمعتادّ،أوّدفعّ
أيضًا ّدوف ّأف ّيتمقى ّإخطا ًار ّمف ّالساحب ّفيما ّلو ّكاف ّالسند ّيتضمف ّشرط ّ"حسب ّاإلخطارّّ
ّ ّ."suivant avis
وعمىّكؿّحاؿّ،حيثّأفّاألصؿّافتراضّحسفّنيةّالموفيّ،فعمىّمف ّيدعيّصدورّغشّأوّ
خطأّجسيـّمفّجانبّالمذكورّ،أفّيثبتّذلؾ ّبطرؽّاإلثباتّكافة؛ّفإف ّأفمحّفيّإقامةّالدليؿّ
عمىّادعائوّع َّدّالوفاءّالحاصؿّمفّالمديفّباطالًّ،وألزـّبالوفاءّمرةّثانيةّلمحامؿّالشرعيّلمسندّ ّ.
ُ
ّ
ّ
ّ
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إثبات الوفاء Preuve du paiement

يثبتّوفاءّسندّالسحبّعادةّبأفّيستردّالمديفّصكوّموقعًاّعميوّمفّالحامؿّبماّيفيدّالتخالصّ
مفّالديفّ،والىّذلؾّأشارتّالمادةّ(/292ؽ.ت)ّبقوليا"ّ:لممسحوبّعميوّعندّإيفائوّقيمةّسندّ
السحبّأفّيطمبّمفّالحامؿّتسميموّإليوّموقعًاّعميوّبماّيفيدّالوفاء"ّ ّ.
يتضحّمفّالنصّالمذكورّأفّالسندّإذاّوجدّبيفّيديّالمسحوبّعميوّموقعًاّعميوّمفّالحامؿّبماّ
يفيدّالوفاءّ،ي ُّ
عدّذلؾّقرينةّعمىّبراءةّذمةّالمسحوبّعميوّمفّقيمتوّ،بحيثّالّيجوزّنقضّىذهّ
ُ

القرينةّإالَّّبإقرارّالمسحوبّعميوّبخالؼّذلؾّ .

أماّإذاّأوفىّالمسحوبّعميوّالسندّدوفّأفّيستردهّمفّالحامؿّ،ودوفّأفّيؤشرّعميوّبالوفاءّ
ّوعمدّاألخيرّإلىّتظييرهّمفّجديدّإلىّحامؿّحسفّالنيةّ،فميسّلممسحوبّعميوّأفّيدفعّتجاهّ
األخيرّبانقضاءّالتزاموّبالوفاءّحتىّولوّأبرزّمخالصةّمستقمةّبالوفاء؛ّألفّالدفعّبالوفاءّغيرّ
الظاىرّعمىّالسندّيطيّرهّالتظييرّ .

واذاّاستردّالمسحوبّعميوّالسندّمفّالحامؿّدوفّأفّيكوفّمؤش اًرّعميوّمفّاألخيرّبالتخالصّ،
اعتبرّىذاّاالستردادّقرينةّعمىّحصوؿّالوفاءّ،لكفّىذهّالقرينةّىيّقرينةّبسيطةّيسيؿّعمىّ

ال ّبأف ّالسند ّكاف ّطرؼ ّالمسحوب ّعميوّ
الحامؿ ّإثبات ّعكسياّ ،فيستطيع ّالحامؿ ّأف ّيثبت ّمث ً
بغرضّعرضوّعميوّلمقبوؿّ .
كذلؾ ّيعتبر ّالتأشير ّالمدوف ّعمى ّالسند ّبما ّيفيد ّقبض ّقيمة ّالسند ّقرينة ّمؤقتة ّعمى ّحصوؿّ
الوفاءّماداـّالسندّقدّتب ّقىّمع ّالحامؿّدوفّأفّيستردهّالمديفّالموفيّ،فقدّجرىّالتعامؿ ّلدىّ
التجارّوالمصارؼّعمىّأفّيكمفواّأحدّموظفييـّبتحصيؿّالسفاتجّالمستحقةّبعدّأفّيؤشرواّعميياّ
مسبقًا ّبما ّيفيد ّالتخالص ّتسييالً ّألعماليـ ّ ،فإذا ّما ّامتنع ّالمديف ّعف ّالوفاءّ ،جاز ّلمتاجر ّأوّ
لممصرؼّ،عمىّالرغـّمفّوجودّعبارةّالمخالصةّ،إثباتّعدـّحصوؿّالوفاءّ .
نشير ّأخي ًار ّإلى ّأف ّلممسحوب ّعميو ّولكؿ ّمف ّيؤدي ّمبمغ ّسند ّالسحب ّمف ّالموقعيف ّعميو ّأفّ
يثبتّبجميعّطرؽّاإلثباتّوفاءهّلمحامؿّكؿّالمبمغّأوّجزءًاّمنوّ .
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-7

المعارضة في الوفاء Oppostion au paiement

تقضيّالمادةّ(ّ) 358مفّقانوفّأصوؿّالمحاكماتّالمدنيةّبأنوّ"يجوزّلمدائفّأفّيحجزّماّيكوفّ
لمدينوّلدىّالغيرّمفّالمبالغّ،والديوفّ،واألمواؿّالمنقولة"ّ .
لكفّالمشرعّ،تأكيدًاّلحؽّالحامؿّفيّاستيفاءّقيمةّسندّالسحبّبيدوءّوأمافّ،وتفاديًاّلممعارضاتّ
الكيديةّالتيّقد ّيمجأّإليياّالمسحوبّعميوّبالتواطؤّمعّأحدّدائنيّالحامؿّبإيقاع الحجزّعمىّ
قيمةّالسندّبيفّيديوّ(المسحوبّعميو)ّلتغطيةّعجزّاألخيرّعفّالوفاءّ،وإلبعادّمخاطرّتنظيـّ
االحتجاجّضدهّ،وحمايةّلالئتمافّالتجاريّبتيسيرّتداوؿّىذاّالسندّ،وتمكينوّمف ّأداءّدورهّفيّ
ىذاّالمجاؿّ،فقدّحظرّالمعارضةّفيّوفاءّالسفتجةّإالّفيّحالتيفّ:حالةّإفالسّالحامؿّ،وحالةّ
فقدافّالسفتجةّ(مادة296ؽ.ت)ّ،وعمىّىذاّالّيجوزّلدائنيّالحامؿّأفّيوقعواّحج ًاز ّعمىّمبمغّ
السفتجةّبيفّيديّالمسحوبّعميوّ .
لـّيشرّالقانوفّإلىّالطريقةّالتيّتتـّبياّال معارضةّفيّوفاءّسندّالسحبّ،ولذلؾّيجوزّإبداؤىاّ
ُ

برسالةّمضمونةّأوّببرقيةّ،كماّيمكفّأفّتقعّمشافيةّ،أوّبأيّصورةّأخرىّ .
أولً -إفالس الحاملFaillite du porteur :

يترتبّعمىّالحكـّبشيرّإفالسّالحامؿّرفعّيدهّعفّإدارةّأموالوّ،أوّالتصرؼّفيياّ.والّيجوزّ
لمحامؿّالمفمسّعندئ ًذ ّالوفاءّبماّعميوّمفّديوفّ،أوّاستيفاءّمالوّمفّحقوؽّ،بؿّيعودّذلؾّإلىّ
وكيؿّالتفميسةّ(مادة454ؽ.ت)؛ّوتبعاًّلذلؾّيتعيفّعمىّوكيؿّالتفميسةّأفّيخطرّالمسحوبّعميوّ
بعدـّالوفاءّلمحامؿّ،فإفّلـّيفعؿّذلؾّ،ووفىّالمسحوبّعميوّالحامؿّالمفمسّكافّوفاؤهّصحيحًاّ،
ومبرئاًّلذمتوّ .
ُيالحظ ّأف ّبعض ّالتشريعات ّالعربية ّ(مادة ّ ّ 48مف ّنظاـ ّاألوراؽ ّالتجارية ّالسعودي) ّقد ّأجازّ

ّفيّحالةّحدوثّماّيخؿ ّبأىميةّالحامؿّ،فتكوفّالمعارضةّفيّىذهّالحالةّمفّ
المعارضةّأيضًا
ّ
قبؿّالنائبّالقانونيّلممذكورّ(وليّ،أوّوصيّ،أوّقيـ)ّ،وىناؾّجانبّمفّالفقوّيميؿّأيضاً ّإلىّ
ّ

تسويغ ّالمعارضة ّفي ّوفاء ّالسفتجة ّإلى ّحامميا ّبسبب ّنقص ّأو ّانعداـ ّأىميتوّ ،قياسًا ّعمىّ
المعارضةّالمشروعةّفيّحالةّإفالسّالمذكورّ .
ىذاّويعزىّاليدؼّمفّالمعارضةّفيّالوفاءّبالحاالتّالسابقةّإلىّمنعّالوفاءّلشخصّليستّلوّ
ُ

السمطةّفيّاقتضائوّ،والّيرتّبّحصولوّعميوّبراءةّالمديفّمفّالديفّالذيّوفاهّ .
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ثانياً -فقدان سند السحبPerte de la traite :
إذاّأضاعّالحامؿّالسندّفإفّأوؿّإجراءّيحفظّلوّحقوقوّىوّالمعارضةّلدىّالمسحوبّعميوّكيالّ
يفيوّلمفّعثرّعميوّ.واذاّكافّالنصّأجازّالمعارضةّفيّحالةّ"فقدافّالسند"ّفإفّىناؾّإجماعًاّ
اسعّبحيثّيشمؿّكؿّحاالتّتجردّالمالؾّمفّحيازةّالصؾّ
عمىّتفسيرّتعبيرّ"فقداف"ّبمعناهّالو
ّ
دوفّإرادتوّ،كالسرقةّأوّاالغتصابّأوّالتمؼّ .

وبعدّأفّتقعّالمعارضةّفيّوفاءّالسندّالمفقودّ،فإماّأفّيظيرّحامؿّجديدّلوّ،واماّأفّالّيظيرّ
بيدّأحدّ .
فيّالواقعّ،إفّإجازةّالمعارضةّفيّ
ّ
أ -وفـاء السند المفقود في حالة ظيور حامل جديد لوّ :
حالةّفقدافّالسندّقدّتميّدّالطريؽّإليجادّبعضّصورّالغش؛ّكأفّيتواطأّالمسحوبّعميوّمعّ

أحدّاألشخاصّليدعيّاألخيرّممكيةّالسندّفيتأخرّبذلؾّموعدّوفائوّ،ومعّذلؾّفقدّغمّبّالمشرعّ
مصمحةّمالؾّالسندّالضائعّ،فقضيّبمنعّالمسحوبّعميوّالذيّتمقىّالمعارضةّمفّالوفاءّحتىّ
ّ
يفصؿ ّالقضاء ّفي ّالنػزاع ّالقائـ ّبيف ّمدعي ّممكية ّالسند ّوحاممو ّالحاليّ .وعمى ّىذا ّليسّ
لممسحوبّعميوّأفّيحكـّبنفسوّفيّشرعيةّممكيةّالسندّأليّمفّالطرفيفّالمتنازعيفّ،واتخاذّماّ
يراهّمناسبًاّتبعًاّلذلؾّ .
لكف ّكيؼ ّيتـ ّالفصؿ ّفي ّالنػزاع ّالمذكورّ ،وما ّىي ّاألسس ّالتي ّيمكف ّأف ّيستند ّإلييا ّليذاّ
الغرض؟ ّيميز ّالقضاء ّفي ّىذا ّالمجاؿ ّبيف ّ ما ّإذا ّكاف ّالحائز ّالحالي ّلمسند ّحسف ّالنيةّ ،أوّ
سيئياّ .
فإذاّكافّالحامؿّسيئّالنيةّ،كماّلوّكافّيعمـّبأفّالسندّمسروؽّأوّضائعّ،أوّكافّىوّنفسوّ
سارؽّىذاّالسندّأوّواجدهّ،فالّشؾّبضرورة ّتفضيؿّمالؾّالسندّعمى ّىذاّالحائزّحيثّيكوفّ
لألوؿّحؽّاستردادهّمفّالثانيّ .
أماّإذاّكافّالحامؿّالحاليّحسفّالنيةّ،كماّلوّأنوّتمقىّالسندّوىوّعمىّغيرّعمـّبضياعوّأوّ
سرقتوّأوّاغتصابوّولـّيرتكبّخطأًّجسيمًاّعندّانتقالوّإليوّ،فإفّالرأيّالراجحّ،والذيّنؤيدهّيميؿّ
إلىّتفضيموّعمىّالمالؾّالحقيقيّدعماً ّلالئتمافّالتجاريّ،واستقرارّالتعامؿّبالسنداتّالتجاريةّ،
وال ّيكوف ّفي ّىذه ّالحالة ّأماـ ّالمالؾ ّالحقيقي ّسوى ّمالحقة ّالسارؽ ّأو ّالواجدّ ،مدنيًا ّوجزائيًاّ
هّزورّإمضاءهّحيفّأقاـّنفسوّمستفيدًاّمفّعمميةّالتظييرّ .
أيضًا؛ّباعتبار ّ
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إذاّلـّيظيرّأفّالسندّقدّاستقرّفيّيدّ
ب -وفاء السند المفقود من دون ظيور حائز جديد لوّ:
ّ

شخصّآخرّ،أوّإذاّكافّتُمؼّأوّىمؾ؛ّفإفّالنػزاعّحوؿّممكيتوّغيرّموجودّ،لكفّالمشكمةّالتيّ
تواجوّمالكوّالحقيقيّىيّكيفيةّحصولوّعمىّمبمغوّوىوّليسّفيّحيازتوّكيّيسمموّلممسحوبّ
عميوّ .
لقدّوضعّالقانوفّعدةّقواعدّلحؿّىذه ّالمسألةّتختمؼّبحسبّماّإذاّكافّالسندّالضائعّمحر ًارّ
عمىّعدةّنسخّ،أوّعمىّنسخةّواحدةّ .
 -1السند محرر عمى عدة نسخ :إذاّكافّسندّالسحبّمحر ًار ّعمىّعدةّنسخّوّفُقدت ّإحداىا؛ّ
فإفّاألمرّالّيخموّمفّأفّتكوفّالنسخةّالضائعةّغيرّمقبولةّمفّالمسحوبّعميوّأوّمقبولةّ .
فإذاّكانتّال نسخةّالضائعةّغيرّمقبولةّفإفّلمحامؿ ّأفّيطالبّبالوفاء ّبمقتضىّإحدىّالنسخّ
األخرىّالتيّيحوزىاّ(مادة 297ؽ.ت)ّ.وىذهّىيّأىـّفوائدّتحريرّالسندّمفّنسخّمتعددةّ.والوفاءّ
الذيّيتـّمفّالمسحوبّعميوّبموجبّالنسخةّالمذكورةّمبرئّلذمتوّولوّلـّيكفّمشروطاًّفيياّأفّ
ىذاّالوفاءّيبطؿّحكـّالنسخّاألخرىّ(مادةّ332ؽ.ت)ّ .
أما ّإذا ّكانت ّالنسخة ّالضائعة ّىي ّالمقبولةّ ،فإف ّالحامؿ ّال ّيستطيع ّمطالبة ّالمسحوب ّعميوّ
ال ّبموجب ّصدور ّأمر ّمف ّالمحكمةّ ،وبشرط ّتقديـّ
القابؿ ّبموجب ّإحدى ّنسخ ّالسند ّاألخرى ّإ ّ
ّرد ّقيمة ّالسند ّإذا ّاتضح ّفيما ّبعد ّوجود ّحائز ّشرعي ّلو ّ(مادة298ؽ.ت) ّىذاّ
كفيؿ ّيضمف ّ
ولممحكمةّمطمؽّالحريةّفي ّرفضّإصدارّاألمرّالمذكورّإذا ّلـّتتأكدّمفّوجاىةّادعاءّمقدـّ
الّ،كماّ
الطمبّبممكيةّالسندّ،كماّلوّكافّالطمبّمقدمًاّبعدّحموؿّأجؿّاالستحقاؽّبمدةّطويمةّمث ً
ليا ّ طمب ّاستبداؿ ّالكفيؿ ّالذي ّقدمو ّمدعي ّممكية ّالسندّ ،بشخص ّآخر ّأكثر ّمالءة ّيمكفّ
االطمئنافّإلىّقدرتوّعمىّالدفعّإذا ّاقتضىّالحاؿّ.ىذاّوتنقضيّضمانةّالكفيؿّبمضيّثالثةّ
أعواـّعمىّتاريخّإعطاءّالكفالةّ،وذلؾّإذاّلـّتحصؿّخالؿّىذهّالمدةّمطالبةّبالوفاءّمفّجانبّ
شخصّيثبتّحيازتوّالشرعيةّلمسندّ،أوّإقامةّدعوىّأماـّالقضاءّليذاّالغرضّ(مادة302ؽ.ت)ّ .
فإذاّأوفىّالمسحوبّعميوّقيمةّالسندّاستنادًا ّإلىّأمر ّالمحكمةّالصادر ّبيذاّالشأف؛ّفإفّىذاّ
الوفاء ّيبرئ ّذمتو ّوذمة ّاآلخريف ّالممتزميف ّبالسندّ ،ولو ّظير ّبعد ّذلؾ ّأف ّمدعي ّالممكية ّكافّ
ٍ
ّعندئذ ّلممالؾ ّالحقيقي ّلمنسخة ّالمقبولة ّسوى ّالرجوع ّعمى ّالكفيؿّ ،وعمى ّمفّ
كاذباًّ .وال ّيكوف
استوفىّقيمةّالسندّبغيرّوجوّحؽّ .
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 -2السند محرر عمى نسخة واحدةّ :إذا ّكاف ّسند ّالسحب ّمحر ًار ّعمى ّنسخة ّواحدةّ ،وسواءّ
أكانتّمقبولةّأوّغيرّمقبولةّثـّفُقدتّ،وكذلؾّإذاّكافّالسندّمحر ًار ّعمىّعدةّنسخّ،وضاعتّ
جميعّىذهّالنسخّ،فإفّالقانوفّقدّخيَّرّالحامؿّالذيّفقدّالحيازةّفيّالحالتيفّالمذكورتيفّسموؾّ
أحدّالطريقيفّالتالييفّ ّ:
-1استصدار أمر من المحكمة بالدفع :وعمىّىذاّنصتّالمادةّ(ّ299ؽ.ت)ّبقوليا"ّ:مفّضاعّ
منوّسندّالسحبّ،سواءّأكافّمقترناًّبالقبوؿّأـّالّ،ولـّيمكنوّتقديـّإحدىّنسخوّاألخرىّ،جازّلوّ
أفّيستصدرّمفّالمحكمةّأم ًّارّ بوفائوّبعدّأفّيثبتّممكيتوّلوّوبشرطّتقديـّكفيؿ"ّ.وعمىّىذاّفإفّ
المحكمةّلكيّتصدرّأم ًارّبوفاءّالسندّالضائعّ،يتوجبّعمىّالحامؿّأفّيثبتّأمامياّممكيتوّلوّ.
وىذاّاإلثباتّيجوزّباالستنادّإلىّدفاترّالحامؿّكماّيجوزّبطرؽّاإلثباتّاألخرىّكافةّكاإلقرارّ
ال ّموس ًار ّيضمفّردّقيمةّالسندّ
البينةّوالقرائفّكماّيجبّعمىّطالبّالوفاءّأفّيقدـّكفي ً
واليميفّو ّ
جبوّ .
فيّحاؿّتو ّّ
ّ

تجدرّاإلشارةّإلىّأنوّإذاّفقدّالسندّبعدّتنظيـّاالحتجاجّلعدـّالوفاءّفإفّلمحامؿّأفّيستمرّفيّ
إجراءاتّالرجوعّعمىّالممتزميفّالضامنيفّكماّلوّكافّالسندّبيفّيديوّ.والّحاجةّالستصدارهّأم ًارّ
ّصؾ ّاالحتجاج ّلعدـ ّالوفاء ّيتضمف ّصورة ّطبؽ ّاألصؿ ّلمسندّ
مف ّالمحكمة ّبالوفاء ّطالما ّأف
ّ
المفقودّ(مادةّّ316ؽ.ت)ّ ّ.
-2الحصول عمى نسخة من السند المفقود :لقد ّأجاز ّالمشرع ّلحامؿ ّالسند ّالمفقود ّوالمحررّ
عمىّنسخةّواحدةّأفّيستحصؿّعمىّنسخةّثانيةّمنوّ.والفائدةّمفّالحص ّوؿّعمىّىذهّالنسخةّ
تبدوّفيماّإذاّكافّموعدّاالستحقاؽّمازاؿّبعيداًّ،ويريدّمالؾّالسندّاستعمالوّبالخصـّ،أوّالتظييرّ
خالؿّىذهّالفترةّ ّ.
ىذاّوقدّرسمتّالمادة ّ( ّ 301ؽ.ت)ّالطريؽّالذيّيتوجبّعمىّالحامؿّسموكو ّلمحصوؿّعمىّ
ىذهّالنسخةّ،فقدّأوجبتّعمىّالمذكورّأفّيراجعّمفّظيرّلوّالسفتجةّالذيّيمتزـّأيضًاّبمعاونتوّ
واإلذفّلوّباستعماؿّاسموّلمطالبةّالمظيرّالسابؽّ،ويتسمسؿّالمالؾّفيّىذهّالمطالبةّمفّمظيرّ
إلى ّآخرّحتىّيصؿّإلىّساحبّالسفتجةّ،فيطمبّمنوّتحريرّنسخة ّثانيةّعنياّتتضمفّنفسّ
بياناتّالسندّالضائعّ،ثـّيوقعّعميياّ.وبعدّذلؾّيقوـّالحامؿّبعد ّأفّيتسمـّالنسخةّالثانيةّمفّ
الساحبّبعرضياّعمىّكؿّمظيرّلمحصوؿّعمىّتوقيعوّالذيّكافّقدّوشحّبوّالسفتجةّالضائعةّ،
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شبيوّتمامًاّبالسندّالضائعّ،وتكوفّنفقاتّذلؾّكموّعمىّعاتؽّمالؾّ
وىكذاّيصبحّبيدّالحامؿّسندّ ٌّ
ٌّ
السفتجةّالمفقودةّ ّ.

ال ّبعدّ
ال ّعف ّالسند ّالضائع ّال ّتصح ّإ ّ
لكف ّالمطالبة ّبالوفاء ّبموجب ّالنسخة ّالمستحدثة ّبد ً
استصدارّأمرّمفّالمحكمة ّ وبشرطّتقديـّكفيؿ؛ّليمكفّالرجوعّعميوّفيماّلوّظيرّأفّالشخصّ
الذيّقبضّقيمةّالسفتجةّلـّيكفّصاحبّالسندّالضائعّالحقيقيّ.وىكذاّيكوفّالمشرعّقدّساوىّ
بيفّحالةّفقدافّالنسخةّالمقبولةّوحالةّفقدافّالسفتجةّالمحررةّمفّنسخةّواحدةّ،فيّأنوّلممطالبةّ
بوفاءّأيّمنيماّيتوجبّاستصدارّأمرّمفّالمحكمةّبالوفاءّ،وتقديـّالكفيؿّالذيّالّتبرأّذمتوّإالّ
بعد ّانقضاء ّثالث ّسنوات ّعمى ّتقديـ ّالكفالةّ ،دوف ّأف ّيحصؿ ّفي ّخالؿ ّىذه ّالمدة ّمطالبةّ
بالوفاءّ،أوّدعوىّأماـّالمحكمةّليذاّالغرضّ .

-8

الوفاء بطريق التدخل Paiement par intervention

أولً -مفيوم الوفاء بطريق التدخل والفائدة منو:
وفاء ّسند ّالسحب ّبطريؽ ّالتدخؿ ّىو ّالوفاء ّالحاصؿ ّلمدائف ّبو ّمف ّغير ّالمديف ّاألساسيّ.
واألصؿّفي ّالقواعدّالعامةّأفّيجوزّلغيرّالمديفّأفّيقوـّبوفاءّااللتزاـّ،لكفّالدائفّالّيجبرّ
عمىّ ىذاّالوفاءّ،بؿّيحوزّلوّأفّيرفضوّإذاّاعترضّالمديفّعمىّذلؾّ،وأبمغوّىذاّاالعتراضّ
(مادةّ 2/322ؽ.ـ)ّ.كماّتجيزّالقواعدّالمذكورةّلممديفّالذيّحصؿّالوفاءّدوفّإرادتوّ،أفّيمنعّ
الموفيّبالرجوعّعميوّبماّوفاهّعنوّإذاّأثبتّأفّلوّمصمحةّفيّعدـّالوفاءّ(مادةّ2/323ؽ.ـ)ّ.
وتقضي ّتمؾ ّالقواعد ّأيضًا ّأنو ّفي ّحاؿ ّوقوع ّالوفاء ّفي ّىذه ّالطريقة ّدوف ّأي ّاعتراضّ ،فإفّ
الموفيّالّيحؿّمحؿّالدائفّفيماّيكوفّلوّمفّضماناتّتكفؿّالوفاءّبالديفّ،إالّإذاّكافّالحموؿّ
مقر ًارّبنصّخاصّ،أوّمتفقًاّعميوّبيفّالدائفّوالموفيّنفسوّ(مادةّّ325مدني)ّ ّ.
وىذاّاألصؿّينطبؽّمفّحيثّالمبدأّأيضاً ّعمىّالوفاء ّبااللتزاماتّالصرفيةّ،فقدّأجازّالمشرعّ
وفاءّسندّالسحبّبطريؽّالتدخؿّ،كماّأجازّمفّقبؿّقبولوّبالتدخؿّأيضًاّ .
لكفّالمشرعّالتجاريّ ،تشجيعًا ّلمتعامؿّبالسنداتّالتجاريةّ،وتخفيفًا ّمفّأعباءّالممتزميفّبالوفاءّ
بياّ،فقدّخصّالوفاءّبالتدخؿّببعضّاألح كاـّالتيّتختمؼّعفّمثيالتياّفيّالموادّالمدنيةّ.فمفّ
َّ
جيةّأولىّ،حدّمفّحريةّالحامؿّفيّقبوؿّالوفاءّبالتدخؿّأوّرفضوّ،إذّرتّبّعمىّرفضوّالوفاءّ
المذكورّسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّذمميـّتبرأّبيذاّالوفاءّ.ومفّجيةّثانيةّلـّيعر ّأيّ

188

اىتماـّلموافقةّالمديفّعمىّىذاّالوفا ءّبحيثّأجازّوقوعوّعمىّالرغـّمفّاعتراضّالمذكورّعميوّ.
وأخي ًارّلقدّأنزؿّقانوفّالصرؼّالموفيّالمتدخؿّمنزلةّالحامؿّفيماّيحوزّمفّحقوؽّ،وماّيترتبّ
عميوّمفّواجباتّحياؿّمفّجرىّالتدخؿّلصالحوّ،ومفّيضمنوّمفّالموقعيفّالسابقيفّ .
ولموفاء ّبطريؽ ّالتدخؿ ّفوائد ّمتعددة ّفي ّالوجوه ّالتالية :فالموفي ّبطريؽ ّالتدخؿ ّقد ّيكوف ّمدينًاّ
لمممتزـ ّالصرفيّ ،ووفاؤه ّقيمة ّسند ّالسحب ّلصالح ّاألخير ّيؤدي ّإلى ّانقضاء ّىذا ّالديفّ .أماّ
الحامؿّالذيّتمقىّالوفاءّبطريؽّالتدخؿ؛ّفإنو ّيتجنب ّمشقةّرفعّدعاوىّالرجوعّالصرفيّعمىّ
الممتزميف ّحيالو ّلممطالبة ّبالوفاء ّوما ّيتيدده ّمف ّمخاطر ّسقوط ّحقوقو ّإذا ّأىمؿ ّفي ّاتخاذّ
اإلجراءاتّالالزـّإتباعياّقانونًاّ.أماّالموقعوفّالالحقوفّلمفّحصؿّالوفاءّبالتدخؿّ،ففائدتيـّمفّ
ىذا ّالوفاء ّظاىرة؛ ّإذ ّتب أر ّذمميـ ّنيائيًا ّمف ّضماف ّوفاء ّالسند ّويتحاشوف ّبذلؾ ّخطر ّالرجوعّ
عمييـّوماّقدّيؤديوّذلؾّمفّإلحاؽّالضررّبسمعتيـ ّ وائتمانيـّ،وحتىّاحتماؿّإعالفّإفالسيـّ
أيضًاّ .وبالنسبة ّلمممتزـ ّالذي ّوقع ّالوفاء ّلصالحوّ ،فتبدو ّمصمحتو ّبأنو ّيستبدؿ ّبالدائف ّالحامؿّ
دائنًا ّصرفيًا ّجديدًا ّىوّالموفيّبالتدخؿّوالذيّقدّيكوفّأكثرّحرصًا ّعمىّرعايةّسمعتوّوائتمانوّ
مفّالحامؿّالسابؽّبسببّصمةّالقربىّ،أوّالصداقةّالتيّتجمعوّبو.
ثانياً -شروط الوفاء بالتدخل:
لكيّيكوفّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّصحيحًاّيجبّأفّيتوافرّفيوّنوعافّمفّالشروطّ ّ:
-1

ّشروطّموضوعيةّّ.

-2

ّشروطّشكميةّّ.

ّ
-1الشروط الموضوعية:
أ -شروط موضوعية عامة :يشترط ّلصحة ّالوفاء ّبالتدخؿ ّكتصرؼ ّقانوني ّتوافر ّالشروطّ
الال زمةّلصحةّااللتزاماتّعامةّ،وعمىّىذاّيشترطّفيّالموفيّبطريؽّالتدخؿّأفّيتمتعّباألىميةّ
القانونية ّالالزمةّ ،كما ّيجب ّأف ّيكوف ّرضاؤه ّخاليًا ّمف ّعيوب ّاإلرادةّ ،ويفترض ّوجود ّسببّ
مش ّرّوعّليذاّالوفاءّ ّ.
أماّمحؿّالوفاءّفيجبّأفّيفيّالمتدخؿّمبمغّالسندّبأكمموّمضافًاّإليوّالفوائدّ،ونفقاتّاالحتجاجّ،
وسائرّالمصاريؼّاألخرىّالتيّكافّعمىّمفّوقعّالتدخؿّلمصمحتوّأفّيدفعياّ(مادةّّ2/326
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ؽ.ت)ّ .أما ّإذا ّحصؿ ّالوفاء ّقبؿ ّاالستحقاؽّ ،فممموفي ّالمتدخؿ ّالحؽ ّبأف ّينقص ّمف ّالمبالغّ
المذكورةّ،مقدارّالحسـّويحسبّعمىّسعرّالحسـّالرسميّفيّسوريةّفيّتاريخّالرجوعّ،وبالجيةّ
التيّيقعّفيياّموطفّالحامؿّ(مادةّّ2/309ؽ.ت)ّّ ّ.
وىكذاّنرى ّأفّالقانوفّقدّمنعّالوفاء ّالجزئيّبطريؽّالتدخؿّعمىّخالؼّالحاؿّبالنسبة ّلموفاءّ
الذيّي ُّ
عدّصحيحاًّ.وقدّيكوفّاليدؼّمفّىذاّالمنعّفيّأفّ
الجزئيّالحاصؿّمفّالمسحوبّعميوّو
ُ
الوفاءّالجزئيّبطريؽّالتدخؿّالّيحقؽّ الغاياتّالتيّشرعّمفّأجمياّ،فيوّالّيعفيّالحامؿّمفّ
إجراءات ّالرجوع ّومشقتو ّومخاطرهّ ،إذ ّعمى ّالمذكور ّأف ّيتخذ ّىذه ّاإلجراءات ّفي ّمواجيةّ
الممتزميفّبالجزءّغيرّالمدفوعّ.وكذلؾّعمىّالموفيّبطريؽّالتدخؿّأفّيرجعّقانونًا ّعمىّىؤالءّ
الممتزميف ّبالمبمغّالذيّدفعو؛ّألنوّيحؿّفيّحقوقوّبذلؾّمحؿّمفّجرىّالوفاءّلحسابوّ.األمرّ
الذيّيؤديّإلىّزيادةّإجراءاتّالرجوعّكمفةّوتعقيدًاّ،بحيثّيمكفّالقوؿّبأفّمضارّالوفاءّالجزئيّ
بالتدخؿّأكثرّمفّمنافعوّ .
ب -متى يحصل الوفاء بالتدخلّ :نصت ّالمادة ّ(ّ 1/326ؽ.ت) ّعمى ّأنو"ّ :يجوز ّوفاء ّسندّ
السحبّبطريؽّالتدخؿّفيّجميعّ األحواؿّالتيّيكوفّفيياّلمحامؿّعندّاالستحقاؽّ،أوّقبمو؛ّحؽّ
الرجوعّعمىّالممتزميف"ّّ ّ.
يتضحّمفّىذاّالنصّأفّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّيجوزّأفّيقعّفيّكؿّاألحواؿّالتيّينشأّلمحامؿّ
فيياّحؽّالرجوعّعمىّالممتزميفّبسندّالسحبّ ّ.
ووفقًا ّألحكاـ ّالقانوف ّيتقرر ّحؽ ّالحامؿ ّبالرجوع ّعمى ّالممتزميفّ ،إما ّقبؿ ّاستحقاؽ ّالسند ّفيّ
الحاالتّالثالثّالتاليةّ ّ:
ّ-1االمتناعّالكميّأوّالجزئيّعفّالقبوؿّ.
 ّ-2إفالس ّالمسحوب ّعميوّ ،سواء ّأكاف ّصدر ّمنو ّقبوؿ ّأـ ّالّ ،أو ّتوقفو ّعف ّدفع ّديونوّ ،أوّ
الحجزّعمىّأموالوّحج ًازّغيرّمجدّ.
ّ-3إفالسّساحبّسندّّالسحبّالمشروطّعدـّتقديموّلمقبوؿ.
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واماّبتاريخّاالستحقاؽ ّعندما ّيمتنعّالمسحوبّعميوّعفّاألداءّ(مادةّّ 303ؽ.ت)ّ،ويثبتّىذاّ
االمتناعّفيّاحتجػاجّعدـّالوفاءّإفّكافّذلؾّمتوجبًا ّ(السػفتجةّالّتتضمفّشرطّالرجوعّدوفّ
ال)ّ ّ.
مصاريؼّمث ً
ومفّناحيةّأخرىّ،لقدّحددّالقانوفّميمةّقصيرةّلوقوع ّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّفقدّأشارتّالفقرةّ
الثالثةّمفّالمادةّ( ّ326ؽ.ت)ّإلىّتوجبّحصوؿّالوفاءّعمىّاألكثرّفيّاليوـّالتاليّآلخرّيوـّ
يجوزّفيوّعمؿّاحتجاجّعدـّالوفاءّ.وعمىّىذاّإفّآخرّيوـّيمكفّأفّيقعّفيوّالوفاءّبالتدخؿّىوّ
يوـّالعمؿّالثالثّالذيّيميّتاريخّاستحقاؽّسندّالسحبّ،وقدّيكوفّقصدّالمشرعّمفّتقصيرّىذهّ
الميمةّتمكيفّالحامؿّمفّتحديدّموقفوّبسرعةّ،فيوّممزـّفيّحالةّاالمتناعّعفّالوفاءّ،إخطارّ
ساحبّالسندّومفّظيرهّإليوّبعدـّوفائوّخالؿّفترةّوجيزةّ،كماّسنرىّفيماّبعدّ ّ.
عمن يصدر الوفاء بالتدخلّ :أشارتّالمادةّ(/322ؽ.ت)ّإلىّأفّالمتدخؿّيجوزّأفّيكوفّ
جـّ -
مفّالغيرّ،أوّالمسحوبّعميوّنفسوّ،أوّأيّشخصّآخرّممتزـّبموجبّالسفتجةّعداّقابمياّ ّ.

وعمى ّىذا ّيجوز ّأف ّيكوف ّالموفي ّبطريؽ ّالتدخؿ ّشخصًا ّغريبًا ّعف ّالسفتجةّ ،وقد ّيكوف ّىذاّ
الشخصّفضوليًا ّيقدـّعمىّالوفاءّدوفّتفويضّمفّأحدّ،أوّنائبًا ّعفّالشخصّالذيّتـّالوفاءّ
حيثّإفّالمسحوبّعميوّغيرّالقابؿّي ُّ
عد ّشخصاً ّغريباً ّعفّالسندّالصرفيّ،فيصحّ
لمصمحتوّ.و
ّ
ُ
لو ّأف ّيكوف ّموفياً ّبطريؽ ّالتدخؿّ .ويمجأ ّالمسحوب ّعميو ّليذا ّاألسموب ّبقصد ّالمحافظة ّعمىّ
سمعةّالساحبّوتجنيبو ّتنظيـّاالحتجاج ّضدهّ.كماّأفّوفاءهّكمتدخؿّيتيحّلوّإمكانيةّالرجوعّ
عمىّالموقعّالذيّأ ّوفىّعنوّ،وعمىّالموقعيفّالسابقيفّبماّفييـّالساحبّ،بينماّلوّأوفىّقيمةّ
السفتجةّوفاءّعادياًّالّيكوفّلوّالرجوعّإالّعمىّالساحبّوحدهّ ّ.
وقدّأجازّالقانوفّأيضًا ّأفّيكوفّالموفيّبطريؽّالتدخؿّأيّشخصّممتزـّبموجبّسندّالسحبّ
ّيبرّره ّأف ّالمذكورّ
ماعدا ّالقابؿّ ،وعدـ ّالسماح ّلممسحوب ّعميو ّالقابؿ ّبوفاء ّالسفتجة ّبالتدخؿ ّّ
بقبولوّالسفتجةّأصبحّالمديفّاألساسيّبياّ،فبوفائوّلياّينقضيّااللتزاـّالصرفيّ،وتنقضيّمعوّ

السفتجةّ .كما ّأنو ّبيذا ّالوفاء ّال ّيتدخؿ ّلمصمحة ّأحدّ ،ولذلؾ ّليس ّلو ّالرجوع ّعمى ّأي ّمفّ
خموّفيّالوفاءّ .
الموقعيفّعمىّالسفتجةّبدعوىّتد ّّ
عمن يقع الوفاء بالتدخلّ :تقضيّالمادةّ(/322ؽ.ت)ّبأنوّيجوزّوفاءّسندّالسحبّبالتدخؿّ
دّ -

لمصمحة ّأي ّمديف ّبو ّيكوف ّمستيدفًا ّلمرجوع ّعميو ّقبؿ ّاالستحقاؽ ّأو ّبعدهّ .وعمى ّىذا ّيجوزّ
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التدخؿّلموفاءّعفّالساحبّوالمظيريفّوالضامنيف؛ّألنيـّمعرضوفّجميعاً ّبالرجوعّعمييـّإذاّماّ
تخّمؼّالمسحوبّعميوّعفّالوفاءّّ .
الّلمسندّأـّ الّ،فالّيجوزّأفّيقعّالوفاءّبالتدخؿّلحسابو؛ّألنوّ
أماّالمسحوبّعميوّ،سواءّكافّقاب ً
ليس ّمستيدفاً ّلمرجوع ّعميوّ .فالرجوع ّىو ّالطريؽ ّالذي ّاليستطيع ّالحامؿ ّسموكو ّلمطالبةّ
الضامنيف ّإال ّإذا ّامتنع ّالمسحوب ّعميو ّعف ّالوفاءّ .وكذلؾ ّاليجوز ّأف ّيقع ّال ّوفاء ّبالتدخؿّ
لمصمحةّالمظيرّالذيّقرفّتظييره؛ّبشرطّعدـّالضمافّالذيّيحوؿّدوفّحؽّالحامؿّبالرجوعّ
عميوّ.وافّوقعّالتدخؿّلمصمحةّالمذكورّفالّجدوىّمنوّلعدـّالتزاموّبالضمافّالصرفيّ .
الّ
ىذا ّوعمى ّالمتدخؿ ّأف ّيحدد ّاسـ ّمف ّتـ ّالوفاء ّلمصمحتوّ ،فإف ّلـ ّيذكر ُّ
ّعَّّد ّالوفاء ّحاص ً

لمصمحةّالساحبّ(مادةّ1/329ؽ.ت)ّّ ّ.

ىـ-التزام الحامل بقبول الوفاء بالتدخل ّ :إفّكانتّالقاعدّالعامةّتجيزّلمدائفّرفضّوفاءّالديفّ
مفّغيرّالمديفّإذاّاعترضّاألخيرّعمىّذلؾّ،وأبمغّالدائفّبيذاّاالعتراضّ،فإفّقانوفّالصرؼّ
لـ ّيحرـ ّالحامؿ ّالدائف ّكذلؾ ّمف ّحؽ ّرفض ّالوفاء ّبطريؽ ّالتدخؿّ .لكف ّىذا ّالقانوفّ ،حمايةّ
لمممتزميف ّبسند ّالسحب ّودفعًا ّلكؿ ّضرر ّقد ّيمحؽ ّبيـّ ،لـ ّيشأ ّأف ّيترؾ ّالباب ّمفتوحًا ّأماـّ
الحامؿّلرفضّالوفاءّبالتدخؿّدوفّأيّجزاءّ،فقضىّلذلؾّبسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّ
ذمتوّتبرأّلوّقبؿّىذاّالوفاءّ(ّ328ؽ.ت)ّ ّ.وتختمؼّآثارّىذاّالسقوطّتبعًّاّلصفةّالمتدخؿّ ّ:
 -1إذاّكافّالمتدخؿّىوّالمسحوبّعميوّاالحتياطيّ(المفوض)ّأوّالقابؿّبطريؽّالتدخؿّ،والذيّ
عّعمىّمفّعيفّالمفوضّ،أوّ
لكؿّمنيماّموطفّفيّمكافّالوفاءّ،فإفّالحامؿّيسقطّحقو ّبالرجو
ّ
عمىّمفّجرىّالقبوؿّبالتدخؿّلصالحوّ،إضافةّإلىّسقوطّحقوّبالرجوعّعمىّالموقعيفّالالحقيفّ

لألشخاصّالمذكوريفّأخي اًرّ.ثـّإفّسقوطّحؽّالحامؿّبالرجوعّعمىّمفّتـّالقبوؿّلمصمحتوّ،
يستتبع ّسقوط ّحؽ ّالحامؿ ّبالرجوع ّعمى ّمف ّتـ ّالقبوؿ ّلمصمحتوّ ،يستتبع ّسقوط ّحؽ ّالحامؿّ
بالرجوع ّعمى ّالقابؿ ّبطريؽ ّالتدخؿ ّأيضًا؛ ّألف ّاألخير ّيمتزـ ّبما ّيمتزـ ّبو ّالموقع ّالذي ّتدخؿّ
لحسابوّ .
-2إذا ّكاف ّالمتدخؿ ّشخصًا ّغير ّالمسحوب ّعميو ّاالحتياطي ّأو ّالقابؿ ّبطريؽ ّالتدخؿّ ،فإفّ
الحامؿّالدائفّالذيّرفضّالوفاءّبالتدخؿّ،يفقدّحقوّبالرجوعّعمىّاألشخاص؛ّالذيفّكانتّستبرأّ
ذمتيـّبيذاّالوفاءّأيّالمظيريفّالالحقيفّلمفّكافّسيقعّالوفاءّعنوّوضامنييـّ ّ.
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لكفّالموقعّن فسوّالذيّحصمتّمحاولةّالوفاءّبالتدخؿّلمصمحتوّالّيسقطّحؽّالحامؿّبالرجػوعّ
عميوّلمجردّرفضّاألخيرّقبوؿّالوفاءّبالتدخؿ؛ّألفّالوفاءّبالتدخؿّالّيبرئّذمتوّ،وكافّبوسعّ
الموفي ّالمتدخؿ ّفيما ّلو ّتـ ّالوفاءّ ،أف ّيطالبو ّبما ّأداه ّعنوّ .لذلؾ ّمف ّالعدؿ ّأف ّيبقى ّالموقعّ
المذكورّممزماًّبالوفاءّتجاهّالحامؿّالذيّرفضّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّ.وينطبؽّىذاّااللتزاـّكذلؾّ
عمىّضامنيّىذاّالموقعّأيّالموقعيفّالسابقيفّعميوّفيّالتاريخّ .
-2الشروط الشكمية :
يجب ّإثبات ّالوفاء ّبطريؽ ّالتدخؿ ّبكتابة ّمخالصة ّعمى ّسند ّالسحب ّذاتو ّيذكر ّفييا ّاسـّ
المتدخؿّ،واسـّمفّحصؿّالوفاءّلمصمحتوّ،وافّخمتّالمخالصةّ(اإلبراء)ّمفّذكرّىذاّالبيافّ،
ُع َّدّالوفاءّبالتدخؿّحاصالًّلمصمحةّالساحبّ(مادةّّ1/239ؽ.ت)ّ .

لـّيشترطّالمشرعّذكرّتاريخّالوفاءّ،لكفّتدويفّىذاّالبيافّفيّإثباتّماّإذاّكافّالتدخؿّلموفاءّقدّ

حصؿّفيّالوقتّالمناسبّأـّالّ .
الّبتوقيعوّباإلبراءّإلىّالموفيّالمتدخؿّإضافةّإلىّاالحتجاجّإذاّ
وعمىّالحامؿّأفّ
يسمـّالسندّمذي ً
ّ

كافّقدّسبؽّتحريرهّ(/329ؽ.ت)ّوذلؾّكيّيستطيعّاألخيرّمباشرةّحقوّبالرجوعّ ّ.

وقدّألزـّالمشرعّالموفيّبالتدخؿّأفّيخطرّمفّوقعّالتدخؿّلمصمحتوّبيذاّالوفاءّخالؿّيوميّ
ال ّكاف ّمسؤوالً ّعند ّاالقتضاء ّعف ّتعويض ّما ّيترتب ّعفّ
العمؿ ّالتالييف ّلحصوؿ ّالتدخؿّ ،وا ّ
الّيتجاوزّالتعويضّمبمغّالسندّ(/322ؽ.ت)ّ.كماّيتوجبّعمىّالموفيّ
إىمالوّمفّضررّبشرطّأ ّ
المذكورّوقدّحؿّمحؿّالحامؿّ،أفّيخطرّمفّظيرّالسندّإلىّالحامؿّالمذكورّبعدـّوفاءّالسندّ
خالؿّأربعةّأياـّالعمؿّالتاليةّليوـ ّ عمؿّاالحتجاجّ،أوّليوـّاالستحقاؽّإفّكافّالسندّيتضمفّ
شرطّالرجوعّبالّمصاريؼّ(ّ1/306ؽ.ت)ّ ّ.
ّ
ثالثاً -آثار الوفاء بطريق التدخل:
أشارت ّالمادة ّ( ّ 330ؽ.ت) ّإلى ّآثار ّالوفاء ّبطريؽ ّالتدخؿ ّبقولياّ -1"ّ ّ ّ ّ :يكتسب ّالموفيّ
بطريؽ ّالتدخؿ ّالحقوؽ ّالناتجة ّعف ّسند ّالسحب ّتجاه ّمف ّحصؿ ّالوفاء ّلمصمحتوّ ،وتجاه ّمفّ
التزمواّنحوّىذاّاألخيرّبمقتضىّالسندّ،إنماّالّيجوزّليذاّالموفيّتظييرهّ ّ.

193

ّ-2وتبرأّذمـّالمظيريفّالالحقيفّلمموقعّالذيّتـّالوفاءّلمصمحتوّ ّ.
ّ-3واذاّتقدـّعدةّأشخاصّلموفاءّبطريؽّالتدخؿ؛ّكانتّاألفضميةّلمفّيترتبّعمىّإيفائوّبراءةّ
ذمـّأكبرّعددّمفّالممتزميفّ ّ.
ّ-4ومفّتدخؿّخالفاًّليذهّالقاعدةّمعّعمموّبياّ،سقطّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّذمتوّتبرأّلوالّ
ىذاّالتدخؿ"ّ .
وعمىّذلؾّ،تترتبّعمىّالوفاءّبطريؽّالتدخؿّاآلثارّالتاليةّ ّ:
 -1انقضاء حق الحامل بالرجوع عمى ضامني السند مادام قد استوفى قيمتو ،وتُ ُّ
عدّحياةّالسندّ
قدّانتيتّبالنسبةّإليوّ.
 -2براءة ذمة جميع الموقعين الالحقين لمن حصل الوفاء لمصمحتو :ذلؾ ّأف ّحكـ ّالوفاءّ
يؽّالتدخؿّبالنسبةّلمممتزميفّبالسندّيأخذّحكـّالوفاءّالحاصؿّممفّتـّالتدخؿّلمصمحتوّ.فموّ
بطر
ّ
أفّالوفاءّبالتدخؿّوقعّلصالحّالساحبّ،فإفّذمةّجميعّالمظيريفّوضامنييـّتبرأّبيذاّالوفاءّ.
ولو ّوقع ّالتدخؿ ّلمصمحة ّالمظير ّالثالثّ ،وكانت ّالسفتجة ّقد ّظيرت ّخمس ّمرات؛ ّفإف ّذمةّ
المظيريفّالرابعّوالخامسّوذمةّضامنييماّتبرأّبالوفاءّالمذكورّ.
 -3استمرار التزام الموقع الذي جرى الوفاء لمصمحتو ،وكذلك التزام ضامنيو تجاه الموفي
بالتدخل :حيثّإفّالوفاءّبالتدخؿّصدرّمفّغيرّالمديفّالحقيقيّ،فإفّالموّقعّالذيّحصؿّالوفاءّ
لحسابوّوضامنيوّأيضاًّيظموفّممتزميفّبالوفاءّقبؿّالمتدخؿّبماّأوفىّ.
ويتصؼ ّالحؽ ّالذي ّيكسبو ّالمتدخؿ ّبالوفاء ّبأنو ّحؽ ّصرفي ّمستقؿّ ،ولذلؾ ّتنطبؽ ّعمى ّىذاّ
المتدخؿ ّقاعدة ّتطيير ّالدفوع ّحيف ّرجوعو ّعمى ّمف ّحصؿ ّالوفاء ّلمصمحتوّ ،وعمى ّضامنيوّ،
بمعنىّأفّليسّليؤالءّالممتزميفّأفّيدفعواّفيّمواجيةّالمتدخؿّالمذكورّماداـّحسفّالنيةّبالدفوعّ
المبنيةّعمىّعالقاتيـّالشخصيةّبالحامؿّ،أوّالموقعيفّالذيفّبرئتّذمتيـّ،إالّأفّذلؾّالّيحوؿّ
ّ
عّالمبنيةّعمىّعالقاتيـّالشخصيةّبوّ
دوفّالممتزميفّالمذكوريفّأفّيدفعواّمطالبةّالمتدخؿّبالدفو
ّ

كالدفعّبالمقاصة؛ّفيماّلوّكافّالمذكورّمدينًا ّليـّبديفّمستحؽّاألداءّحيفّالرجوعّعمييـّ،أوّ
بالدفوعّالشكميةّالظاىرةّفيّالسندّالتجاريّ،كماّلوّكافّىذاّالمتدخؿّقدّأوفىّالحامؿّالذيّسقطّ
حقوّبالرجوعّلعدـّتنظيموّاحتجاجّعدـّالوفاءّخالؿّالميعادّّالقانونيّ ّ.
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وحيثّإفّالموفيّبطريؽّالتدخؿّيأخذّفيّسندّالسحبّمركزّمفّحصؿّالوفاءّلمصمحتوّ،فإنناّ
نرى ّبأف ّمدة ّالتقادـ ّالتي ّتحوؿ ّدوف ّسماع ّدعواه ّىي ّمدة ّالستة ّأشير ّالمتعمقة ّبدعاوىّ
المظيريفّتجاهّبعضيـّ،أوّتجاهّالساحبّ،وليستّكماّيراىاّبعضيـّمدةّالسنةّالتيّتنقضيّبياّ
دعوىّالحامؿّتجاهّالمظيريفّوالساحبّ ّ.
 -4تمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصية :إضاف ًة ّإلىّالدعوىّالصرفيةّالتيّ
يستطيعّالموفيّبالتدخؿّأفّيرجعّبياّعمىّمفّتدخؿّلمصمحتوّوعمىّضامنيوّ،فإفّلألوؿّأفّ
يرجعّعمىّالثانيّبدعوىّأخرىّشخصيةّتستندّإلىّقواعدّالوكالةّأوّالفضالةّأوّاإلثراءّبالّسببّ
حسبّاألحواؿ.
وحيثّإفّالموفيّبطريؽّالتدخؿّيحؿّقانونًا ّمحؿّمفّأوفىّعنوّ،فإفّليذاّالموفيّأفّيطالبّ
بحؽّاألخيرّفيّمقابؿّالوفاءّ،بمعنىّأفّلمموفيّالمتدخؿّمطالبةّالمسحوبّعميوّبدعوىّمقابؿّ
الوفاءّأيضًاّ.وىذهّال دعوىّوسابقتياّىماّدعاوىّعاديةّتخضعافّكذلؾّألحكاـّالقواعدّالعامةّ،
وليسّألحكاـّقانوفّالصرؼّ ّ.
 -5عدم جواز تظيير سند السحب من جديد :يمتنعّعمىّالموفيّبالتدخؿّأفّيظيرّالسندّمفّ
جديدّولوّقاـّبيذاّالوفاءّقبؿّميعادّاالستحقاؽّبزمفّطويؿّ.ويمكفّأفّيعزىّحظرّتظييرّالسندّ
فيّىذهّالحالةّإلىّأفّتدخؿّالموفيّييدؼّإلىّالوفاءّبالسندّالّإلىّتداولو .ثـّإفّالسندّالذيّ
ينظـّبشأنوّاحتجاجّعدـّالوفاءّ،أوّالذيّأفمسّساحبوّأوّالمسحوبّعميوّفيوّتقؿّثقةّالناسّبو؛ّ
مماّيجعموّغيرّصالحّألداءّوظيفتوّفيّاالئتمافّ،فيكوفّمفّالمناسب سحبوّمفّالتداوؿ .والرأيّ
مستقر ّعمى ّأف ّالتظيير ّالمحظور ّإجراؤه ّىو ّالتظيير ّالناقؿ ّلمحؽ ّدوف ّالتظييريف ّالتوكيميّ
والتأمينيّ.
 -6قبول الوفاء ممن يترتب عمى تدخمو براءة ذمة أكبر عدد من الممتزمينّ :إذاّتدخؿّعدةّ
أشخاصّلموفاءّعفّعدةّممتزميفّبالسندّوحيثّإنوّالّيجوزّلمحامؿّاستيفاءّمبمغّالسن دّإالّمرةّ
واحدةّ،فإفّالقانوفّقضىّبقبوؿّالوفاءّممفّيترتبّعمىّوفائو ّبراءة ّأكبرّعددّمفّالموقعيفّ.
الّ،ثـّالمظيرّاألوؿّثانيًا ّوىكذاّ.واذاّماّ
وعمىّىذاّيتقدـّمفّيتدخؿّلموفاءّلمصمحةّالساحبّأو ً
أوفىّأحدّالمتدخميفّوىوّعمىّعمـّبافّتدخموّالّيترتبّعميوّبراءةّذمةّأكبرّعددّمفّالممتزميفّ،
فإنوّيفقدّحقوّبالرجوعّعمىّمفّكانتّذمتيـّتبرأّلوّوقعّالوفاءّمفّالمتدخؿّالذيّلوّاألفضميةّ.
والمفروضّأفّعمىّمفّيدعيّعمـّالمتدخؿّبذلؾّإقامةّالدليؿّعميوّ.
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لكفّقدّيحصؿّالتزاحـّعمىّالوفاءّبالتدخؿّ،الّلصالحّعدةّممتزميفّ،بؿّلصالحّممتزـّواحدّ،كماّ
لوّت قدـّعدةّأشخاصّلموفاءّلحسابّالمظيرّاألوؿّفيّسندّالسحبّ،فكيؼّيقعّالتفضيؿّبينيـ؟ّ
لـّتتعرضّالنصوصّالتشريعيةّلحكـّىذهّالحالةّ،لكفّالفقوّيرىّعمىّأنوّيجبّاالعتدادّبصفةّ
الموفي ّالمتقدـّ ،فالوفاء ّمف ّالوكيؿ ّيتقدـ ّعمى ّالوفاء ّالحاصؿ ّمف ّالفضوليّ .واذا ّكاف ّجميعّ
المتقدميفّا لمتزاحميفّفضولييفّفيجبّقبوؿّالوفاءّممفّيتقدـّمنيـّقبؿّغيرهّ .
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 -5االمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي
Le refus de paiment et le recours cambiaire
الكممات المفتاحية:
االحتجاج لعدم القبول أو الوفاء -ماىية االحتجاج -ضرورة تنظيم االحتجاج -مواعيد تنظيم االحتجاج-
اجراءات تنظيم االحتجاج -آثار تنظيم االحتجاج -االشعار لعدم القبول أو الوفاء -الرجوع الصرفي-
حاالت الرجوع الصرفي -أحكام الرجوع الصرفي

الممخص:
قد يرفض المسحوب عميو وفاء قيمة سند السحب في تاريخ استحقاقو ألي سبب  .وفي ىذه الحالة يرتب
القانون لمحامل ،كما في حالة امتناع المسحوب عميو ع ن قبول السند حق الرجوع عمى الممتزمين
اآل خرين؛ ألنيم ضامنون متضامنون في الوفاء ( الرجوع الصرفي ) .لكن القانون ،في الوقت الذي يرعى
فيو مصالح حامل سند السحب عمى ىذا النحو ،ال يغفل مصالح الممتزمين المذكورين ،فتراه يفرض عمى
الحامل من أجل ممارسة حق الرجوع الصرفي واجبات معينة تيدف إلى تمكين اآلخرين من تسوية
مراكزىم إزاء ىذا الحامل ،وازاء ضامنييم أنفسيم .فقد ألزم الحامل بإثبات امتناع المسحوب عميو عن
الوفاء باحتجاج رسمي .كما أمره بإخطار من ظير إليو السند بعدم الوفاء خالل مدة محددة.

األهداف التعميمية:
 تعريف الطالب بحاالت وأحكام الرجوع الصرفي -تحديد الواجبات الممقاة عمى حامل السند قبل الرجوع الصرفي
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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
المسحححوب عميححو ع حن قبححول السححن د حححق الرجححوع عمححى الممتححزمين اآلخ حرين؛ ألنيححم ضححامنون متضححامنون فححي
الوفاء كما أسمفنا.
لكححن القححانون ،فححي الوقححت الححذي يرعححى فيححو مصححالح حامححل سححند السحححب عمححى ىححذا النحححو ،ال يغفححل مصححالح
الممتححزمين المححذكورين ،فتحراه يفححرض عمححى الحامححل مححن أجححل ممارسححة حححق الرجححوع واجبححات معينححة تيححدف إلححى
تمكححين اآلخح حرين م ححن تس ححوية م ارك ححزىم إزاء ى ححذا الحام ححل ،وازاء ض ححامنييم أنفس ححيم .فق ححد أل ححزم الحام ححل بإثب ححات
امتنححاع المسحححوب عميححو عححن الوفححاء باحتجححاج رسححمي .كمححا أم حره بإخطححار مححن ظي حر إليححو السححند بعححدم الوفححاء
خالل مدة محددة.
وعمى ذلك سنبحث اآلن :
ال -في االحتجاج لعدم الوفاء.
أو ً
ثانياً -في اإلخطار لعدم الوفاء.
ثالثاً -في الرجوع الصرفي.
وحيححث إن المشححرع قححد جمححا أحكححام االحتجححاج لعححدم القبححول وأحكححام االحتجححاج لعححدم الوفححاء مع حًا فححي الم حواد
( )318-317-316-315م ح ححن القحح ححانون التج ح ححاري لتشحح ححابو ى ح ححذين االحتجحح ححاجين ف ح ححي ن ح ح حواحي الصح ح ححيا ة
والمضحمون واإلجحراءات و يححر ذلحك .وعححرض لبحححث قواعححد اإلخطحار لعححدم القبححول محا قواعححد اإلخطححار لعححدم
الوفاء في مادة واحدة ىي المادة ( )306من القانون التجاري.
وبمححا أنن ححا أرجبن ححا س ححابقاً الك ححالم ع ححن االحتج ححاج لع ححدم القب ححول واإلخط ححار المتعم ححق ب ححو إل ححى ح ححين الك ححالم ع ححن
االحتج ححاج لع ححدم الوف ححاء؛ ل ححذلك فحححإن د ارس ححتنا اآلن ستنص ححب عم ححى البححححث ف ححي أحك ححام ى ححذين االحتجح ححاجين
واإلخطارين عمى السواء.
* * *
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االحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء

Le protet faute d'acceptation ou de paiement

أ -ماهية االحتجاج وضرورة تنظيمه

االحتجاج ىو وثيقة رسمية  Acte authentiqueتثبت امتناع المسحوب عميحو عحن قبحول سحند السححب أو
وفائو ،فحإذا نظحم ىحذا االحتجحاج إلثبحات امتنحاع المسححوب عميحو عحن قبحول السحند أطمحق عميحو ااحتجحاج عحدم
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
( 304ق.ت) بقولي ححا :ايج ححب إثب ححات االمتن ححاع عح حن القب ححول أو ع ححن الوف ححاء بوثيق ححة رس ححمية (االحتج ححاج لع ححدم
القب ححول أو لع ححدم الوف ححاء)ا .ولق ححد أش ححارت الم ححادة ( 317ق.ت) إل ححى أنح حو اال يق ححوم مق ححام االحتج ححاج أي إجح حراء
يصحدر عححن حامحل السححند إال فححي حالحة ضححياع السحند ،وعندئححذ تسححري أحكحام المحواد محن  297إلححى  302مححن
ىذا القانونا.
يمكن تبرير الصفة اإللزامية لتنظيم االحتجاج بابتغاء تحقيق األىداف التالية:
ال عمى قيام الحامحل بتنفيحذ التزاماتحو الصحرفية بتقحديم سحند السححب لمقبحول أو
 -1ينيض تنظيم االحتجاج دلي ً
لموفاء في المواعيد القانونية المقررة لذلك.
 -2يثب ححت االحتج ححاج امتن ححاع المس حححوب عمي ححو ع ححن قب ححول الس ححند ،أو وفائ ححو بطريق ححة ال يتط ححرق الش ححك إل ححى
داللتيا .فيقطا دابر كل منازعة قد تثور حول وقوع ىذا االمتناع عندما يستعمل الحامل حقو بالرجوع.
 -3حيحث إن سحند السححب ىحو سحند مكتحوب ،لحذلك فحإن إثبحات االمتنحاع عحن قبولحو أو وفائحو يجحب أن يكححون
في وثيقة مكتوبة؛ انسجاماً ما ما تقتضحيو أحكامحو الشحكمية بوجحو عحام .وأمحام تعحذر الحصحول عمحى اعتحراف
مكتوب من المسحوب عميو باالمتناع عن قبولو أو وفائو ،فإن األمر اقتضى أن يكحون إثبحات ىحذا االمتنحاع
في وثيقة رسمية.
 -4يعتبر تنظيم االحتجاج وسيمة لمضحغط عمحى المسححوب عميحو ،وحممحو عمحى قبحول السحند ،أو وفائحو تفاديحاً
ل متشحيير بسحمعتو الماليحة واإلسحاءة إلححى ائتمانحو .فالتجحار ينظحرون إلحى االحتجححاج عمحى أنحو رمحز عمحى انييححار
مركححز التححاجر المححالي ،األمححر الححذي يحجميححم عححن التعامححل معححو .ولححذلك يسححعى التححاجر المححذكور فححي أ مححب
األحي ححان إل ححى ت ححوقي ى ححذا االحتج ححاج بقب ححول الس ححند أو وفائ ححو ف ححي الموع ححد المح ححدد ،ول ححو أدى ب ححو األم ححر إل ححى
االسحتدانة مححن اآلخحرين .ونظح ًار 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 نظم بحقو ىذا االحتجاج.
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 -5يصححمح تنظححيم االحتجححاج كححدليل عمححى توقححف التححاجر عححن دفححا ديونححو ،ممححا يبححرر لمقضححاء الحكححم بإشححيار
إفالسو ،خاصة إذا كانت قد نظمت بحقو عدة احتجاجات في مواعيد متقاربة.
 -6يفيد تنظيم االحتجاج مصالح الممتزمين اآلخرين بسند السحب ،فيو إجراء يحمل المحدين الصحرفي عمحى
الوفاء بالتزامو فينتفي الرجوع عمييم .ثم حيث إن فترة تنظيم ىحذا االحتجحاج قصحيرة؛ فحإن فواتيحا دون تحريحره
يسححقط حححق الحامححل بححالرجوع عمححى المححذكورين دون أن يبقححي الت حزاميم بالوفححاء تجاىححو مسححمطًا عمححى رؤوسححيم
لفترة طويمة.
* * *
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ب -اإلعفاء من تنظيم االحتجاج
األصححل أن حو يجححب عمححى الحامححل تنظححيم االحتجححاج لعححدم الوفححاء فححي موعححده القححانوني لممارس حة حقححو بححالرجوع
عم ححى ض ححامني وف ححاء س ححند الس حححب ،واال فإن ححو يعتب ححر ح ححامالً ميمح حالً (م ححادة  313ق.ت) .وم ححا ذل ححك يج ححوز
لمحام ححل ف ححي ح ححاالت اس ححتثنائية ممارس ححة حق ححو ب ححالرجوع دون أن يك ححون ق ححد نظ ححم االحتج ححاج الم ححذكور .وى ححذه
الحاالت ىي إما قانونية أو اتفاقية.
أ -حاااالت اإلعفاااء القانونيااة :يعفححى الحامححل قانونحًا مححن تنظححيم االحتجححاج لعححدم الوفححاء فححي الحححاالت الثالثححة
التالية:
 -1إذا سبق لو تنظيم احتجاج لعدم القبول (مادة /304ق.ت).
ال لسند السحب أو ير قابل ،وكحذلك إذا أفمحس سحاحب السحند
 -2إذا أفمس المسحوب عميو ،سواء أكان قاب ً
المشترط عدم تقديمو لمقبول ،ففي ىحاتين الححالتين يكفحي الحامحل أن يقحدم حكحم شحير اإلفحالس بذاتحو لتمكينحو
من استعمال حقو في الرجوع عمى الضامنين (4/304ق.ت).
 -3إذا حدثت قوة قاىرة حالت دون تنظيم االحتجاج في موعحده ،واسحتمرت أكثحر محن ثالثحين يومحاً محسحوبة
م ححن يح ححوم االسح ححتحقاق (5/314ق.ت) .وسح ححبب اإلعف ححاء فح ححي ىحححذه الحالحححة يمت ححد ليعفح ححي الحامحححل مح ححن تنظح ححيم
االحتجاج لعدم القبول أيضًا.
ب  -حاااالت اإلعفاااء االتفا يااة :سححبق أن عرضححنا أن ألط حراف سححند السحححب الحححق فححي أن يضححمنوه شححرط
الرجوع بحدون مصحاريف أو دون تقحديم احتجحاج ،وىحو محن البيانحات االختياريحة فحي السحند .فحإن تضحمن السحند
مثححل ىححذا الشححرط ،فححإن لمحامححل حححق الرجححوع عمححى ضححامني وفححاء السححند دون الحاجححة لتنظححيم االحتجححاج لعححدم
القبول ،أو لعدم الوفاء.
***
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ج -موعد تنظيم االحتجاج
تختمف مدة تنظيم االحتجاج لعدم القبحول عحن محدة تنظحيم االحتجحاج لعحدم الوفحاء محن حيحث طحول ىحذه المحدة
أو قصرىا.
أوالً -احتجاج عدم القبول:
نصحت المحادة ( 2/304ق.ت) عمححى أنحو ايجححب أن يقحدم االحتجححاج لعحدم القبححول فحي الميعححاد المعحين لعححرض
سحند السحححب لمقبححول ،فحإذا وقححا عرضححو األول لمقبحول فححي الحالححة المبينحة فححي المححادة ( )277محن ىححذا القححانون
في اليوم األخير من الميعاد المحدد ليذا الغرض جاز أيضًا تقديم االحتجاج في اليوم التاليا.
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.
لكححن الحامححل يمححزم أحيان حًا بتقححديم سححند السحححب لمقبححول خححالل فت حرة معينححة ،كمححا ىححو الحححال فححي األسححناد التححي
تستحق الدفا بعد فترة محن االطحالع عمييحا ،أو األسحناد التحي تتضحمن شحرطاً بتقحديميا لمقبحول خحالل فتحرة محن
الزمن ،ففي ىذه الحاالت يجب تنظيم احتجاج عدم القبول خالل المدة المحددة نفسيا قانوناً أو اتفاقاً.
ولمححا كححان القححانون (مححادة  )277قححد أجححاز ،كمححا مح لحر معنححا ،لممسحححوب عميححو أن يطمححب عححرض سححند السحححب
عميححو لمقبححول م حرة ثاني ححة فححي اليححوم الت ححالي لمتقححديم األول ،واذا مححا صححادف أن الع ححرض األول كححان فححي الي ححوم
األخيحر مححن المححدة القانونيححة التححي يجحوز فييححا طمححب القبححول ،فححإن عمحى الحامححل إذا مححا رفححض المسحححوب عميححو
القبول أخي ًار ،تحرير االحتجاج في اليوم التالي نفسو ليوم التقديم األول(2/304ق.ت).

ثانياً -احتجاج عدم الوفاء:
نصححت المححادة ( 2/304ق.ت) عمححى مححا يمححي :ايجححب تقححديم االحتجححاج لعححدم وفححاء سححند السحححب المس ححتحق
األداء فححي يححوم معححين أو بعححد مضححي مححدة معينححة مححن تاريخححو أو مححن تححاريخ االطححالع عمي حو فححي أحححد يححومي
العمحل التححاليين ليحوم اسححتحقاقو .واذا كحان سححند السحححب مسحتحق الوفححاء لحدى االطححالع وجحب تقححديم االحتجححاج
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
عما ىو عميو الحال في األسناد التجارية؛ التي تستحق الدفا في يوم معين أو بعحد محدة محن تحاريخ إنشحائيا،
أو االطالع عمييا.
أ -سااند السااحب المساااتح الاادفال لااادى االطاا ع :إذا امتنححا المسحححوب عميححو عححن وفححاء السححند المححذكور،
لمحامححل أن يححنظم االحتجححاج لعححدم الوفححاء فححي أي يححوم منححذ تححاريخ امتناعححو وحتححى انقضححاء سححنة عمححى تححاريخ
إنشاء ىذا السند .واذا حدث أن طالب الحامل بالوفاء في اليحوم األخيحر محن محدة السحنة المحذكورة تعحين عميحو
تنظيم االحتجاج في اليوم التالي مباشرة.
ب -سااند السااحب المسااتح الاادفال فااي يااوم معااينن أو بعااد ماادة ماان :ن ااا ه أو االط ا ع عميااه :يححنظم
احتجححاج عححدم الوفححاء فححي األسححناد المححذكورة فححي أحححد يححومي العمححل التححاليين ليححوم االسححتحقاق ،وىمححا اليومححان
المححذان يسححتمر فييمححا جحواز تقححديم سححند الوفححاء كمححا فصححمنا سححابقاً .أمححا يححوم االسححتحقاق ذاتححو ،فححال يجححوز إقامححة
ال عححديم األثححر ،فقححد تقححرر تححرك ىححذا اليححوم بكاممححو لممسحححوب عميححو
االحتجححاج فيححو تحححت طائمححة اعتبححاره بححاط ً
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
الدفا لدى االطالع عمييا.
ىححذا وقححد أقححر القححانون (مححادة  )314ببنححو إذا حالححت قححوة قححاىرة كنشححوب حححرب ،أو ثححورة ،أو فيضححان ،أو يححر
ذلك ،دون تقديم االحتجاج لعدم القبول أو لعحدم الوفحاء فحي المواعيحد المححددة لحذلك ،فحإن ىحذه المواعيحد تمتحد
حتى انتياء القحوة القحاىرة حيحث يتوجحب تنظيمحو دون إبطحاء .لكحن إذا اسحتمرت القحوة القحاىرة أكثحر محن ثالثحين
يوماً 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،
وأن يثبت ىذا اإلخطار مؤرخاً وموقعاً منحو فحي السحند أو فحي الورقحة المتصحمة بحو .وعمحى المظيحر أن يخطحر
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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د: -جراءات تنظيم االحتجاج
أوالً -الجهة المختصة بتنظيم االحتجاج:
إن امتنححاع المسحححوب عميححو عححن قبححول سححند السحححب أو وفائححو يححؤدي إلححى فححتح البححاب عمححى مص حراعيو أمححام
الحامل لمرجوع عمى ضامني ىذا السند .ولخطورة اآلثار التي تترتحب عمحى ىحذا االمتنحاع فقحد أوجحب المشحرع
ال.
عم ححى الحام ححل إثبات ححو (االمتن ححاع الم ححذكور) بورق ححة رس ححمية؛ حت ححى ال ي ححدع ذل ححك أي مج ححال لممنازع ححة مس ححتقب ً
وتحرر ىذه الورقة ،كما تشير إلى ذلك المادة (315ق.ت) لدى الكاتب بالعدل.
ثانياً -األ خاص الذين يوجه لهم االحتجاج:
حاء عم ححى طم ححب الحامححل ،إل ححى مك ححان عم ححل المسحححوب عمي ححو (ال إل ححى مح ححل
يتوجححو الكات ححب بالع ححدل عححادة ،بن ح ً

سححكناه) المححذكور بجانححب اسححمو فححي صححك السححند الب حاً .وفححي المححوطن المححذكور كمححا تشححير إليححو المححادة (315
ق.ت) يقوم كاتب العحدل بإنحذار المسححوب عميحو بقبحول سحند السححب أو وفائحو ،فحإن امتنحا عحن ذلحك ،يححرر
الكاتب االحتجاج الالزم لعدم القبول ،أو لعدم الوفاء ويترك لو صحورة منحو ،أمحا األصحل فيسحممو إلحى الحامحل
كححي يمححارس حقححو بححالرجوع .واذا كانححت السححفتجة قححد تضححمنت مسحححوباً عميححو احتياطي حاً (مفوض حاً) لقبوليححا ،أو
لوفائيا عند االقتضاء ،أو إذا كانت قد قبمت بطريق التحدخل ،فيجحب أن يوجحو االحتجحاج أيضحًا لممفحوض أو
لمقابححل بطريححق بالتححدخل كححل منيمححا فححي موطنححو .وكححذلك األمححر ،إذا كانححت السححفتجة قححد وطنححت ،فإنححو يمححزم أن
يحرر االحتجاج في مواجية الشخص الحذي وطنحت لديحو ىحذه السحفتجة ،تححت طائمحة بطحالن ىحذا االحتجحاج
ال لممسحححوب عميححو فححي موطنححو ،وسححقوط حححق الحامححل بححالرجوع .والقصححد مححن توجيححو االحتجححاج
إذا وجححو مححث ً
لألشححخاص المححذكورين فححي مححوطنيم يسححتند إلححى االعتبححارين التححاليين :فاالعتبححار األول يقححوم عمححى أن التححاجر
يحتفظ عادة بنقوده ودفاتره وسحجالتو فحي المححل الحذي يتعحاطى فيحو تجارتحو ،ولحذلك بإمكانحو أن ي ارجحا دفحاتره
ال بقيمحة السححفتجة ،ويسحتفيد محن الفرصحة األخيحرة فيقمبيحا ،أو يفحي قيمتيححا
وقيحوده لمعرفحة محا إذا كححان محدينًا فعح ً
إلحى الكاتحب بالعحدل ،ويتجنحب تحريحر االحتجحاج أمحا االعتبحار الثحاني فيسحتند إلحى ححث المحدين الصحرفي عمحى
قبول السفتجة أو وفائيا؛ تفادياً لمتشيير بو في وسطو التجاري؛ مما يسيء إلى سحمعتو وائتمانحو بحين زمالئحو
التجار الذين قد يعزفون عن التعامل معو.
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أما األشخاص اآلخرون في السفتجة كحالمظيرين والضحامنين ،فحإن الفقحو والقضحاء مسحتقران عمحى عحدم لحزوم
توجيو االحتجاج إلييم؛ ألنيم يعتبرون بمركز الضامنين الذين ال يرجا عمحييم بالوفحاء إال بعحد ثبحوت امتنحاع
المدين األصمي (المسحوب عميو) عن الوفاء ،أو من التزم الوفاء بدالً عنو.
ثالثاً -مضمون االحتجاج:
أوجبت المادة ( 316ق.ت) أن يشمل صحك االحتجحاج عمحى صحورة حرفيحة لحنص السحفتجة بكحل محا تتضحمنو
مححن بيانححات إلزاميححة واختياريححة ،ولمححا أثبححت فييححا مححن عبححارات القبححول والتظييححر والضححمان و يححر ذلححك ،وعمححى
اإلنحذار بوفحاء مبمححس السحفتجة .كمحا يححذكر فحي الصحك حضححور أو يحاب الشحخص الممتححزم بحالقبول أو بالوفححاء،
ما بيان أسباب امتناعو عن القبول أو الوفاء.
رابعاً -حفظ االحتجاج:
أوجب القانون (المادة  )318عمى الكاتحب بالعحدل المكمحف بتنظحيم االحتجحاج أن يتحرك صحورة صححيحة لمحن
وجححو إليححو االحتجححاج ،وأن يقيححد أوراق االحتجححاج بتماميححا يوم حاً فيوم حاً مححا م ارعححاة ترتيححب الت حواريخ فححي سححجل
خححاص مححرقم الصححفحات ،ومؤشححر عميححو حسححب األصححول .واذا قصححر الكاتححب بالعححدل فححي ذلححك كححان ممتزم حاً
بححالتعويض قبححل ذوي الشححبن .وييححدف القححانون مححن ىححذا القيححد اتقححاء خطححر ضححياع أصححل االحتجححاج ،أو سححند
السحب ذاتو.
* * *
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ه -آثار تنظيم االحتجاج
تترتب عمى تنظيم االحتجاج اآلثار القانونية التالية:
ُ -1ي ُّ
ال عمى تقديم سند السحب لمقبحول أو الوفحاء ،وامتنحاع المحدين
عد احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء دلي ً

الصرفي عن ذلك.

 -2تسري ابتداء محن تحاريخ تنظحيم احتجحاج عحدم الوفحاء محدة التقحادم الححولي (السحنوي) التحي ال تسحما دعحوى
الحامل بعد انقضائيا تجاه الساحب والمظيرين.
 -3يحححدث تنظححيم االحتجححاج تغيي ح اًر ميم حاً فححي آثححار التظييححر .فححالتظيير الالحححق لتنظححيم االحتجححاج ال ينححت ،
مر معنا سابقاً ،إال آثار حوالة الحق.
كما ل
 -4ال يجححوز لحامححل السححند إج حراء الحجححز االحتيححاطي عمححى أم حوال المححدين الصححرفي إال بعححد عمححل احتجححاج
عدم الوفاء.
 -5يححنيض االحتجححاج لعححدم الوفححاء دلححيالً عمححى توقححف المسحححوب عميححو عححن الححدفا ،يمكححن لممحكمححة االسححتناد
إليو إلشيار إفالسو.

***
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اإل عار بعدم القبول أو الوفاااء

أ -لزوم اإل عار:
يشحترط عمححى الحامححل لممارسححة حقححو بححالرجوع عمححى ضححامني وفححاء سححند السحححب إشححعار المححذكورين عمححى وجححو
السرعة بامتناع المسحوب عميو عحن القبحول أو الوفحاء .واليحدف محن ىحذا اإلشحعار ىحو اطحالع محوقعي السحند
عمححى حقيقححة األمححر؛ كححي يتححبىبوا لمواجيححة إجح حراءات الرجححوع عمححييم ،ويتححدبروا المححال الححالزم لوفححاء الحام ححل،
ويحتاط من يوفي قيمتو لمرجوع عمى الممتزم الذي تستوجب حالتو المطالبة العاجمة.
وقد أشار القانون التجاري إلى لزوم ىذا اإلشعار فحي مادتحو ( )306التحي تقضحي ببنحو :ايجحب عمحى الحامحل
توجيححو إشححعار بعححدم القبححول أو الوفححاء إلححى السححاحب ،والححى مححن ظيححر لححو سححند السحححب فححي خححالل أيححام العمححل
األربعة التي تمي يوم االحتجاج ،أو يوم التقديم في حالة اشتمال السند عمى شرط الرجوع بال مصاريف.
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 ممزمحاً بعمميحة اإلشحعار خحالل األيحام األربعحة التححي
تعقب عممو بوقوع اإلفالس.
وقححد أوجححب المشححرع عمححى كححل مظيححر فححي خححالل يححومي العمححل التححاليين ليححوم تسححممو اإلشححعار أن يعمححم بححدوره
مظيره باإلشعار؛ الذي تمقاه مبينًا لحو أسحماء وعنحاوين محن قحاموا باإلشحعارات السحابقة كحي يحتمكن الممتحزم محن
معرفة الشحخص الحذي يوجحد لديحو السحند والمطالبحة بحو إذا أوفحى قيمتحو .وىكحذا تتحوالى اإلشحعارات حتحى يصحل
اإلشعار الثاني إلى الساحب من المستفيد ،بعد أن كان قحد وصحمو اإلشحعار األول محن الحامحل األخيحر الحذي
يمارس حق الرجوع.

ومتى أُشحعر أححد المحوقعين عمحى السحند بالطريقحة المتقدمحة ،وجحب كحذلك أن يوجحو اإلشحعار فحي األجحل نفسحو
إلى ضامنو ،وما ذلك ،إن إخطحار الضحامن بعحدم القبحول ،أو عحدم الوفحاء يبقحى متوجبحًا حتحى ولحو لحم يخطحر
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
أيضًا من إخطار ضامنو الذي ليس لو أن يمتمك من الحقوق أكثر مما يممك مضمونو.
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أمحا إذا لحم يعحين أححد المحوقعين عمححى سحند السححب عنوانحو أو بينحو بطريقححة يحر مقحروءة؛ فإنحو يكتفحى بتوجيححو
اإلشححعار إلححى المظيححر الححذي يتقدمححو ،وقححد فُسححر ذلححك عمححى أنححو تنححازل مححن الموقححا المححذكور عححن حقححو فححي أن
ُيشعر بواقعة االمتناع عن القبول ،أو عن الوفاء.
لححم يفححرض القححانون شححكالً معينحاً ل شححعار ،فقححد نصححت الفق حرة السادسححة مححن المححادة (305ق.ت) عمححى أنححو مححن
وجححب عميححو اإلشححعار أن يقححوم بححو عمححى أي شححكل ولححو بححرد السححند ذاتححو ش حريطة أن يثبححت توجيححو اإلشححعار فححي
األجل المعين .وعمى ذلك يجوز أن يحصل اإلشعار كتابة بواسطة رسحالة مسحجمة أو برقيحة أو شحفاىة ،ولحو
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
دون حاج ة لبيان األسباب ،وأسماء وعناوين األشخاص الذين أرسموا اإلشعارات السابقة.
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ب -جزاء عدم القيام باإل عار:
ىذا وال يترتب عمى عدم إرسال اإلشعار في وقتحو المححدد سحقوط أي ححق محن حقحوق محن وجحب عميحو القيحام
ال عن تعحويض الضحرر؛ الحذي ترتحب عمحى إىمالحو ،عمحى أال يجحاوز ىحذا
بو ،لكنو يكون عند االقتضاء مسؤو ً
التع ححويض مبم ححس س ححند الس حححب (م ححادة9/306ق.ت) .وىك ححذا ل ححم يرت ححب المش ححرع عم ححى إ ف ححال الحام ححل عم ححل
اإلشعار الالزم سقوط حقو بالرجوع عمحى الممتحزمين بالسحند كمحا ىحو الححال بالنسحبة إل فحال تنظحيم االحتجحاج
لعححدم القبححول ،أو لعححدم الوفححاء ،وانمححا اكتفححى بإل ازمححو بححالتعويض عمححى الضححامن فيمححا إذا أثبححت األخيححر وقححوع
ضححرر لححو بسححبب ىححذا اإلىمححال ،والصححور التححي يتحقححق الضححرر منيححا متعححددة ،فقححد يثبححت الموقححا الضححامن أن
عدم إخطاره بعدم وفاء السند في الوقت المناسب قد فوت الفرصة عميو بالرجوع عمى ممتزم سحابق قحد أعمحن
إفالسو بعد الفتحرة التحي كحان يجحب إشحعاره خالليحا ،وقحد ُيضحار السحاحب الحذي لحم يشحعر فحي الوقحت المناسحب
لقيامو بتعامل جديد ما المسحوب عميو دون أن تتاح لو الفرصة إلجراء التقاص ما األخير.

***
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الرجوع الصرفي

Le recours cambiaire
ينقضح حي االلتح حزام الص ححرفي لس ححند الس حححب ،وتنتي ححي حيات ححو إذا أوف ححى المس حححوب عميح حو قيمت ححو لحامم ححو بت ححاريخ
االستحقاق .أما إذا امتنا المسحوب عميو عن الوفاء في التاريخ المذكور ،أو تحققحت بعحض المخحاطر التحي
تيححدد حححق الحامححل قبححل ىححذا التححاريخ ،فححإن القححانون قححد قححرر لألخيححر حححق الرجححوع عمححى الممتححزمين الضححامنين
لوفائو.
سنبحث أوالً في حاالت الرجوع ،وثانياً في أحكام الرجوع.
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أ-

حاالت الرجااوع

ذكرت المادة (303ق.ت) ما يمي:
ا -1لحامححل سححند السحححب عنححد عححدم وفائححو لححو فححي تححاريخ االسححتحقاق الرجححوع عمححى مظيريححو وسححاحبو و يححرىم
من الممتزمين.
 -2ولو حق الرجوع عمى ىؤالء قبل االستحقاق في الحاالت التالية:
 -1في حالة االمتناع عن القبول كمياً أو جزئياً.
 -2في حالة إفالس المسحوب عميو ،سواء كان قبل سند السحب أو لم يكن قد قبمو .وفحي حالحة توقفحو عحن
الدفا ولو لم يثبت توقفو بحكم ،وفي حالة الحجز عمى أموالو حج اًز ير مجد.
 -3في حالة إفالس ساحب السند المشروط عدم تقديمو لمقبولا.

نستنت من النص المذكور أن المشرع قحد مكحن حامحل سحند السححب محن الرجحوع عمحى ضحامني وفائحو ،سحواء
في ميعاد استحقاقو إذا امتنا المسحوب عميو عن الوفاء ،أو قبل ىذا الموعحد إذا جحدت بعحض األمحور التحي
تقمل م ن احتمال استيفاء قيمتو فحي الموعحد المححدد .وعمحى ىحذا ،يكحون لمحامحل أن يمحارس حقحو بحالرجوع فحي
الحاالت األربا التالية:
أوال -عدم الوفاء في تاريخ االستحقا :
تُ ُّ
عد ىذه الحالة األصل في حاالت الرجوع .فحامحل سحند السححب ال يطالحب عحادة بوفحاء قيمتحو إال فحي تحاريخ
اسحتحقاقو .فحإ ذا امتنححا المحدين الممتححزم بحو عححن الوفحاء ألي سحبب كححان ،ححق لححو الرجحوع عمححى ضحامني الوفححاء.
لكححن لكححي يكححون ىححذا الرجححوع نظامي حًا أوجححب المشححرع عمححى الحامححل أن يكححون قححد نظححم احتجاج حًا لعححدم الوفححاء
ضمن الميمة القانونية المحددة ما لم يكن معفياً منو بموجب شرط االحتجاج دون مصاريف.
ومححا ذلححك يحححق لمحامححل الرجححوع عمححى الممتححزمين بسححند السحححب فححي تححاريخ االسححتحقاق دون الحاجححة لتنظححيم
احتجاج بعدم الوفاء ،إذا كان قد نظم سابقاً احتجاجاً بعدم قبولو .فقحد يفضحل الحامحل بعحد أن يكحون قحد نظحم
احتجاج عدم القبول التريث بالرجوع حتى ميعاد االستحقاق ،فالمسححوب عميحو الحذي ال يقبحل السحند ال يمتنحا
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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.
واذا ما روعيت الشروط القانونية لمرجحوع فحي ىحذه الحالحة ،تبقحى لمحامحل إمكانيحة ممارسحة حقحو بحالرجوع عمحى
الض ححامنين طح حوال م ححدة التق ححادم المنص ححوص عني ححا ف ححي الم ححادة ( 337ق .ت) والت ححي ينقض ححي بنيايتي ححا الح ححق
بسماع دعوى الحامل.
ثانياً -عدم بول سند السحب:
إذا عرض الحامل سند السحب عمى المسحوب عميو لمقبول ورفض األخيحر ذلحك ،جحاز لحألول الرجحوع عمحى
الضامنين ،ولو كان ذلك قبل حمول أجل االستحقاق فقبحول السحند ،ىحو كمحا محر معنحا ،أححد ضحمانات الوفحاء
بااللتزام الصرفي ،فمتى انتفت ىذه الضمانة يسقط أجل االلتزام المذكور.
ويشترط عمى الحامل كي يمارس حقو بالرجوع في ىذه الحالة توافر الشروط التالية:
ا -خمو سند السحب من أي شرط يحظر تقديمو لمقبول.
 -2امتن ححاع المس حححوب عمي ححو ع ححن القب ححول .ويع ححد بمثاب ححة االمتن ححاع ع ححن القب ححول ،القب ححول المعم ححق عم ححى ش ححرط
والقبححول الجزئححي بالنسححبة لمجححزء المرفححوض قبولححو طبع حاً .ويقححاس عمححى ذلححك أيض حاً ،بحيححث يجححوز الرجححوع قبححل
ميعاد االستحقاق ،إذا تعذر الحصول عمى قبول المسحوب عميحو لعحدم العثحور عمحى عنحوان األخيحر أو لعحدم
وجوده في محل إقامتو.
 -3تنظيم االحتجاج لعدم القبول في موعده القحانوني محا لحم يكحن قحد ورد فحي السحند شحرط يعفحي الحامحل محن
ذلك.
ثالثاً: -ف س المسحوب عميه أو تو فه عن الدفالن أو الحجز عميه حجزاً غير مجد:
في اإلفالس ينيار ائتمان التاجر ،وتتزعزع ثقة الناس بحو ،وليحذا تقضحي القواعحد العامحة بسحقوط آجحال ديحون
التجححار متححى أعمححن إفالسححيم .وعمححى ىححذا إذا أفمححس المسحححوب عميححو ،سحواء كححان قححابالً لمسححفتجة أم يححر قابححل
ليححا ،يجححوز لمحامححل الرجححوع عمححى ضححامني السححفتجة دون انتظححار حمححول موعححد اسححتحقاقيا .وال يشححترط لرجححوع
الحامل في ىذه الحالة تنظيم احتجاج لعدم الوفاء إذ يكتفي منو تقديم الحكم القاضي بشير اإلفالس.
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
عن دفحا ديونحو ،ولحو لحم يثبحت ىحذا التوقحف بحكحم (وىحذه ىحي حالحة اإلفحالس الفعمحي التحي يعجحز فييحا المحدين
عن الوفاء بديونو في تاريخ استحقاقيا) .كما لو ممارسة ىذا الحق إذا تم الحجحز عمحى أمحوال المحذكور ،ولحم
تكف ىذه األموال بعد التنفيذ عمييا لسحداد ديحون الححاجزين .لكحن يشحترط لرجحوع الحامحل فحي ىحاتين الححالتين
أن يكون قد تقدم بطمب الوفاء ،ثم نظم االحتجاج عند االمتناع عنو؛ وذلك خالل الميل القانونية لذلك.
رابعاً: -ف س ساحب سند السحب غير الخاضال لمقبول:
:ف س الساحب :كإفالس المسححوب عميحو ،ييحدم إححدى الضحمانات التحي كحان يعتمحد عمييحا الحامحل؛ ولحذلك
أقر القانون لألخير ححق الرجحوع عمحى الضحامنين قبحل اسحتحقاق الوفحاء فحي السحند إذا أفمحس سحاحبو .والرجحوع
المبكر في ىذه الحالة يبرره أن السند ال يجوز تقديمو لمقبول لمحصحول عمحى ضحمانة تحمحي حاممحو .فحإذا محا
أفمححس سححاحبو الححذي يرتكححز الضححمان عميححو وحححده ،يصححبح السححند دون أي ضححمان ،األمححر الححذي يقمححق الحامححل
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 حجح ًاز دون طائحل خالفحًا لمحا لحظحو بالنسححبة لممسححوب عميحو .وال يححرى الفقحو أي مبححرر
منطقي ليذه التفرقة؛ بحيث تُع ُّد حالة توقف السحاحب عحن الحدفا أو الحجحز عمحى أموالحو دون جحدوى ،كحالحة
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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ب -أحكام الرجااوع
ُيعح ُّحد جميححا المححوقعين عمححى سححند السحححب ممتححزمين بالوفححاء لحاممححو عمححى وجححو التضححامن ويحححق لألخيححر إذا لححم

يستوف قيمتو الرجوع عمييم مجتمعين أو منفردين.

واذا حص ححل الحام ححل عم ححى قيم ححة س ححند الس حححب م ححن أح ححدىم ،ف ححإن لألخي ححر الرج ححوع عم ححى الم ححوقعين الس ححابقين
الضامنين لو شبنو في ذلك شبن الحامل.
ٍ
بعض.
ال في رجوع الحامل عمى الممتزمين بالسند ،وثانيًا في رجوع الممتزمين بعضيم عمى
نبحث أو ً
أوالً -رجوع الحامل عمى الممتزمين بسند السحب:
لقد حدد القانون األشخاص الذين يحق لمحامحل الرجحوع عمحييم ( )1والمبحالس التحي يمكنحو مطحالبتيم بيحا (.)2
كمححا بححين طححرق الرجححوع عمححييم ( .)3وقححد أجححاز أيض حًا لمحامححل توقيححا الحجححز االحتيححاطي عمححى أم حوال الممتححزم
الذي يريد الرجوع عميو (.)4
ا -األ خاص الذين يح لمحامل الرجوع عميهم:
عرضنا فيما سبق أن الدين الصرفي ىو من أقوى الحديون المضحمونة بضحمانات شخصحية ،فكحل موقحا عمحى
السححند التجححاري يمتححزم تجححاه حاممححو بححبداء قيمتححو فححي ميعححاد االسححتحقاق ،أو قبححل ذلححك فححي الحححاالت التححي يجححوز
فييا الرجوع قبل تاريخ االستحقاق.
وقححد أش ححارت المححادة ( 1/308ق.ت) بوض ححوح إلححى األش ححخاص ال ححذين يحححق لمحام ححل الرجححوع عم ححييم بقولي ححا:
اسححاحب سححند السحححب وقابمححو ومظي حره وضححامنو مسححؤولون جميع حًا قبححل حاممححو عمححى وجححو التضححامنا .وى حؤالء
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
القابل بطريق التدخل لصالح الساحب .وىذا الفريق من الضامنين يبقى لمحامل حق الرجحوع عميحو محا دامحت
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.
أما القسم الثاني فيشمل موقعي سند السحب اآلخحرين الحذين يضحمنون وفحاءه إذا امتنحا المحدينون األصحميون،
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أو ضامنوىم عن الوفاء بو ،وىحم المظيحرون وضحامنوىم ،والقابحل بطريحق التحدخل عحن أححد المظيحرين .وىحذا
الفريححق ل ححيس لمحام ححل ح ححق الرجححوع عمي ححو إال إذا ق ححام بالواجب ححات الت ححي حححددىا الق ححانون كتق ححديم الس ححند لموفح حاء،
وتنظيم االحتجاجات الالزمة ضمن الميل المحددة لذلك تحت طائمة اعتبحاره ميمحالً ،والتمسحك فحي مواجيتحو
بالسقوط.
يالحظ أن نص المادة ( 308ق.ت) لم يذكر المسحوب عميو ير القابحل بحين ضحامني وفحاء سحند السححب.
وما ذلك إن األخير يمزم بدفا مبمس السند إن كان قد تمقى مقابل وفائحو .لكحن ىحذا االلتحزام لحيس محرده قحانون
الصححرف؛ ألن المححذكور لححم يوقححا عمححى السححند ،بححل يسححتند إلححى العالقححة األصححمية (مقابححل الوفححاء) التححي ت حربط
المسحححوب عميححو بالسححاحب؛ ولححذلك يجححوز لممسحححوب عميححو إذا رجححا عميححو الحامححل فححي ىححذه الحالححة أن يححدفا
مطالبتو بالدفوع كافة؛ التي كان بإمكانو أن يوجييا إلى الساحب.
 -2موضوع الرجوعObjet du recours :
بينححت المححادة ( 309ق.ت) المبححالس التححي يجححوز لمحامححل مطالبححة الممتححزمين الضححامنين بيححا بححالقول :لمحام ححل
مطالبة من لو حق الرجوع عميو بما يبتي:
 -1قيمة السند ير المقبول ،أو ير المدفوع ،ما الفوائد إن كانت مشروطة.
 -2الفوائح ححد المحسح ححوبة بسح ححعرىا القح ححانوني اعتبح ححا اًر مح ححن تح ححاريخ االسح ححتحقاق فيمح ححا يتعمح ححق بالسح ححند المسح حححوب
والمستحق الدفا في سورية ،وبمعدل  %10بالنسبة لألسناد األخرى.
 -3مصاريف االحتجاج واإلشعارات و يرىا من المصاريف.
واذا أقيمت دعوى الرجوع قبل االستحقاق؛ فإنو يطرح من مبمحس سحند السححب مقحدار الخصحم ،ويحسحب عمحى
سحعر الخصححم الرسححمي فححي سحورية فححي تححاريخ الرجححوع وبالجيحة التححي يقححا فييححا محوطن الحامححل .والحكمححة التححي
ابتغاىحا المشحرع محن ىحذا التخفحيض واضححة ،فحي أن الحامحل الحذي اسحتوفى قيمحة السحند قبحل تحاريخ اسححتحقاقو
استفاد من مبمغو خالل المدة الواقعة بين االستحقاق وبين األداء المبكر.
طار الرجاوعMoyens du recours :
يتخذ رجوع الحامل عمى الممتزمين بسند السحب أحد األشكال التالية:
أ -الرجاااوع الاااودي  Recours amiableقححد يقححوم الحامححل بعححد تنظححيم االحتجححاج لعححدم الوفححاء ،واج حراء
اإلشعارات الالزمة بمراجعة أحد الممتزمين بالسند كالسحاحب ،أو أححد المظيحرين ،أو يرىمحا ،ويطالبحو بحبداء
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قيمحة السححند المتنححاع المسحححوب عميححو عححن ذلححك ،و البحاً مححا يقححوم بيححذا األداء مححن تححم الرجححوع عميححو؛ مححن أجححل
وضا حد لممصاريف التي تترتب عمى مراجعة القضاء.
ومقابل ىذا الوفاء يحق لمموفي أن يطمب إلحى الحامحل تسحميمو سحند السححب محا صحك االحتجحاج ومخالصحة
بمحا أداه (محادة  1/311ق.ت) ،بغيحة االسحتناد عمييحا لمطالبحة المحوقعين الضحامنين ،والتقحاء خطحر رجححوع أي
حامل نسخة أخرى عميو.
كما يحق لكحل مظيحر أوفحى مبمحس سحند السححب أن يشحطب تظييحره وتظييحرات المظيحرين الالحقحين لحو (محادة
 2/311ق .ت) .والغاية التي تتحقق من ىذا الشطب ىي التعحرف بسحيولة عمحى الممتحزمين البحاقين بالسحند،
واتقاء خطر إساءة استعمال السند بتعريض الممتزم الواحد إلى دفا قيمتو مرة ثانية.
أمححا إذا كححان سححند السحححب مقب حوالً جزئيحاً ،وأوفححى أحححد الممتححزمين الجححزء يححر المقبححول ،فححإن لممححوفي أن يطمححب
ال بححاإلبراء) بححالمبمس المححدفوع .كمححا يجححب
مححن حاممححو إثبححات ىححذا الوفححاء عمححى السححند وتسححميمو مخالص ح ًة (إيصححا ً
عمححى الحامححل مححن جيححة أخححرى أن يسححمم المححذكور نسححخو مصححدقة عححن السححند ،وصححك االحتجححاج ليمكنححو مححن
إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد (مادة  312ق .ت).
ب -ساافتجة الرجااوع La retraite :قحد ال تححؤدي المطالبححة الوديححة إلححى نتيجحة ،فححال يححدفا الممتزمححون الححذين
رجححا عمححييم الحامححل قيمححة السححند ،وىححو بححبمس الحاجححة إلححى المححال كمححا أن اسححتيفاء قيمححة السححفتجة عححن طريححق
القضاء قد يستغرق وقتاً طويالً يتجاوز أجل الدين الحذي بذمحة الحامحل ،فتتضحرر مصحالحو محن ذلحك ،فضحالً
عححن أنححو يسححتمزم مصححاريف ،ورسححوم قححد ال يقححوى عمححى تحمميححا .لححذلك فقححد مكححن المشححرع الحامححل مححن سححموك
طريححق مختصححر وس حريا يسححتطيا بححو الوصححول إلححى حقححو فبجححاز لححو أن يسحححب بححالمبمس المسححتحق لححو سححفتجة
جديححدة عمححى الممتححزم ال ححذي يححود الرجححوع عميححو يس ححتطيا خصححميا لححدى أحححد المص ححارف؛ فيحصححل منححو عم ححى
قيمتيححا .وتسححمى ىححذه السححفتجة الجديححدة ب ححاسفتجة الرجححوعا ألن سحححبيا يعتبححر طريق حاً لمرجححوع عمححى الممتححزمين
بالسند التجحاري األصحمي .وفحي ىحذه السحفتجة يصحبح حامحل السحند التجحاري الحذي حصحل االمتنحاع عحن وفائحو
(ساحباً) ،والممتزم الضامن الذي يود الحامل الرجوع عميحو (مسححوباً عميحو) ،أمحا (المسحتفيد) فيكحون أي دائحن
لمحامل يقبل تعيينو مستفيداً من ىذه السفتجة ،أو الحامل الساحب نفسو؛ الذي يقحوم بخصحميا بعحد ذلحك فحي
أحد المصارف ليحصل عمى قيمتيا فو ًار.
وقد نظمت (المادة  319ق .ت) أحكام ىذه السفتجة بقوليا:
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 -1لكححل مححن لححو حححق الرجححوع عمححى ي حره مححن الضححامنين بمقتضححى سححند السحححب أن يسححتوفي قيمتححو بسحححبو
سندًا جديدًا مستحق األداء لدى االطالع في موطن الضامن؛ مالم يشترط ير ذلك.
 -2وتش ححتمل قيم ححة س ححند س حححب الرج ححوع عم ححى المب ححالس الح حوارد بياني ححا ف ححي الم ححادتين ( 309و )310م ححن ى ححذا
القانون ،مضافاً إلييا ما دفا من عمولة وطوابا.
تجحححدر اإلشحححارة إلح ححى أن سحححفات الرجح ححوع ينحححدر اسحححتعماليا فح ححي الحيح ححاة العمميحححة ،فالسحححفات المحححذكورة ال تقح ححدم
المصححارف عم ححى خص ححميا؛ ألنيححا تس ححتحق ال ححدفا لححدى اإلط ححالع .كم ححا أنححو ق ححد يتع ححذر عمححى حام ححل الس ححفتجة
األصححمية (السححاحب الجديححد فححي سححفتجة الرجححوع) أن يجححد الشححخص الححذي يقبححل تعيينححو مسححتفيداً فححي سححفتجة
الرجوع ،ويدفا قيمتيا إليو بعد أن ثبت امتناع المسحوب عميو عن وفائيا.
جااا -الرجااوع القضااا ي  Recours judiciaireلححيس الحامححل ممزم حاً باتبححاع طريححق الرجححوع الححودي ،أو
سحب سفتجة الرجوع ،بل يحق لو أن يقيم الدعوى مباشرة عمحى الممتحزمين بالسحفتجة منفحردين ،أو مجتمعحين
فيمححا إذا امتنححا المسحححوب عميححو عححن وفححاء السححفتجة ،وثبححت ىححذا االمتنححاع باحتجححاج أصححولي .ثححم إن إقامتححو
الححدعوى عمححى أحححد الممتححزمين ال تحححول دون إقامححة الححدعوى عمححى ممتححزم آخححر إذا تبححين لححو أن مححن أقححام عميححو
الدعوى في بادئ األمر ير قادر عمى وفاء قيمة السفتجة (مادة  308ق.ت).
 -4الحجز االحتياطي Saisie Conservatoire
إن المشححرع التجححاري ،رعايححة منححو لحقححوق حامححل السححند التجححاري ،وامعان حاً منححو فححي تبكيححد حقححو فححي الحصححول
عمى الوفاء بو ،قرر لألخير جحواز توقيحا الحجحز االحتيحاطي عمحى أمحوال الممتحزم الصحرفي الضحامن حتحى ال
تتاح لو فرصة تيريب أموالو في الفترة الواقعة ما بين رفا دعوى الرجوع عميو ،وصدور الحكحم فييحا .فضحالً
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.
وقححد ورد الححنص عمححى الحجححز االحتيححاطي فححي المححادة ( 321ق.ت) حيححث قالححت :الحامححل السححند المقححدم عنححو
احتجحاج بعححدم الوفحاء ،إلححى جانححب مالحو مححن حححق الرجحوع بعححد اتبحاع اإلجحراءات المقححررة لحذلك ،أن يوقححا بححإذن
من القاضي المختص حج اًز احتياطيحاً عمحى أمحوال كحل محن التحزم بموجحب السحند تتبحا فيحو اإلجحراءات المقحررة
لذلك في قانون أصول المحاكماتا.
وتبع حاً ليححذا الححنص يشححترط لصحححة توقيححا الحج ححز االحتيححاطي عمححى أم حوال أي ممتححزم بالسححند ت حوافر الش ححروط
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التالية:
أ -أن يقاادم طمااب الحجااز حاماال السااند :إن الحححق فححي طمحب توقيححا الحجححز مقححرر لحامححل السححند .وينصححرف
لفحظ االحامححلا فحي ىححذا الخصحوص إلححى كحل مححن لححو صحفة فححي طمحب الوفححاء بمبمحس سححند السححب ،ولححو الرجححوع
عمحى يحره بمقتضحاه .وعمححى ىحذا ُيعح ُّحد ححامالً المسححتفيد محن السححند أو الشحخص الححذي انتقحل إليححو بتظييحر ناقححل
لمحححق ،أو تظييححر تححوكيمي أو تححبميني .وقححد يكححون حححامالً الشححخص الححذي أوفححى قيمححة السححند بالتححدخل ،أو أي

ضامن دفا قيمتو لمحامل ،ل
وحل محمو في الرجوع عمى يره من الموقعين.

ب -أن يكون الحامال اد حارر احتجااج عادم الوفااء :يتعحين عمحى الحامحل إذا أراد اتخحاذ إجحراءات الحجحز
االحتيححاطي أن يكححون بيححده سححند معمححول عنححو احتجاج حًا بعححدم الوفححاء؛ ولححو تضححمن السححند شححرط الرجححوع دون
مصاريف .والحكمة محن اشحتراط تحريحر االحتجحاج إلجحراء الحجحز ىحي التثبحت بصحورة ال تقبحل الشحك محن أن
السند قد قدم لموفاء ،وامتنا المدين فيو عن الدفا.
ج -أن يكون المحجوز عمياه أحاد الممتازمين صارفياً بالساند :وعمحى ىحذا يجحوز توقيحا الحجحز عمحى أمحوال
السححاحب والمسحححوب عميححو والمظي حرين .ومححا أن الححنص ق حد اقتصححر عمححى ذكححر ى حؤالء فقححط ،يححر أن ال حرأي
مجمحا عمححى جحواز إلقحاء الحجححز عمححى جميحا األشححخاص الححذين وقعحوا عمححى السححند .فيكحون ىححذا الحجححز جححائ ًاز
أيضاً بحق الضامنين ،كما ىو جائز في حق الساحب والمسحوب عميو والمظيرين.
د -أن يستحصال الحامال عمااى :ذن مان القاضاي با امااة الحجاز عماى أماوال المادين المسحتيدف لممطالبححة
بالرجوع تمييداً لمتنفيذ عمييا عند صدور الحكم في الدعوى المرفوعة عميو.
ثانياً -رجوع الممتزمين بعضهم عمى بعض:
إذا رجحا حامحل سحند السححب عمحى أححد الممتحزمين بحو ،وحصحل منحو عمحى قيمتحو؛ فحإن ىحذا المحوفي ال يتحمحل
دائم حاً وبشححكل نيححائي عححبء ىححذا الححدين .بححل قححد يحححق لححو بححدوره أن يتحححول شححطر الممتححزمين حيالححو ليطححالبيم
بوفا ء كامل المبمس الذي أداه ،دون أن يحق لو الرجوع عمى الموقعين الالحقين لو؛ ألنو ضامن ليم.
ورجوعحو عمححى ىحؤالء الضححامنين يرتكحز عمححى كونحو حححامالً شحرعياً ،ولححيس عمحى قواعححد الحمحول ،وقححد تعرضححت
المححادة ( 308ق.ت) إلححى ىححذا الحححق حححين تكممححت عححن مسححؤولية كححل مححن سححاحب السححند وقابمححو ،ومظي حره،
وضح ححامنو ،والت ح حزاميم بالوفح ححاء جميع ح حاً نحح ححو الحامح ححل .ثح ححم قالح ححت ،ويكح ححون لمحامح ححل حح ححق الرجح ححوع عمح ححى ى ح حؤالء
األش ححخاص منف ححردين أو مجتمع ححين دون أن يك ححون مر مح حاً بم ارعح ححاة الترتي ححب ال ححذي توال ححت عمي ححو الت ازمح ححاتيم.
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وذك ححرت أيضح حاً أن ى ححذا الح ححق يع ححود لك ححل موق ححا عم ححى الس ححند مت ححى س ححدد قيمت ححو ،ويختم ححف ح ححق الرج ححوع ى ححذا

موقا ٍ
موف .وسنتكمم فيما يمي عن:
باختالف حالة كل
ٍ
 -1حاالت رجوع الموفين.
 -2موضوع الرجوع.

 -1حاالت رجوع الموفين:
أ -رجوع المسحوب عميه:
 -1رجوعااه عمااى الساااحب :إذا أوفححى المسحححوب عميححو قيمححة سحند السحححب انقضححى االلتحزام الصححرفي الثابححت
بالسند بالنسبة إليو ،والى جميا الموقعين عميو.
فححإذا كححان قححد تمقححى مقابححل وفائححو مححن السححاحب فإنححو لححيس لححو كمح ٍ
حوف حححق الرجححوع عمححى أحححد .أمححا إذا كححان لححم
يسححتمم مقابححل الوفححاء مححن السححاحب ،أي أنححو أوفححى قيمححة السححند عمححى المكشححوف ،فإنححو يسححتطيا الرجححوع بححالمبمس
الححذي دفعححو عمححى السححاحب دون ي حره مححن المححوقعين.لكن إذا س حبق لححو أن قبححل السححند ،فححإن القبححول ،كمححا مححر
معناُ ،ي ُّ
عد قرينة عمى وصحول مقابحل الوفحاء إليحو؛ ولحذلك عميحو فحي ىحذه الحالحة إن أراد الرجحوع عمحى السحاحب
إقامة الدليل العكسي عمى عدم تمقيو مقابل الوفاء.

ىححذا وال ُيعح ُّحد رجححوع المسحححوب عميححو عمححى السححاحب رجوع حاً صححرفياً مححا دام االلتححزام الصححرفي قححد انقضححى منححو

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
بطري ححق الت ححدخل لص ححالح السح ححاحب ،فف ححي ى ححذه الحالح ححة يخيح حر الم ححذكور لمالحقحححة الس ححاحب بمباشح حرة الح ححدعوى
الصرفية؛ التي تعود لكل ممتزم أوفى قيمة السند ،أو إقامة الدعوى العادية.
 -2رجوعه عمى المظهرين :ليس لممسحوب عميو المحوفي ،محن حيحث المبحدأ ،ححق الرجحوع عمحى المظيحرين
كضححامنين .فححالمظير يضححمن وفححاء سححند السحححب بالنسححبة لألشححخاص الححذين يححدخمون دائرتححو بعححد الت ازمححو ىححو
ول ححيس قبم ححو .لك ححن إذا ك ححان المس حححوب عمي ححو ق ححد قبحححل أو أوف ححى قيم ححة الس ححند بطري ححق الت ححدخل لص ححالح أحح ححد
المظي حرين ،فححإن لححو فححي ىححذه الحالححة حححق إقامححة الححدعوى الصححرفية عمححى الممتححزم الححذي قبححل السححند ،أو أوفححاه
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بالتححدخل لصححالحو ،وعم ححى الممتححزمين الضححامنين لألخي ححر ،إضححافة إلححى مالحق ححة المححذكور بححدعوى الوكال ححة أو
الفضالة.
ب -رجوع الساحبُ :ي ُّ
عد الساحب المدين األساسي بسند السحب ،فيو أول محن يضحا توقيعحو عميحو؛ ولحذلك

إذا أوفى قيمتو لمحامل يكون قد ب أر ذمتو من دين يتعمق بو ،دون أن يكون لحو ححق الرجحوع عمحى أححد؛ ألنحو
ضامن لجميا الموقعين الالحقين لو ،و ير مضحمون محن أححد .لكحن إذا كحان السحاحب قحد قحدم مقابحل الوفحاء
إلححى المسحححوب عمي ححو فححإن لححألول إذا أوف ححى الحامححل ،الرجححوع عم ححى الثححاني بمححا أوف ححاه .وتختمححف طبيعححة ى ححذا
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 مباش حرة
الدعوى العادية؛ السترداد قيمة السند الذي دفعو.
جااا -رجااوع المظهاار :إذا أوفححى أحححد المظي حرين قيمححة سححند السحححب لمحامححل أو لمظيححر الحححق ،كححان لححو حححق
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
ذمتيم تب أر بيذا الوفاء ،وليس لألخير حق الرجوع عمييم ،أو عمى ضامنييم ،ألنيم مضمونون من قبمو.
د -رجااوع الضااامن والمااوفي بطريا التاادخل :سححبق أن رأينححا بححبن مركححز كححل مححن الضححامن والمححوفي بطريححق
الت ححدخل يتح ححدد بمرك ححز الش ححخص المض ححمون ،أو الش ححخص ال ححذي ج ححرى الوف ححاء لمص ححمحتو (المادت ححان 285و
 330ق.ت).
ول يذا إذا اضطر ضامن أحد المظيحرين إلحى وفحاء قيمحة سحند السححب؛ فإنحو لحو ححق إقامحة الحدعوى الصحرفية
عمى المظير المضمون وجميا الممتزمين لو .وينطبق الحكم نفسو عمى المحوفى بطريحق التحدخل إذ يححق لحو
الرجحوع الصحرفي عمحى محن تحم الوفحاء لصحالحو ،وعمحى جميحا ضحامنيو محن المحوقعين السحابقين .ويجحوز أيضحاً
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.

 -2موضوع رجوع الممتزم الموفي :قضت المادة ( 310ق.ت) ببنو:
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ايجوز لمن أوفى سند السحب مطالبة ضامنيو بما يبتي:
 -1جميا ما أوفاه.
 -2فوائححد المبمححس الححذي أوفححاه محسححوبة بالسححعر القححانوني ابتححداء مححن يححوم الوفححاء بالنسححبة لألسححناد المسحححوبة
والمستحقة األداء في سورية ،ومحسوبة بسعر %10بالنسبة لألسناد األخرى.
 -3المصاريف التي تحممياا.
***
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تمارين:
أ ااار :لاااى الجاااواب الصاااحيح :لحامااال ساااند الساااحبن حساااب الماااادة 123

االحتياطي عمى أموال أي ممتزم بالسند :ذا توافر:

تن أن يو اااال الحجاااز

 .1شرط واحد
 .2شرطان
 .3ثالثة شروط
 .4أربعة شروط
 .5خمسة شروط

الجواب الصحيح رقم 4
أ ر :لى الجواب الخطأ :يجوز لحامل سند الساحب ممارساة حقاه فاي الرجاوع عماى ضاامني الوفااء
دون تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء:
 .1إذا سبق لو تنظيم احتجاج لعدم القبول
 .2إذا أفمس المسحوب عميو أو ساحب السند المشترط عدم تقديمو لمقبول
 .3إذا حدثت قوة قاىرة حالت دون تنظيم االحتجاج في موعده واستمرت أكثر من  31يوماً
 .4إذا اتفق أطراف السند عمى تضمينو شرط الرجوع دون تقديم احتجاج
 .5ال يجوز إطالقاً الرجوع دون تنظيم االحتجاج

الجواب الصحيح رقم 5
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 -6سقوط حق الرجوع

Déchéance du droit de recours
الكممات المفتاحية:
سقوط حؽ الجوع بسبب االىماؿ  -حاالت االىماؿ  -آثار االىماؿ  -خصائص السقوط باالىماؿ -

سقوط حؽ الرجوع لعمة التقادـ  -نطاؽ التقادـ الصرفي  -مدة التقادـ الصرفي  -انقطاع التقادـ الصرفي
ووقفو  -آثار التقادـ الصرفي  -األساس القانوني لمتقادـ الصرفي.

الممخص:
إف المشرع التجاري عمؿ عمى حماية حؽ حامؿ السند التجاري ،فأحاطو بجممة ضمانات تطمئنو إلى
استيفاء قيمتو بتاريخ استحقاقو .لكف المشرع لـ يمتزـ مصمحة الحامؿ الدائف فقط ،بؿ أراد أف يوازف بيف
قدر أف القسوة عمى المديف الصرفي يجب أف يقابميا يقظة مف
المصالح المختمفة في ىذا السند .فقد ّ
جانب الدائف تجعمو جدي ًار بما أواله مف رعاية .وتحقيقًا ليذه الغاية فقد ألزـ القانوف الحامؿ ،مف جية

أولى ،بأف ينشط في المطالبة بحقو ،وأف يقوـ بما فرضو عميو مف واجبات ضمف المواعيد المحددة ليا
تحت طائمة اعتباره ميمالً ،وسقوط حقو بالتالي بالرجوع عمى المدينيف بااللتزاـ الصرفي .ومف جية

فقدر أف خير وسيمة لبموغ ىذا
أخرى ،لـ يشأ القانوف أف تبقى مراكز الممتزميف معمقة لمدة غير معقولةّ ،
اليدؼ تكوف بوضع مواعيد قصيرة لحياة االلتزاـ الصرفي ،ال تسمع بعدىا دعوى الحامؿ قبؿ باقي
الممتزميف لسقوطيا بالتقادـ.

األىداف التعميمية:


تعريف انطانة تحاالت سقوط حق انحامم تانرجوع انصرفي.



تحديد أحكام االهمال وانتقادم كأسثاب نسقوط حق انرجوع انصرفي.
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تقػػدـًمعن ػػاًأفًالمش ػػرعًالتجػػاريًعم ػػؿًعم ػػىًحماي ػػةًحػػؽًحام ػػؿًالس ػػندًالتجػػاريً،فأحاط ػػوًبجمم ػػةًض ػػماناتً
تطمئنوًإلىًاستيفاءًقيمتوًبتاريخًاستحقاقوً،وذلؾًبقصدًدعـًالثقةًفيًىػذاًالسػندكًكػيًيػؤديًوظيفتػوًكػأداةً
وفاءًوائتمافًيعمؿًعمىًتيسيرًالنشاطًالتجاريً،ودعـًاالقتصادًالوطنيً .
لكػػفًالمشػػرعًالمػػذكورًلػػـًيمتػػزـًمصػػمحةًالحامػػؿًالػػدائفًفقػػطً،بػػؿًأرادًأفًيػوازفًبػيفًالمصػػالحًالمختمفػػةًفػػيً
ىذاًالسندً.فقدًق ّػدرًأفًالقسػوةًعمػىًالمػديفًالصػرفيًيجػبًأفًيقابميػاًيقظػةًمػفًجانػبًالػدائفًتجعمػوًجػدي ًارً

بماًأوالهًمفًرعايةً.وتحقيقػًاًليػذهًالغايػةًفقػدًألػزـًالقػانوفًالحامػؿً،مػفًجيػةًأولػىً،بػأفًينشػطًفػيًالمطالبػةً
بحقػػوً،وأفًيقػػوـًبمػػاًفرضػػوًعميػػوًمػػفًواجبػػاتًضػػمفًالمواعيػػدًالمحػػددةًليػػاًتحػػتًطائمػػةًاعتبػػارهًميم ػالًً،
وسػػقوطًحقػػوًبالتػػاليًبػػالرجوعًعمػػىًالمػػدينيفًبػػااللتزاـًالصػػرفيً.ومػػفًجيػػةًأخػػرىً،لػػـًيشػػأًالقػػانوفًأفًتبقػػىً

م اركػػزًالممتػػزميفًمعمقػػةًلمػػدةًغيػػرًمعقولػػةً،فقػ ّػدرًأفًخيػػرًوسػػيمةًلبمػػوغًىػػذاًاليػػدؼًتكػػوفًبوضػػعًمواعيػػدً

ةًلحياةًااللتزاـًالصرفيً،الًتسمعًبعدىاًدعوىًالحامؿً،أوًأحدًالضمافًقبؿًباقيًالممتزميفً .
ً
قصير
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السقوط بسبب اإلىمال
السقوطًجزاءًلمحامؿًالميمؿكًالذيًلـًيراعًالمواعيدًالتيًحددىاًالقانوفًلمقياـًببعضًالواجباتً .
سوؼًنتناوؿًبدراستناًليذاًالموضوعًبحثًالنقاطًالتاليةً :
ًأ -حاالتًاإلىماؿً .
بً-آثارًاإلىماؿً .
ج -خصائصًالسقوطًبسببًاإلىماؿً .
ً
أ -حاالت اإلىمال
ؽ.ت)ًعمىًالحاالتًالتيًي ُّ
عدًالحامؿًفييػاًميمػالًً،ويسػقطًحقػوًبالتػاليًبػالرجوعًعمػىً
نصتًالمادةً(ً313
ُ

الضامنيفًبقولياً :

" ً-1يسقطًمػاًلحامػؿًسػندًالسػحبًمػفًحقػوؽًتجػاهًمظيريػوًوسػاحبوًوغيػرىـًمػفًالممتػزميفكًمػاًعػداًقابمػوً

بمضيًالمواعيدًالمعينةًإلجراءًماًيأتيً :

أ ً-تقديـًالسنداتًالمستحقةًالدفعًلدىًاالطالعً،أوًبعدًمضيًميعادًمعيفًمنوً .
بً-تقديـًاالحتجاجًبعدـًالقبوؿً،أوًبعدـًالوفاءً .
جػ ً-تقديـًسندًالسحبًلموفاءًفيًحاؿًاشتمالوًعمىًشرطًالرجوعًبالًمصاريؼً .
ً-2والًيقػػعًالسػػقوطًتجػػاهًالسػػاحبًإالًإذاًأثبػػتًأنػػوًأوجػػدًمقابػػؿًالوفػػاءًفػػيًتػػاريخًاالسػػتحقاؽً،وحينئػػذًالً
يكوفًلمحامؿًإالًالدعوىًتجاهًالمسحوبًعميوً .
ً-3واذاًلـًيعرضًسندًالسحبًلمقبوؿًفيًالميعادًالذيًاشترطوًالساحبًسقطتًحقوؽًحاممػوًفػيًالرجػوعً

بسببًعدـًالقبوؿً،وعدـًالوفاءًإالًإذاًتبيفًمفًعبارةًالشػرطًأفًالسػاحبًلػـًيقصػدًمنػوًسػوىًإعفػاءًنفسػوً
مفًضمافًالقبوؿً .
ً-4واذاًكػػافًالمظيػػرًىػػوًالػػذيًاشػػترطًفػػيًتظيػرهًميعػػاداًًلتقػػديـًسػػندًالسػػحبًلمقبػػوؿً،فمػػوًوحػػدهًاالسػػتفادةً

مماًاشترطً ".

يتبيفًمفًالنصًالمذكورً:أفًحاالتًاإلىماؿًالتيًترتػبًسػقوطًحػؽًالحامػؿًبػالرجوعًعمػىًالضػامنيفًىػيً
ّ

التاليةً :

ً-1عػػدـً تقػػديـًسػػندًالسػػحبًالمسػػتحؽًالوفػػاءًلػػدىًاالطػػالعًعميػػوًإلػػىًالمسػػحوبًعميػػوًلوفائػػوًخػػالؿًمػػدةً
سنةًمفًتحريرهً،وكذلؾًعدـًتقديـًالسندًالمستحؽًالدفعًبعدًمػدةًمػفًاالطػالعًًعميػوًإلػىًالمسػحوبًعميػوً
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لقبولػػوًخػػالؿًمػػدةًسػػنةًمػػفًتحري ػرهًأيض ػاًً.وقػػدًأسػػمفناًأنػػوًيجػػوزًلمسػػاحبًفػػيًالسػػنديفًالمػػذكًوريفًمػ ّػدًىػػذهً
المدةً،أوًتقصيرىاً،أماًلممظيريفًفميسًليـًإالًتقصيرىاً .

 ً-2عػػدـًتقػػديـًسػػندًالسػػحبًالمشػػتمؿًعمػػىًشػػرطًالتقػػديـًلمقبػػوؿًخػػالؿًمػػدةًمعينػػةًإلػػىًالمسػػحوبًعميػػوً
لقبولػػوً،فػػكذاًكػػافًالسػػاحبًىػػوًالػػذيًوضػػعًالشػػرطًالمػػذكورً،فكنػػوًيترتػػبًعمػػىًإىمػػاؿًالحامػػؿًالقيػػاـًبيػػذهً
الميمةًسقوطًحقوًبالرجوعًعمىًجميعًالممتػزميفًالضػامنيفًفػيًالسػندً.أمػاًإذاًكػافًالشػرطًقػدًوضػعوًأحػدً
المظيريفكًفيسقطًحؽًالحامؿًالميمؿًبالرجوعًعمىًىذاًالمظيرًوحدهً .
 ً-3عػػدـًتنظػػيـًاحتجػػاجًعػػدـًالقبػػوؿً،وذلػػؾًفػػيًح ػػالتيًوجػػوبًتقػػديـًسػػندًالسػػحبًلمقبػػوؿً:حالػػةًالس ػػندً
المستحؽًالدفعًبعدًمدةًمفًاالطالعًعميوً،وحالةًالسندًالمشروطًتقديموًلمقبوؿًفػيًالميمػةًالمحػددةًلػذلؾً.
أماًفيًغيرًىاتيفًالحالتيفًفالًيترتبًعمىًإىماؿًالحامػؿًتنظػيـًاالحتجػاجًلعػدـًالقبػوؿًسػوىًحرمانػوًمػفً
حػؽًالرجػػوعًقبػػؿًميعػػادًاالسػػتحقاؽً،بمعنػػىًأنػػوً،بػػالرغـًمػفًذلػػؾً،يحػػتفظًبحقػػوًفػػيًتقػػديـًالسػػندًلموفػػاءًفػػيً

موعدًاالستحقاؽً،وافًتخمؼًالمسحوبًعميوًعػفًالوفػاءًيػنظـًعندئػذًاالحتجػاجًلعػدـًالوفػاءً،ويرجػعًعمػىً
الموقعيفًالضامنيفً .
ً-4عدـًتنظيـًاالحتجاجًلعدـًالوفاءًفيًموعدهًالقانونيً .
 ً-5عدـًتقديـًسندًالسحبًالمشتمؿًعمىًشرطًالرجوعًدوفًمصاريؼًلوفائوًفيًالمواعيدًالمقررةًلذلؾً .
ينبغ يًاإلشارةًإلىًأفًالدعوىًالصرفيةًتظؿًمقبولةًلمحامؿًعمىًالػرغـًمػفًعػدـًقيامػوًبمػاًتقػدـًإذاًحػدثتً
ػداءًمػػفًتػػاريخً
قػػوةًقػػاىرةًمنعتػػوًمػػفًتنفيػػذًاإلج ػراءاتًالمتوجبػػةًعميػػوً،واسػػتمرتًىػػذهًالقػػوةًثالثػػيفًيوم ػًاًابتػ ً

االس ػػتحقاؽً(م ػػادةًً5/314ؽ.ت)ًكم ػػاًالًتس ػػقطًدعػ ػواهًلتخمف ػػوًع ػػفًالقي ػػاـًب ػػبعضًالواجب ػػاتًالس ػػابقةًإذاً
تضمفًسندًالسحبًشرطًالرجوعًدوفًمصاريؼً .
ب -آثار اإلىمال
قضػػتًالمػػادةً(ً313ؽ.ت)ًبسػػقوطًمػػاًلحامػػؿًسػػندًالسػػحبًمػػفًحقػػوؽًصػػرفيةًتجػػاهًمظيريػػوًوالسػػاحبً،

وغيرىـًمفًالممتزميفًباستثناءًقابموًإذاًأىمؿًالقياـًبأحػدًاإلجػراءاتًالمتقدمػةًالػذكرً.كمػاًيسػقطًحقػوًتجػاهً
الساحبًإذاًأثبتًاألخيرًوجودًمقابؿًالوفاءًلدىًالمسحوبًعميوًبتاريخًاالستحقاؽً .
وعمىًىذاًفكفًآثارًإىماؿًالحامؿًمحدودةًفيًنطاؽًدعوىًالصػرؼً،فػالًيمتػدًأثرىػاًإلػىًالػدعوىًالعاديػةكً

التيًتستندًإلىًعالقتوًالقانونيةًالخارجةًعفًنطاؽًالسندً.كمػاًإفًىػذهًااثػارًليسػتًواحػدةًبالنسػبةًلجميػعً
الموقعيفًعمىًالسندكًمماًيستوجبًاستعراضًعالقةًالحامؿًبكؿًمفًىؤالءًالموقعيفً .
ً
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ً
أوالا -عالقة الحامل الميمل بالمظيرين:
لػػيسًلمحامػػؿًالميمػػؿًالحػػؽًفػػيًالرجػػوعًعمػػىًالمظي ػريفً،واذاًرجػػعًعمػػييـًفميػػـًأفًيتمسػػكواًحيالػػوًبسػػقوطً

حقػوًالصػرفيًبسػببًاإلىمػاؿً.ويبػررًىػذاًالحكػـًبػأفًالمظيػرًلػيسًمػديناًًأصػمياًًبسػندًالسػحبً،بػؿًضػػامناًً
لوفػػاءًقيمتػػوًتجػػاهًم ػػفًظيػػرًإليػػوًالسػػندًوالمظيػ ػريفًالالحقػػيفً.ولتخفيػػؼًعػػبءًى ػػذاًالضػػمافًعػػفًكاى ػػؿً
المظيػرًبحيػػثًالًيسػػتمرًلمػدةًغيػػرًمحػػددةً،أجػػازًالمشػرعًلممػػذكورًأفًيعػػوؿًعمػىًأفًالمسػػحوبًعميػػوًقػػدً

أوفػػىًالسػػندًفػػيًميعػػادًاالسػػتحقاؽًإذاًلػػـًيتخػػذًالحامػػؿًاإلج ػراءاتًالنظاميػػةً.ثػػـًإفًالمظيػػرًالػػذيًيتمسػػؾً
بكىمػػاؿًالحامػػؿًالًمحػػؿًالعتبػػارهًمثري ػًاًدوفًسػػببً،فيػػوًعنػػدماًحصػػؿًعمػػىًالسػػندًقػػدًأعطػػىًقيمتػػوًلمػػفً
ظيرهًلوً،وعندماًظيرهًلمغيرًاستردًماًأداهًعنػدماًانتقػؿًإليػوً،ولػذلؾًالًمحػؿًإلجبػارهًعمػىًالػدفعًمػرةًثانيػةً

اعًالواجباتًالمفروضةًعميوً .
إلىًحامؿًلـًير ِ
لكفًالمظيريفًليسواًجميعاًًفيًمركزًواحدًبالنسبةًلمحامػؿً،ولػذلؾًفػكفًسػقوطًحػؽًالحامػؿًقػدًيتحقػؽًإزاءً

واحدًمنيـًدوفًااخريفً،فموًأفًأحدًالمظيريفًاشترطًالرجوعًدوفًتنظيـًاحتجػاجً،فػكفًالحامػؿًإذاًأىمػؿً
تنظػػيـًاالحتجػػاجًيسػػتطيعًالرجػػوعًعم ػىًواضػػعًىػػذاًالشػػرطًدوفًالمظي ػريفًااخ ػريفكًالػػذيفًيحػػؽًليػػـًدفػػعً
مطالبتػوًبالسػػقوطًلعمػةًاإلىمػػاؿً.وكػػذلؾًإذاًضػمفًأحػػدًالمظيػريفًسػندًالسػػحبًشػػرطًتقديمػوًلمقبػػوؿًخػػالؿً
م ػػدةًمعين ػػةًوأىم ػػؿًالحام ػػؿًتنفي ػػذًى ػػذاًالش ػػرطً،ف ػػكفًالحام ػػؿًيس ػػقطًحق ػػوًب ػػالرجوعًعم ػػىًى ػػذاًالمظي ػػرًدوفً
المظيريفًااخريفكًالذيفًالًيستفيدوفًمفًالشرطًالمذكورً .
ىػػذاًوالًتطبػػؽًاألحكػػاـًالسػػابقةًإالًفػػيًحالػػةًالرجػػوعًالصػػرفيكًولػػذلؾًفػػكفًالحامػػؿًالميمػػؿًيحػػتفظً،رغػػـً
سقوطًحقوًالصرفيً،بحؽًالرجػوعًعمػىًالممتػزـًالسػابؽًالػذيًظيػرًإليػوًالسػندًبالػدعوىًالناشػئةًعػفًالقيمػةً
الواصمةً،أيًالديفًاألصميًالذيًحصؿًالتظييرًبسببوًوىذهًالدعوىًتخضػعًلمقواعػدًالعامػةًولػيسًلقواعػدً
قانوفًالصرؼً .
ً
ثانيا -عالقة الحامل الميمل بالضامنين والقابل بطريق التدخل:

سػ ػػبؽًأفًرأينػػػاًبػػػأفًالضػ ػػامفًوالقابػػػؿًبطريػػػؽًالتػػػدخؿًيمتزمػػػافًبالكيفيػػػةًنفسػ ػػياًالتػ ػػيًيمتػػػزـًبيػ ػػاًالشػ ػػخصً

المضموفً،أوًمفًجرىًالتػدخؿًلمصػمحتوً.وعمػىًىػذاًإذاًكػافًالمضػموفً،أوًمػفًجػرىًالتػدخؿًلمصػمحتوً

مظي اًرًفكفًالضامفًأوًالقابؿًيستطيعًأفًيتمسؾًبسقوطًحؽًالحامؿًالميمؿً .

أماًإذاًكافًالمضموفً،أوًمفًجرىًالقبػوؿًبالتػدخؿًلصػالحوًىػوًالسػاحبً،فػكفًالضػامفًأوًالقابػؿًبطريػؽً

التػدخؿًالًيسػتطيعًالتمسػؾًبسػػقوطًحػؽًالحامػؿًالميمػػؿًإالًإذاًأثبػتًالسػاحبًالمػػذكورًتقػديـًمقابػؿًالوفػػاءً

لممسحوبًعميوًبتاريخًاالستحقاؽً.فالساحبًالذيًلـًيوجدًمقابػؿًالوفػاءًلػدىًالمسػحوبًعميػوً،يظ ّػؿًمػدينًاً
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أصػػمياًًبسػػندًالسػػحبً،ولػػذلؾًالًيسػػقطًحػػؽًالحامػػؿًالميمػػؿًبػػالرجوعًعميػػوًوالًعمػػىًضػػامنوًالػػذيًالًيخولػػوً

القانوفًمفًالحقوؽًأكثرًمفًمضمونوًالمديفً .

أماًالضامفًعفًالمسحوبًعميوًالقابؿً،فيمتنعًعميوًالتمسؾًبالسقوطًفيًجميعًاألحواؿً .

ثالثا -عالقة الحامل الميمل بالمسحوب عميو:

الًلسندًالسحبًأـًغيرًقابؿً .
إفًىذهًالعالقةًتختمؼًبحسبًماًإذاًكافًالمسحوبًعميوًقاب ً

فكذاًكافًالمسحوبًعميوًلـًيقبؿًالسندً،فالًيخموًالحاؿًمفًأفًيكوفًقدًتمقىًأـًلـًيتمػؽًمقابػؿًالوفػاءًمػفً

السػػاحبً.فػػكفًكػػافًلػػـًيتمػػؽًمقابػػؿًالوفػػاءًمػػفًالسػػاحبً،فػػالًيسػػتطيعًالحامػػؿًس ػواءًكػػافًميم ػالًًأوًغيػػرً

ميمؿًمطالبتوًبقيمةًالسندً،ألنوًليسًمديناًًبياًعمىًاإلطػالؽًالًمديونيػةًصػرفيةًوالًغيػرًصػرفيةً.أمػاًإذاً

كػػافًق ػػدًوصػػموً مقاب ػػؿًالوفػػاءً،فين ػػاًالًيسػػتطيعًأفًي ػػدفعًمطالبػػةًالحام ػػؿًبكىمالػػوكًألن ػػوًالًيطالبػػوًب ػػالحؽً
الصػػرفيًبػػؿًبمقابػػؿًالوفػػاءًالػػذيًانتقػػؿًإليػػوًبقػػوةًالقػػانوفً.أضػػؼًإلػػىًذلػػؾًأنػػوًلػػوًسػػمحًلػػوًبالتمسػػؾًعمػػىً
الحامؿًالميمؿًبالسقوطًألثرىًعمىًحسابًغيرهًنتيجةًتمقيوًمقابؿًالوفاءكًدوفًأفًيدفعوًإلىًالحامؿً .

أمػػاًالمسػػحوبًعميػػوًالقابػػؿًفيػػوًممتػػزـًشخصػػيًاًبوفػػاءًقيمػػةًسػػندًالسػػحبًلمحامػػؿًبتػػاريخًاالسػػتحقاؽًبسػػببً

توقيعػػوًعميػػوً.والًيجػػوزًلػػوًأفًيتمسػػؾًبسػػقوطًحػػؽًالحام ػػؿًالميمػػؿًفػػيًالرجػػوعًعميػػوكًألنػػوًلػػيسًمج ػػردً

ضامفًفيًالسندًبؿًأصبحًبقبولوًالمديفًاألصميًبػوً.لكػفًذلػؾًالًيمنػعًالمسػحوبًعميػوكًالػذيًتػأذىًمػفً
إىمػػػاؿًالحامػػػؿً،مػػػفًمطالبػ ػػةًاألخيػػػرًبػػػالتعويضًعمػ ػػاًلحقػػػوًمػػػفًضػػػررً،وذلػ ػػؾًوفػػػؽًقواعػ ػػدًالمسػ ػػؤوليةً
التقصيريةً .
رابع ا -عالقة الحامل الميمل بالساحب:
يختمؼًمركزًالساحبًإزاءًالحامؿًالميمؿًبحسبًماًإذاًكػافًقػدًقػدـًمقابػؿًالوفػاءًلممسػحوبًعميػوً،أوًلػـً
يقدموً .
فػػكذ اًكػػافًالسػػاحبًقػػدًقػػدـًمقابػػؿًالوفػػاءًلممسػػحوبًعميػػوً،وأثبػػتًفػػيًمواجيػػةًالحامػػؿًأفًىػػذاًالمقابػػؿًبقػػيً
لدىًالمسحوبًعميوًحتىًتػاريخًاالسػتحقاؽً،فكنػوًيكػوفًقػدًأوفػىًبالت ازمػوً،ودفػعًمقابػؿًالقيمػةًالتػيًحصػؿً

عميياًمفًالمستفيدًاألوؿً،ولـًيعدًبػذلؾًمػديناًًأصػمياًًبػؿًأصػبحًضػامناًكًولػذلؾًألحقػوًالمشػرعًبػالمظيريفً،
وأجازًلوًالتمسؾًبسقوطًحؽًالحامؿًالناشئًعفًإىمالوً .

أماًإذاًلـًيقدـًالساحبًمقابؿًالوفاءًلممسحوبًعميوً،فكنوًيظؿًالمػديفًاألصػميًبسػندًالسػحبًوالًيسػتطيعً

أفًيحاجًالحامؿًبكىمالوًواالًأدىًذلؾًإلىًإث ارئػوًدوفًسػببً.فػالفرضًأنػوًتمقػىًقيمػةًالسػندًمػفًالمسػتفيدً،
ولـًيقدـًمقابالًًعنوًلممسحوبًعميوًليستطيعًتنفيذًاألمركًالذيًوجيوًإليوًبالوفاءًلمحامؿً .
نخمػػصًممػػاًتقػػدـًأفًالحامػػؿًالميمػػؿًيفقػػدًحقػػوًبػػالرجوعًعمػػىًالمظي ػريفًوضػػامنييـً،وعمػػىًالسػػاحبًالػػذيً

أوج ػػدًمقاب ػػؿًالوف ػػاءًل ػػدىًالمس ػػحوبًعمي ػػوًبت ػػاريخًاالس ػػتحقاؽًوض ػػامنوً(لمس ػػاحب)ً.بينمػ ػاًيح ػػتفظًالحام ػػؿً
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المذكورًبحقوًفيًالرجوعًعمىًالمسحوبًعميوًالقابؿًوضػامنوً،وعمػىًالسػاحبًالػذيًلػـًيقػدـًمقابػؿًالوفػاءً
وضامنوًأيضًاً .
ج -خصائص السقوط بسبب اإلىمال
يتميزًنظاـًسقوطًحؽًالحامؿًبسببًإىمالوًبالخصائصًالتاليةً :
ً-1يقتصػػرًنطػػاؽًالسػػقوطًعمػػىًالػػدعاوىًالصػػرفيةًدوفًغيرى ػاًمػػفًالػػدعاوىًالعاديػػةكًالتػػيًتكػػوفًلمحامػػؿً
تجاهًأحدًالموقعيفًعمػىًسػندًالسػحبً.فمػيسًلممسػحوبًعميػوًأفًيتمسػؾًإزاءًالحامػؿًالميمػؿًبسػقوطًحقػوً
فػػيًالػػدعوىًالمرفوعػػةًمػػفًاألخيػػرًعميػػوًلمطالبتػػوًبمقابػػؿًالوفػػاءً.وكػػذلؾًاألمػػرً،لػػيسًلممظيػػرًالػػذيًظيػػرً

السػػندًإلػػىًالحامػػؿًالميمػػؿًأفًيػػدفعًمطالب ػةًاألخيػػرًبالسػػقوطًإفًكانػػتًالػػدعوىًالمرفوعػػةًعميػػوًتسػػتندًإلػػىً
عالقتوًاألصميةًبالمذكورً،والتيًأدتًإلىًتظييرًالسندً(القيمةًالواصمة)ً .
ً-2السقوطًالًيتعمؽًبالنظػاـًالعػاـًًOrdre publicألنػوًمقػررًلصػالحًالممتػزـًبالضػمافً،ولػذلؾًالًيجػوزً

لمقاضػػيًأفًيحكػػـًبػػوًمػػفًتمقػػاءًنفسػػوً،بػػؿًيحػبًأفًيتمسػػؾًبػػوًصػػاحبًالمصػػمحةًفيػػوً.وتفريعػاًًعمػػىًذاتً
االعتبارًيجوزًلصاحبًالشأفًأفًيتنازؿًعفًحؽًالتمسؾًبوً .

وقػدًيقػعًالتنػازؿًعػفًالتمسػؾًبالسػقوطًمقػدماًً،كمػاًلػوًتضػمفًالسػندًشػرطًالرجػوعًبػدوفًمصػاريؼً،أوًبعػدً

ثبوتًالحؽًفيوً.وفيًالحالةًاألخيػرةًيكػوفًالتنػازؿًصػريحاًًأوًضػمنياًًًكمػاًلػوًقػاـًالمػديفًبالوفػاءً،أوًطمػبً
ميمةًلذلؾً .

لكفًقدًيقتصرًأثرًالتنازؿًعفًالتمسؾًبسقوطًحؽًالحامؿًالميمؿًعمػىًالمػديفًالممتػزـكًالػذيًصػدرًعنػوً

فقػطً.وليػذاًلػػوًأوفػىًأحػػدًالمظيػريفًقيمػػةًسػندًالسػحبًلمحامػػؿًالميمػؿً،ثػػـًأرادًالرجػوعًعمػػىًضػامنيوًمػػفً
الموقعيفًالسابقيفً،كافًليؤال ءًأفًيتمسكواًإزاءهًبالسػقوطً.فيػوًقػدًدفػعًمػاًالًيجػبًعميػوًدفعػوً،فػالًيجػوزً
أفًيتحمؿًضامنوهًتبعةًذلؾً .
-3السػقوطًدفػعًموضػوعيكًلػذلؾًيجػوزًالتمسػػؾًبػوًفػيًأيػةًحالػةًتكػػوفًعمييػاًالػدعوىًولػوًألوؿًمػرةًأمػػاـً

محكمةًاالستئناؼًماداـًلـًيتضحًمػفًظػروؼًالحػاؿًأفًالمػديفًالمػدعىًعميػوًقػدًتنػازؿًعػفًحػؽًالتمسػؾً
فيوً .
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السقوط لعّمة التقادم
أقػػرًالمشػػرعًالتجػػاريًعػػدةًقواعػػدًصػػرفيةًتقضػػيًكميػػاًبحمػػؿًالػػدائفًبالسػػندًالتجػػاريًعمػػىًالمطالبػػةًبحقػػوً
خ ػػالؿًم ػػدةًمعين ػػةً.وألح ػػؽًب ػػوً،لتياون ػػوًوقص ػػورهًعػ ػفًى ػػذهًالمطالب ػػةً،وص ػػؼًالميم ػػؿًال ػػذيًيعاق ػػبًعمي ػػوً
بحرمانوًمفًحؽًسماعًدعواهًفيًالمطالبةًبعدًانقضاءًتمؾًالمدةً .

وقدًوضعًالمشرعًالمذكورًأجالًًقصي اًرًلحياةًسندًالسحبً،فمـًيجػزًسػماعًالػدعاوىًالصػرفيةًالناشػئةًعنػوً

بعػػدًانقضػػاءًمواعيػػدًزمنيػػةًتت ػراوحًمػػدتياًبػػيفًالػػثالثًسػػنواتًوالسػػتةًأشػػيرًحسػػبًاألح ػواؿً.والحكمػػةًالتػػيً

ابتغاىػػاًالمش ػػرعًم ػػفًتقصػػيرًى ػػذهًالمي ػػؿًتظيػػرًف ػػيًنػ ػواحًمتعػػددةً.فم ػػفًجي ػػةًأولػػىًقص ػػدًتص ػػفيةًم ارك ػػزً
الممتػػزميفًبالسػػندًالتجػػاريًبسػػرعةًبػػالتيويفًمػػفًعػػبءًالت ػزاميـًالصػػرفيً،وعػػدـًإبقػػائيـًميػػدديفًبػػالرجوعً
عمػػييـًمػػدةًطويمػػةً.كمػػاًأرادًحػػثًالػػدائنيفًبيػػذاًالسػػندًعمػػىًاإلس ػراعًفػػيًالمطالبػػةًبحقػػوقيـًتمشػػياًًمػػعًمػػاً

تتطمبػػوًالحيػػاةًالتجاريػػةًمػػفًسػػيولةًوسػًػرعةًفػػيًإنجازىػػاً.يضػػاؼًإلػػىًذلػػؾًأنػػوًمػػفًالصػػعوبةًبمكػػافًإجبػػارً
الذيفًيتعامموفًبالسنداتًالتجاريةًعمىًاالحتفاظًبالوثائؽكًالتػيًتثبػتًبػراءتيـًمػفًالت ازمػاتيـًالصػرفيةًلمػدةً
طويمةًخاصةًإذاًكافًالمذكوروفًيمتمكوفًأعدادًاًكبيرةًمفًىذهًالسنداتً .
سوؼًنعرضًفيماًيميًإلىً :
ًأ -نطاؽًالتقادـًالصرفيً .
بً-مددًالتقادـًالصرفيً .
ج -انقطاعًالتقادـًالصرفيًووقفوً .
ً
ًد -آثارًالتقادـًالصرفيً،وأساسوًالقانونيً .
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أ -نطاق التقادم الصرفي
استيمتًالمادةً(ً337ؽ.ت)ًالمتعمقةًبالتقادـًالصرفيًقولياًبماًيميً :
 ً-1تس ػػقطًبالتقػػػادـًكػػػؿًدعػ ػػوىًناشػ ػػئةًعػػػفًسػ ػػندًالس ػػحبًتجػػػاهًقابمػػػوًبمضػ ػػيًثػ ػػالثًسػػػنواتًمػ ػػفًتػ ػػاريخً

االستحقاؽً .

 ً-2أمػاًدعػػاوىًالحامػػؿًتجػػاهًالسػاحبًأوًالمظيػريفً،فتسػػقطًبمضػػيًسػػنةًمػفًتػػاريخًاالحتجػػاجًالمقػػدـًفػػيً
الوقتًالمجديًأوًمفًتاريخًاالستحقاؽًإفًاشتمؿًالسندًعمىًشرطًالرجوعًدوفًمصاريؼً .
 ً-3وتسقطًبالتقادـًدعاوىًالمظيريفًبعضيـًتجػاهًبعػضً،أوًتجػاهًالسػاحبًبمضػيًسػتةًأشػيرًمػفًاليػوـً
الذيًيكوفًفيوًالمظيرًقدًأوفىًالسندً،أوًمفًاليوـًالذيًأقيمتًعميوًالدعوىًفيوً .
أوالا -االلتزامات التي يسري عمييا التقادم الصرفي:
يتطمبًسريافًالتقادـًالصرفيًوجػودًالتػزاـًصػرفيً،أيًالتػزاـًناشػئًعػفًالتعامػؿًبسػفتجةًصػحيحةًتػوافرتً
لياًكافةًبياناتياًاإللزاميةً.وعمىًىذاًاألساسًتخضعًلمتقادـًالصرفيًالدعاوىًالتاليةً :
ً-1دعوىًالساحبًعمىًالمسحوبًعميوًالقابؿًوضامنوً .
ً-2دعوىًالحامؿًعمىًالمسحوبًعميوًالقابؿًوضامنوً .
 ً-3دعوىًالحامػؿًعمػىًالسػاحبكًالػذيًأوجػدًمقابػؿًالوفػاءًلػدىًالمسػحوبًعميػوًبتػاريخًاالسػتحقاؽًوعمػىً

ضامنوً .

دعوىًالحامؿًعمىًالمظيريفًوضامنييـً .
ً ً-4
ً-5دعوىًالحامؿًعمىًالقابؿًبطريؽًالتدخؿً .
 ً-6دعوىًالممتزـًالموفيًعمىًالموقعيفًالسابقيفًالذيفًيضمنونوً .
 ً-7دعوىًالضامفًأوًالموفيًبطريػؽًالتػدخؿًعمػىًالشػخصًالمضػموفً،أوًالػذيًجػرىًالوفػاءًلمصػمحتوً،
وعمىًضامنيًاألخيريفً .
ً

ثاني ا -االلتزامات التي ال يسري عمييا التقادم الصرفي:

إفًالدعاوىًالمتعمقةًبااللتزاماتًالخارجةًعػفًنطػاؽًالسػفتجةً،والتػيًأدتًإلػىًإنشػاءًىػذاًالسػندًأوًتداولػوً،

الًتخض ػػعًلمتق ػػادـًالص ػػرفيًب ػػؿًتخض ػػعًلمتق ػػادـًالخ ػػاصًبي ػػاًأيً(ً)15س ػػنةًإذاًك ػػافًأص ػػؿًال ػػديفًم ػػدنياًً

و(ً)10سنواتًإفًكافًتجاريًاً .
وأىـًىذهًالدعاوىً :
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 ً-1دعوىًالمستفيدًعمىًالساحبًلممطالبةًبالقيمةًالواصمةًمفًاألوؿًلمثانيً .
ً-2دعػػوىًالحامػػؿًعمػػىًمػػفًظيػػرًلػػوًالس ػندًلممطالبػػةًبالقيمػػةًالواصػػمةً،ودعػػوىًكػػؿًمظيػػرًعمػػىًالمظيػػرً

السابؽًلنفسًالغرضً .

ً-3دعوىًالحامؿًالمقامةًعمىًالمسحوبًعميوًلممطالبةًبمقابؿًالوفاءكًالذيًانتقػؿًإليػوًبقػوةًالقػانوفًسػواءً
أكافًالمسحوبًعميوًقدًقبؿًسندًالسحبً،أـًلـًيقبموً .
 ً-4دعوىًالساحبًالذيًأوفىًقيمةًالسفتجةًلمحامؿًعمػىًالمسػحوبًعميػوًالسػتردادًمقابػؿًالوفػاءً.وكػذلؾً
دعػػوىًالمسػػحوبًعميػػوًالػػذيًأوفػػىًقيمػػةًسػػندًالسػػحبًعمػػىًالمكشػػوؼً،عمػػىًالسػػاحبًلمطالبتػػوًبمػػاًدفعػػوً

بناءًعمىًالفضالةً،أوًاإلثراءًبالًسببً .
 ً-5دعػوىًالضػػامفًعمػىًالمضػػموفً،والقابػػؿًأوًالمػوفيًبطريػػؽًالتػدخؿًعمػػىًالممتػػزـًالػذيًحصػػؿًالتػػدخؿً

لمصمحتوً،متىًكانتًىذهًالدعوىًمؤسسةًعمىًأحكاـًالكفالةً،أوًالوكالةً،أوًالفضالةً .

ً-6دع ػػوىًالحامػػػؿًالميم ػػؿًعمػ ػػىًالسػػػاحبًال ػػذيًلػػػـًيوجػػػدًمقاب ػػؿًالوف ػ ػاءًلػػػدىًالمس ػػحوبًعميػ ػػوًبتػ ػػاريخً
االستحقاؽً،والتيًمبناىاًاإلثراءًدوفًسببًمفًطرؼًالساحبً .
ً

ب -مدد التقادم الصرفي
يتضػحًمػػفًالػػنصًالمػذكورًفػػيًالمػػادةًً337أعػػالهًأفًالقػانوفًقػػدًوضػػعًثالثػةًمواعيػػدًالًتسػػمعًبانقضػػائياً
الدعاوىًالصرفيةً.وتختمػؼًىػذهًالمواعيػدًأوًالمػددًبػاختالؼًالممتػزـًالمػدعيًعميػوً.وىػيًتتفػاوتًفيمػاًبػيفً

ثالثًسنواتًوسنةًوستةًأشيرً .

 -1الدددعاوع عمددم المسددحوب عميددو القابددل :تتقػػادـًالػػدعاوىًالتػػيًتقػػاـًعمػػىًالمسػػحوبًعميػػوًالقابػػؿً(أوً
ضامنوًاالحتياطي)ًبمضيًثالثًسنواتًعمىًتاريخًاالستحقاؽً،وىذهًالمػدةًىػيًأطػوؿًمػدةًقررىػاًالقػانوفً
لتقادـًالدعاوىًالصرفيةً.ويبررًذلؾًأفًالمسحوبًعميوًىوًالمديفًاألصػميًبمبمػسًسػندًالسػحبً،فػيًحػيفً
أفًالممتػػزميفًالصػػرفييفًااخ ػريفًليس ػواًإالًضػػامنيفًلػػوً.وتطبػػؽًىػػذهًالمػػدةًعمػػىًجميػػعًالػػدعاوىًالصػػرفيةً

الًأـًسػػاحبًاًأـًمظيػ ًارًأـًضػػامنًاً.وتبػػدأً
التػيًتقػػاـًعمػػىًالقابػػؿًدوفًاعتبػػارًلصػػفةًالمػػدعيً،سػواءًكػػافًحػػام ً
مػػدةًالتقػػادـًمػػفًتػػاريخًاالسػػتحقاؽًالثابػػتًفػػيًسػػندًالسػػحبًحتػػىًولػػوًكػػافًالحامػػؿًطمػػبًالوفػػاءًقبػػؿًىػػذاً

التاريخً،كمػاًىػوًالشػأفًفػيًحػاؿًإفػالسًالمسػحوبًعميػوًأوًتوقفػوًعػفًالػدفعًأوًالحجػزًعمػىًأموالػوًحجػ ًازً

غيرًمجدً .

وبالنسػػبةًلسػػندًالسػػحبًالػػذيًيسػػتحؽًالػػدفعًلػػدىًاالطػػالعًعميػػوً،فػػكفًمػػدةًالػػثالثًسػػنواتًتبػػدأًمػػفًتػػاريخً
تق ػػديـًى ػػذاًالس ػػندًلموف ػػاءًشػ ػريطةًأالًّيت ػػأخرًى ػػذاًالتق ػػديـًع ػػفًم ػػدةًس ػػنةًتب ػػدأًم ػػفًت ػػاريخًالس ػػندً.أم ػػاًالس ػػندً
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المسػػتحؽًال ػػدفعًبعػػدًم ػػدةًمػػفًاالط ػػالعًعميػػوً،ف ػػكفًم ػػدةًالتقػػادـًتس ػػريًبػػدءاًًم ػػفًتػػاريخًالقب ػػوؿً،أوًت ػػاريخً
االحتجاجًلعدـًالقبوؿًبعدًإضافةًمدةًاالطالعًالمحددةًفيًالسندً .
 -2دعاوع الحامل عمم الساحب والمظيرين:
تنقضػػيًدعػػاوىًالحامػػؿًعمػػىًالسػػاحبً،أوًالمظيػريفً،وضػػامنييـً،والقابػػؿًبطريػػؽًالتػػدخؿًبعػػدًمػػرورًسػػنةً
عمػػىًاالحتجػػاجًلعػػدـًالقبػػوؿًإذاًكػػافًالرجػػوعًحاصػالًًقبػػؿًتػػاريخًاالسػػتحقاؽًبسػػببًرفػػضًالقبػػوؿً،أوًعمػػىً

تػػاريخًاالحتجػػاجًلع ػ دـًالوفػػاءً،أوًمػػفًتػػاريخًاالسػػتحقاؽًإفًتضػػمفًالسػػندًشػػرطًالرجػػوعًبػػدوفًمصػػاريؼً.
ويعػ ُّػدًتخفػػيضًالميعػػادًفػػيًى ػػذهًالحالػػةًبػػأفًدعػػوىًالرجػػوعًتس ػػتيدؼًأشخاص ػًاًتتحػػددًم اركػػزىـًفػػيًالس ػػندً
ُ
التجاريًكضامنيفً،الًكمدينيفًأصمييفً .

الحظًأفًالقانوفًقدًحددًمدةًلتقادـًالدعوىًالمقامةًمفًالحامػؿًعمػىًالسػاحبًبسػنةًواحػدةًدوفًأفًيفػرؽً
ُي
ّ

بػيفًسػاحبًقػدـًمقابػؿًالوفػاءًإلػىًالمسػحوبًعميػوً،فأصػبحًضػامنًاً،وسػاحبًلػـًيقدمػوًفبقػيًمػدينًاًأصػميًاً.
بمعنػػىًأفًالقػػانوفًقػػدًألحػػؽًالسػػاحبًفػػيًالفرضػػيفًبػػالمظيريفًالضػػامنيفًفػػيًالوقػػتكًالػػذيًكػػافًيجػػدرًأفً

يمحقوًفيًالفرضًالثانيًبالمسحوبًعميوًالقابؿًكمػديفًأصػميً،بحيػثًتبقػىًدعػوىًالحامػؿًمسػموعةًضػدهً
حتىًانقضاءًثػالثًسػنواتًعمػىًتػاريخًاالسػتحقاؽً،قياسػاًًعمػىًالحكػـًالػذيًأقػرهًفػيًمجػاؿًالسػقوطًبسػببً
اإلىم ػػاؿًعن ػػدماًل ػػـًيجع ػػؿًالس ػػاحبًيس ػػتفيدً،كالمس ػػحوبًعمي ػػوًالقاب ػػؿًم ػػفًإىم ػػاؿًالحام ػػؿًل ػػدفعًمطالبت ػػوً

بالسقوطًإالًإذاًكافًقدًقدـًمقابؿًالوفاءً .
 -3دعاوع المظيرين بعضيم تجاه بعض أو تجاه الساحب:
تسػػقطًدعػػاوىًالمظي ػريفًبعضػػيـًتجػػاهًبعػػضً،أوًتجػػاهًالسػػاحبًبعػػدًمضػػيًسػػتةًشػػيورًمػػفًاليػػوـًالػػذيً

أوفىًفيوًالمظيرًسندًالسحبً،أوًمفًيػوـًإقامػةًالػدعوىًعميػوً.ولقػدًقصػدًالمشػرعًمػفًتقصػيرًىػذهًالمػدةً
تصفيةًمراكزًالضامنيفًبأسرعًوقتًمستطاعً .
وتسػريًمػػدةًالسػتةًشػػيورًىنػػاًمنػذًأفًيحصػػؿًالوفػػاءًوديػاًًمػػفًطػرؼًالمظيػػرًالضػػامفً،أوًمنػذًتػػاريخًرفػػعً

الدعوىًعميػوًإفًكػافًقػدًامتنػعًعػفًالوفػاءً.وينػزؿًمنزلػةًرفػعًالػدعوىًالػدخوؿًفػيًتفميسػةًالمظيػرً،أوًكػؿً

إجراءًرسميًيستيدؼًحمؿًالمديفًعمىًالوفاءً .
 -4دعاوع غير منصوص عمييا:

لػـًتمحػظًالمػادةً(ً337ؽ.ت)ًالتػيًنظمػتًأحكػاـًالتقػػادـًم اركػزًبعػضًاألطػراؼًاألخػرىًفػيًسػندًالسػػحبً
كالموفيًبطريؽًالتدخؿًوالضامفً(االحتياطي)ًوالقابؿًبطريؽًالتدخؿً .
فػالموفيًبطريػؽًالتػدخؿًالػذيًيػدفعًقيمػػةًالسػندًلحسػابًأحػدًالممتػزميفًبػػوًيكتسػبً،كمػاًمػرًمعنػاً،الحقػػوؽً
الن اشئةًعفًالسندًتجاهًالشخصكًالذيًأوفىًعنوًوضامنيًاألخيرً.ولذلؾًفكفًرجوعوًعمػييـًشػبيوًبرجػوعً
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المظيريفًبعضيـًعمىًبعضًأيًتتقادـًدعواهًبالرجوعًعمييـًبعدًمرورًستةًأشيرًعمػىًتػاريخًالوفػاءً،أوً
المطالبةًالقضائيةً .
أماًالضامفً(االحتياطي)ًفيتحددًمركزهًبمركزًالشػخصًالمضػموفً.وعمػىًىػذاًتتقػادـًدعػوىًالحامػؿًعمػىً
ضػػامفًالمسػػحوبًعميػػوًبعػػدًمػػرورًثػػالثًسػػنواتًعمػػىًتػػاريخًاسػػتحقاؽًالسػػندً.كمػػاًتتقػػادـًدعػػوىًالحامػػؿً
عمػػىًضػػامنيًالسػػاحبً،أوًأحػػدًالمظيػ ػريفًبعػػدًانقضػػاءًسػػنةًعمػػىًت ػػاريخًاالحتجػػاجًالمػػنظـًفػػيًالموع ػػدً
الق ػػانونيً،أوًت ػػاريخًاس ػػتحقاؽًالس ػػندًإفًك ػػافًمش ػػتمالًًعم ػػىًشػ ػرطًالرج ػػوعًب ػػالًمص ػػاريؼً.واذاًم ػػاًأوفػ ػػىً
الضامفً(االحتياطي)ًقيمةًالسندًفكفًدعواهًتتقادـًحياؿًالممتزميفًتجػاهًمضػمونوًبمػرورًسػتةًشػيورًعمػىً

تاريخًالوفاءً .
ً
وبالنسبةًلمقابؿًبطريؽًالتدخؿً،فكفًمركزهًالًيختمػؼًكثيػ ًارًعػفًمركػزًالضػامفًسػوىًأفًالقبػوؿًبالتػدخؿًالً

يجػوزًلصػػالحًالمسػػح ًوبًعميػػوًعمػػىًخػالؼًالحػػاؿًبالنسػػبةًلمضػػمافً.فيػػوًيمتػزـًعمػػىًالوجػػوًالػػذيًيمتػػزـًبػػوً
مػفًحصػػؿًالقبػػوؿًلمصػػمحتوًمػػفًالمظيػريفً.وعمػػىًىػػذاًتتقػادـًدعػػوىًالحامػػؿًعميػػوًبعػػدًمػػرورًسػػنةًابتػػداءً
مفًتاريخًتنظيـًاالحتجاجًأوًمفًتاريخًاالستحقاؽًفػيًالسػندًالمشػتمؿًعمػىًشػرطًالرجػوعًدوفًمصػاريؼً.

كماًالً تسمعًدعوىًأحدًالمظيريفًعميوًأوًدعواهًعمىًأحدًالضامنيفًبعدًانقضاءًستةًشػيورًعمػىًتػاريخً
الوفاءً،أوًتاريخًرفعًالدعوىًمنوًأوًعميوً .
ً
ج -انقطاع التقادم الصرفي ووقفو
أو اال -انقطاع التقادم

نصتًالمادةً(338ؽ.ت)ًعمىًأنوًً :
اعيدًالتقادـًفيًحالةًإقامةًالدعوىًإالًمفًيوـًآخرًإجراءًفيياً .
ً
ً-1الًتسريًمو
 ً-2والًيسػػريًىػػذاًالتقػػادـًإذاًصػػدرًحكػػـًأوًاعت ػراؼًبالػػديفًبموجػػبًصػػؾًمسػػتقؿً.ومػػفًالرجػػوعًل حكػػاـً

المذكورةً،واألحكاـًالعامةًالمنصوصًعميياًفيًالقانوفًالمدنيً،يتبيفًأفًالتقػادـًالصػرفيًينقطػعًل سػبابً
ااتيةً :
ً-1المطالبةًالقضائيةًًDemande en justiceولوًرفعتًالػدعوىًإلػىًمحكمػةًغيػرًمختصػةً،وبالتنبيػوً

أوًالحجػػزًً،Commandement ou saisieوبالطمػػبًالػػذيًيتقػػدـًبػػوًالػػدائفًلقبػػوؿًحقػػوًفػػيًتفميسػػةً
المديفً،أوًفيًأيًتوزيعًناشئًعفًبيعًموجوداتًالمديفً،أوًكؿًإجراءًيقوـًبوًالػدائفًلمتمسػؾًبحقػوًأثنػاءً
السيرًفيًإحدىًالدعاوىً(مادةًً380ؽً.مدني)ً .
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ً-2إقرارًالمديفًبحؽًالدائفًإق ار اًرًصريحاًً،أوًضمنياًً(ً381ؽ.مدني)ً :

وينػػتعًعػػفًانقطػػاعًالتقػػادـًعػػدـًاحتسػػابًالمػػدةًالتػػيًانقضػػتً،وبػػدءًتقػػادـًجديػػدًمدتػػوًىػػيًالمػػدةًالسػػابقةً

نفسياً،أيًثالثًسنواتًأوًسنةًأوًستةًشيورًحسبًصفةًالمدعيًوالمدعىًعميوً.ويسػريًالتقػادـًالجديػدً
مفًوقتًزواؿًسببًاالنقطاعً .
ولكنوًتستثنىًمفًالحكـًالمتقدـًحالتافًتتغيرًفييماًطبيعةًالتقادـً،وىيً :
إذاًصػػدرًحكػػـًبالػػديفًالثابػػتًفػػيًسػػندًالسػػحبًوحػػازًىػػذاًالحكػػـًقػػوةًالشػػيءًالمقضػػيًبػػوً Jugement

(ًpassé en force de chose jugéeمػادةًً2/382ؽ.ـ)ً،أوًإذاًصػدرًإقػرارًمػفًالمػديفًبالػديفً
الصػػرفيًبسػػندًمسػػتقؿًعػػفًسػػندًالسػػحبًالػػذيًنشػػأًعنػػوً،فػػكفًذلػػؾًيرتػػبًتجديػػدًاًفػػيًمصػػدرًالػػديفًفػػيً
الحالتيفكًبحيثًتستندًالمديونيػةًفػيًااللتػزاـًالجديػدًإلػىًالحكػـًالقضػائيً،أوًالسػندًالمسػتقؿًالمشػتمؿًعمػىً

اإلقرارً.ويفقدًىذاًااللتزاـًتبعاًًلذلؾًصفتوًالصرفيةً.وطالماًتحوؿًااللتزاـًالصػرفيًإلػىًالتػزاـًعػاديكًفكنػوً
يتق ػػادـًطبقػ ػاًًلمقواع ػػدًالعام ػػةً،أيًبم ػػرورًعش ػػرًس ػػنواتًعم ػػىًمقاب ػػؿًالوف ػػاءً،إذاًك ػػافًم ػػفًطبيع ػػةًتجاري ػػةً،

وخمسةًعشرًعامًاًإذاًكافًدينًاًعاديًاً .

ىذاًوقدًأشارتًالمادةً(339ؽ.ت)ًإلىًأنو"ً:الًيكوفًالنقطاعًالتقادـًمفًأثرًإالًبالنسػبةًلمػفًاتخػذًضػدهً

ى ػػذاًاإلجػ ػراءًالق ػػاطع"ً.وعم ػػىًى ػػذاًإذاًانقطع ػػتًم ػػدةًالتق ػػادـًبس ػػببًم ػػفًأس ػػبابًاالنقط ػػاعًالم ػػذكورةًأع ػػالهً
بالنسػػبةًألحػػدًالمػػدينيفًفػػيًسػػندًالسػػحبً،فػػالًيسػػريًىػػذاًاالنقطػػاعًتجػػاهًالمػػدينيفًااخ ػريفكًعم ػالًًبمبػػدأً
استقالؿًالتواقيعًفيًالسنداتًالتجاريةً .
ثانيا -وقف التقادم:

قػدً يحػوؿًسػببًمػاًدوفًسػريافًالتقػػادـًالصػرفيًبعػدًأفًيكػوفًقػدًبػدأً،ويترتػػبًعمػىًذلػؾًوقػؼًسػريافًمػػدةً

التقػػادـًالمػػذكورًط ػواؿًمػػدةًبقػػاءًالسػػببً.لكػػفًمػػاًإفًيػػزوؿًىػػذاًالسػػببًحتػػىًتسػػتمرًمػػفًجديػػدًمػػدةًتقػػادـً
الحقػػةًتكمػػؿًالمػػدةًالسػػابقةًعمػػىًاإليقػػاؼً،بمعنػػىًأفًالمػػدةًالتػػيًوقػػؼًس ػريافًالتقػػادـًخالليػػاًالًتحس ػػبً

ضمفًمدةًالتقادـً،بؿًتحسبًالمدةًالسابقةًوالمدةًالالحقةً .

لػـًتشػرًأحكػاـًالقػانوفًالتجػاريًإلػػىًالحػاالتًالتػيًيتوقػؼًفييػاًسػريافًالتقػادـًالصػرفيً،لػذاًيقتضػيًاألمػػرً
الرجػوعًإلػػىًأحكػػاـًالقواعػدًالعامػػةًفػػيًىػذاًالشػػأفً.ووفقػًاًلممػادةً(379ؽ.مػػدني)ًنجػػدًأنػوً،الًيسػػريًالتقػػادـً
كمماًوجدًمانعًيتعذرًمعوًعمىًالدائفًأفًيطالبًبحقوً،كماًالًيسريًفيماًبيفًاألصيؿًوالنائب"ً .

وتطبيقاًًليذاًالػنصًفػكفًسػريافًالتقػادـًالصػرفيًيقػؼًفػيًحػاالتًالقػوةًالقػاىرةًكقيػاـًحػربً،أوًنشػوءًفتنػةً،

أوًإعػػالفًاألحكػػاـًالعرفيػػةً،أوًانقطػػاعًالمواصػػالتً.وقػػدًيكػػوفًالمػػانعًالػػذيًيح ػوؿًدوفًالػػدائفًالصػػرفيً

الً،أوًالخدمػةًبػيفًالخػادـً
والمطالبةًبحقوًيستندًإلىًعالقةًالزوجيةً،أوًالقرابةًمػاًبػيفًاألصػوؿًوالفػروعًمػث ً
والمخدوـً.وكذلؾًأيضًاًالعالقةًماًبػيفًالموكػؿًوالوكيػؿًمػاًدامػتًالوكالػةًقائمػةً،وبػيفًالشػخصًاالعتبػاريً
وممثموًالقانونيًطواؿًفترةًالتمثيؿً .
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د -آثار التقادم الصرفي وأساسو القانوني وشروط تطبيقو
أوالا -آثار التقادم:
يترت ػػبًعم ػػىًالحك ػػـًبقب ػػوؿًال ػػدفعًبالتق ػػادـًانقض ػػاءًااللتػ ػزاـًالص ػػرفيً،وبػ ػراءةًذم ػػةًالم ػػديفًب ػػوً(م ػػادةًً383
ؽ.مػػدني)ً.لكػػفًيتخمػػؼًعػػفًااللت ػزاـًالمنقضػػيًالتػزاـًطبيعػػيًيعػػودًلضػػميرًالمػػديفًوحػػدهًحػػؽًتقريػػرًوفائػػوً

مفًعدموً .

عًلتخميصًالمديفًمفًالديفً،فيوًالًي ُّ
عدًمفًالنظاـًالعػاـً،وعمػىًىػذاًالًيجػوزً
وحيثًإفًالدفعًبالتقادـًشر
ُ

لممحكمةًأفًتقضػيًبػوًمػفًتمقػاءًنفسػياًبػؿًيجػبًأفًيتمسػؾًبػوًالمػديفًصػاحبًالمصػمحةًفيػوً.ولػوًالحػؽً

ػيًأيًمرحمػػةًمػػفًم ارحػػؿًالػػدعوىًولػػوًأمػػاـًمحكمػػةًاالسػػتئناؼًلمم ػرةًاألولػػىً(مػػادةً
بالتمسػػؾًبيػػذاًالػػدفعًفػ ّ
 384ؽ.مػ ػػدني)ً.كمػ ػػاًل ػ ػػوًأفًيتنػ ػػازؿًعػ ػػفًال ػ ػػدفعًالمػ ػػذكورً،لكػ ػػفًفق ػ ػػطًمتػ ػػىًثبػ ػػتًل ػ ػػوًالحػ ػػؽًفيػ ػػوً(م ػ ػػادةً
 385ؽ.مدني)ً:بمعنىًأنوًالًيجوزًالتنازؿًعفًالدفعًبالتقادـًمسبقاكًألنوًلػوًأجيػزًلمػدائفًأفًيشػترطًعمػىً
المػػديفًعػػدـًتقػػادـًالػػديفًالسػػتطاعًالػػدائنوفًفػػرضًىػػذاًالشػ ًػرطًعمػػىًالمػػدينيفًالػػذيفًيصػػعبًعمػػييـًوقػػتً

التعاقدًرفػضًالشػرطًالمػذكورً.والنيػدمتًبالتػاليًاالعتبػاراتًالتػيًمػفًأجميػاًأقػرًالمش ّػرعًنظػاـًالتقػادـً،أالً

وىيًحمايةًاألوضاعًالمستقرةً .

غيرًأفًأثرًالتقادـًنسػبيً،بمعنػىًأنػوًالًيمػسًإالًّالتػزاـًالمػديفًالػذيًتمسػؾًبػوًدوفًالتػزاـًسػائرًالمػدينيفً

الصرفييفًااخريفً،إذًتظؿًمقاضاةًىؤالءًممكنػةًطالمػاًلػـًتتػوافرًشػروطًىػذاًالتقػادـًبالنسػبةًإلػييـً،عمػالًً
بمبدأًاستقالؿًالتواقيعًفيًالسنداتًالتجاريةً .
ثاني ا -األساس القانوني لمتقادم:
يقوـًالتقػادـًالصػرفيًعمػىًقرينػةًقانونيػةًىػيًأفًالمػديفًأوفػىًبمػاًتعيػدًبػوً،بمعنػىًأفًالمشػرعًافتػرضًأفً

حامػػؿًالسػػندًالتجػػاريًالًيقعػػدًعػػفًالمطالبػػةًبحقػػوًإالًإذاًكػػافًقػػدًاسػػتوفاهً.فالتعامػػؿًالتجػػاريًيجػػريًعمػػىً
اقتضاءًالدائفًحقوًفورًاستحقاقوً.وأماًبقاءًالسندًالمذكورًعمىًالػرغـًمػفًمػرورًمػدةًالتقػادـًالصػرفيًفػيً
يػػدًالػػدائفًالحامػػؿً،فقػػدًيكػػوفًمػػفًبػػابًتسػػاىؿًالمػػديفًأوًثقتػػوًبػػاألخيرً.فالمشػػرعًلػػـًيمػػزـًالمػػديفًالصػػرفيً

باستردادًالسندًالذيًيفيًقيمتوً،بؿًمنحوًحػؽًطمػبًتسػمموًإيػاهًموقعػًاًعميػوًبمػاًيفيػدًاإلبػراءً،ولػذلؾًيكػوفً
ليذاًالمديفًأفًيمارسًىذاًالحؽً،أوًأفًيتخمىًعنوً .

لك ػػفًى ػػذهًالقرين ػػةًالقانوني ػػةًليس ػػتًقاطع ػػةً،فق ػػدًأج ػػازًالمش ػػرعًإثب ػػاتًعكسػ ػياًبتوجي ػػوًاليم ػػيفًإل ػػىًالم ػػديفً
الص ػػرفيًالمتمس ػػؾًبالتق ػػادـً.وال ػػىًذل ػػؾًتش ػػيرًالم ػػادةً(340ؽ.ت)ًبقولي ػػا"ً:عم ػػىًأفًاألش ػػخاصًالم ػػدعىً
عمػػييـًبالػػديفًممزمػػوفًعنػػدًالطمػػبًبػػأداءًاليمػػيفًعمػػىًب ػراءةًذمػػتيـً.كمػػاًيمػػزـًورثػػتيـًأوًخمفػػاؤىـًعمػػىًأفً

يؤدواًيميناًً،عمىًأنيـًالًيعمموفًأفًمؤرثيـًماتً ًوذمتوًمشغولةًبالديفً .
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يتضػحًمػػفًىػػذاًالػػنصًأفًلمػػدائفًالػػذيًينفػػيًقرينػػةًالوفػاءًأفًيوجػػوًاليمػػيفًإلػػىًالمػػديفًالصػػرفيً،عمػػىًأنػػوً
ردىاًعمىًالدائفًفرفضً،أنتعًالتقادـًأثػرهًوبرئػتًذمػةًالمػديفً.أمػاً
الً،فكفًحمفياًالمذكورًأوً ًّ
أدىًالديفًفع ً
ّ
إذاًنكػػؿًالمػػديفًعػػفًالحمػػؼًسػػقطتًىػػذهًالقرينػػةكًألنػػوًالًيكػػوفًلمنكػػوؿًمعنػػىًفػػيًىػػذهًالحالػػةًسػػوىًعػػدـً
القياـًبالوفاءً،وفيًحاؿًوفاةًالمديفً،فػكفًاليمػيفًتوجػوًإلػىًورثتػوًأوًخمفائػوًليحمفػواًعمػىًأنيػـًالًيعممػوفً،
أوًيعتقدوفًبأفًالديفًقدًأوفىً،ولـًيبؽًمترتباًًأيًشيءًفيًذمةًمورثيـً،أوًسمفيـً .
ىػػذاًويػػذىبًاالجتيػػادًإلػػىًأفًإق ػ اررًالمػػديفًالص ػريحًأوًالضػػمنيً،بعػػدًاكتمػػاؿًمػػدةًالتقػػادـً،بالػػديفًيرتػػبً
األثرًنفسوًالناتعًعفًالنكوؿًعفًحمػؼًاليمػيفًمػفًحيػثًدحػضًقرينػةًالوفػاءً،وبقػاءًذمػةًالممتػزـًمشػغولةً

بالػػديفًالصػػرفيً.وحكػػـًأيض ػاًًبػػأفًتمسػػؾًالمػػديفًبػػبطالفًالت ازمػػوًلعػػدـًمشػػروعيةًسػػببوًيتضػػمفًإق ػ ار اًرًمنػػوً

بعػػدـًوفا ئػػوًالػػديفكًلػػذلؾًالًيجػػوزًلػػوًبعػػدًإبػػداءًىػػذاًالػػدفعً،إذاًمػػاًأثبػػتًالػػدائفًمشػػروعيةًالػػديفً،أفًيػػدفعً
الً،ثػػـًأقػػاـً
بسػػقوطًحػػؽًالػػدائفًفػػيًالمطالبػػةًلعمػػةًالتقػػادـً،وكػػذلؾًالحػػاؿًلػػوًأنكػػرًالمػػديفًوجػػودًالػػديفًأص ػ ً

الدائفًالدليؿًعمىًوجودًىذاًالديفكًفكفًذلؾًيعتبرًاعترافاًًمفًالمديفًبانشغاؿًذمتوًفيًالػديفًوالًيحػؽًلػوً
بالتاليًأفًيدفعًمطالبتوًبالتقادـً .

ثالثا -شروط تطبيق التقادم الصرفي:
يش ػػترطًلتطبي ػػؽًالتق ػػادـًالص ػػرفيًالمنص ػػوصًعمي ػػوًف ػػيًالم ػػادةً(337ؽ.ت)ًوج ػػودًس ػػندًس ػػحبًصػ ػػحيحً
مستجمعًاًكؿًبياناتوًاإللزاميةً،وأىميػةًسػاحبوًوالمػوقعيفًعميػوً.وعمػىًىػذاًاألسػػاسًحكمػتًمحكمػةًالػنقضً

يخًإنشائوًفكنوًالًيع ُّػدًسػندًسػحبًبصػراحةًالمػادةً(ً410
السػوريةًقائمةً:أنوًإذاًماًخالًسندًالسحبًمفًتار
ُ
قانوفًتجارةًقديـ)ً.وعدـًاعتبارًالسندًسندًسحبًيستتبعًبالتاليًعدـًإخضاعوًلمتقادـًالثالثيً .
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:
 .1وضعت المادة  337ؽ ت ثالثة مواعيد تسقط بانقضائيا الدعاوى الصرفية بالتقادـ وىي تتفاوت
بيف:
 .1ثالث سنوات وسنة وستة أشير.
 .2سنة وستة أشير وشير.
 .3أربع سنوات وسنتيف وسنة.
 .4ست سنوات وثالث سنوات وستة أشير.
الجواب الصحيح رقم1.
ً
أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي:
 .2يتميز نظاـ سقوط حؽ حامؿ سند السحب بالرجوع عمى الضامنيف بسبب اإلىماؿ بالخصائص
النالية :
 .1يقتصر نطاؽ السقوط عمى الدعاوى الصرفية دوف غيرىا مف الدعاوى العادية.
 .2يشمؿ نطاؽ السقوط الدعاوى الصرفية والدعاوى العادية.
 .3السقوط ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ألنو مقرر لصالح الممتزـ بالضماف.
 .4السقوط دفع موضوعي يجوز التمسؾ بو في أية حالة تكوف عمييا الدعوى.
الجواب الصحيح رقم2.
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-1تعريف السند ألمر
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
يسمى" المحرر "بأن يدفع في مكان محدد مبمغًا معينًا من النقود في تاريخ معين .أو قابل

لمتعيين .أو بمجرد اإلطالع ،ألمر شخص آخر اسمو "المستفيد ".ويخضع إنشاء السند ألمر
لتوافر نوعين من الشروط :شروط موضوعية ،وشروط شكمية .ولقد درجت أغمب التشريعات
األجنبية عمى عدم وضع قواعد خاصة بالسند ألمر ،واكتفت باإلحالة إلى أحكام سند السحب.

وكذلك فعل المشرع السوري حين نص في المادة ) 347ق.ت) عمى أن تطبق عمى السند ألمر
األحكام المتعمقة بسند السحب فيما ال يتعارض مع طبيعتو .بالتالي فيناك بعض النقاط التي
يختص بيا السند ألمر .كاقتصار ضمانات الوفاء بو عمى الضمان وتضامن الموقعين بينما

يختص سند السحب بأربع ضمانات رئيسية لوفائو ىي :القبول ،مقابل الوفاء ،الضمان ،تضامن
الموقعين.

األىداف التعميمية:


تعريف الطالب بالسند ألمر وشروط إنشائو.



تحديد مدى انطباق أحكام السفتجة عمى السند ألمر.
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 التعريف بالسند ألمر
يمكن تعريف السند ألمر بأنو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يتضمن تعيد شخص
يسمى "المحرر  "Souscripteurبأن يدفع في مكان محدد مبمغاً معينًا من النقود في تاريخ
معين .أو قابل لمتعيين .أو بمجرد اإلطالع ،ألمر شخص آخر اسمو "المستفيد".
ويحرر السند ألمر عادة عمى الشكل التالي:
سند ألمر
 40000ل.س
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
دمشق -ساحة يوسف العظمة

دمشق 2008/3/20

يتضح من ذلك أن السند ألمر يمتقي مع سند السحب في كونو محرر شكمي يتضمن التزاماً بدفع
مبمغ معين من النقود .كما أن سحبو وتظييره ،عمى غرار سحب سند السحب وتظييره ،ال يؤديان
إلى انقضاء االلتزام األصمي بين أطرافو ،بل يبقى ىذا االلتزام قائمًا إلى جانب االلتزام الصرفي
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
األصمي السابق عمى سحب السند ،أو تظييره.
لكن السند ألمر يفترق عن سند السحب في أنو يرد بصيغة التعيد بالوفاء  Promesseال األمر
بالدفع  Ordreكما أنو يتضمن إنشاء عالقة بين شخصين فقط ىما محرر السند (الساحب) وىو
المدين األصمي بو شأنو في ذلك شأن القابل في سند السحب ( 1/350ق.ت) ،أي أن محرر
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
أنو ال مجال لمقبول في السند ألمر؛ ألن محرره ىو الذي يمتزم بوفائو ،وال وجود لمقابل الوفاء
الذي يشكل دين الساحب حيال المسحوب عميو.
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واذا كان استعمال السند ألمر أكثر انتشا اًر من سند السحب في المعامالت الداخمية إذ يحرر
غالبًا توثيقًا لديون التجار المواطنين بعضيم تجاه بعض ،فإن استعمال سند السحب يتقدم عميو
في المعامالت التجارية الدول ية؛ وليذا فإن مؤتمر جنيف حول السندات التجارية أولى تنظيم
أحكام سند السحب بمزيد من الدقّة والتفصيل ،واكتفى حين التعرض ألحكام السند ألمر باإلحالة
إلى القواعد واألحكام التي سبق أن أقرىا بالنسبة لسند السحب ،والتي ال تتعارض مع ماىية السند
المذكور .وبناء عمى ذلك سيقتصر كالمنا في بحث أحكام السند ألمر ،وفي كثير من المواضيع
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
يخضع إنشاء السند ألمر لتوافر نوعين من الشروط :شروط موضوعية ،وشروط شكمية.
أولً -الشروط الموضوعية:
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
والسبب ،وىذه الشروط ىي ذاتيا التي تكممنا
عنيا حين بحث أحكام السفتجة ،فنحيل في
ىذا الخصوص عمييا.
ثانياً – الشروط الشكمية:
السند ألمر محرر مكتوب وىو في العادة سند عادي ،لكن ليس ىناك ما يمنع من أن يتم تحريره
ال؛ نظ اًر لما يتطمبو السند بيذه
لدى الكاتب العدل؛ فيصبح سنداً رسميًا ،وان كان ذلك نادر عم ً
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.
أ -البيانات اإللزامية:
عددت المادة (345ق.ت) البيانات التي يجب أن يشتمل عمييا السند ألمر ،وىي:
 -1شرط األمر أو عبارة "سند ألمر" مكتوبة في متن السند وبالمغة التي كتب بيا.
 -2تعيد غير معمق عمى شرط بأداء مبمغ معين من النقود.
 -3تاريخ االستحقاق.
 -4مكان األداء.
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 -5اسم من يجب األداء لو أو ألمره.
 -6تاريخ إنشاء السند ،ومكان إنشائو.
 -7توقيع من أنشأ السند (المحرر).
تُ ُّ
عد 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.
 -1شرط األمر أو عبارة "سند ألمر":
يتعين أن يتضمن السند ألمر "شرط األمر" أو تسميتو "سند ألمر" في نص السند نفسو وبالمغة
التي كتب بيا وذلك بغية تنبيو محرر السند ،وسائر الموقعين إلى طبيعة السند والنتائج المترتبة
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 ."...
يستفاد مما تقدم ،أن السند ألمر ،خالفًا لسند السحب والشيك ،ال يشترط أن تذكر فيو تسميتو
"سند ألمر" غير أنو يتعين عندئذ ذكر شرط "األمر".
 -2التعيد بال قيد أو شرط بدفع مبمغ معين من النقود:
يجب أن يتضمن السند ألمر تعيد محرره بدفع مبمغ محدد من النقود لممستفيد ،أو ألمره ،في
حين أن محرر سند السحب يأمر شخصًا آخر بدفع مبمغو إلى المستفيد .ىذا ويجب أن يكون
التعيد غير معمق عمى شرط واقف أو فاسخ .كما يجب أن يحدد المبمغ الذي التزم المحرر بدفعو
ال باإلشارة إلى ثمن البضاعة الذي سيترتب لصاحبيا
بكل دقة ووضوح ،فال يجوز االكتفاء مث ً
وفقاً لسعرىا في يوم االستحقاق .كما وتشترط وحدة مبمغ السند ألمر؛ ولذلك ال يتخذ ىذا الوصف
السند؛ الذي يتضمن تعيد محرره بأداء عدة ديون أو متى كان المبمغ مقسطاً دفعو عمى آجال
متعاقبة.
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 -3ميعاد الستحقاق:
سبق ورأينا أن القانون قد أبان الطرق التي يحدد بموجبيا تاريخ استحقاق سند السحب ،وحصرىا
في أربعة :لدى االطالع ،بعد مدة من اال طالع ،في يوم معين ،بعد مدة من تاريخ اإلنشاء.
ويسري ىذا التحديد عمى السند ألمر بداللة أحكام المادة ( 347ق.ت).
وحيث إن تحديد ميعاد وفاء سند السحب المحرر ليدفع بعد مضي مدة معينة من االطالع عميو
ال لممسحوب عميو؛ لقبولو؛ كي تسري ميمة االستحقاق .وبما أن السند
يتوقف عمى تقديمو فع ً
ألمر ال يتضمن مسحوباً عميو ،بل تجتمع في شخص المحرر صفة الساحب والمسحوب عميو
القابل ،بحيث ال يكون ىناك محل لتقديم السند ألمر لمقبول ،لذلك أوجب القانون (مادة
 350ق.ت) أن يعرض السند المحدد استحقاقو بيذه الطريقة عمى المحرر خالل مدة سنة من
إنشائو لمتأشير عميو ،بما يفيد االطالع ويجب أن يكون ىذا التأشير مؤرخاً وموقعًا منو .وتبدأ مدة
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.
 -4مكـان الوفـاء:
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.
وقد أشارت المادة ( 348ق.ت) بأنو تسري عمى السند ألمر األحكام المتعمقة بسند السحب
المستحق الدفع في منطقة غي ر المنطقة؛ التي يوجد بيا موطن المسحوب عميو .وبالرجوع إلى
أحكام المادة ( 280ق.ت) التي عالجت حكم ىذه الحالة نرى أن المشرع قد أجاز لممسحوب عميو
عند عرض السفتجة عميو لمقبول أن يعين الشخص؛ الذي يجب الوفاء عنده في ىذه المنطقة إن
كان الساحب قد أغفل ذلك .وبما أن ال سند ألمر اليوجد فيو مسحوب عميو وال يحتاج لعرضو
عمى المحرر لمقبول؛ لذلك إذا كان المحرر قد حدد مكاناً آخر غير موطنو لوفاء السند دون أن
يعين الشخص الذي سيوفي عنده ،فإن ىذا المحرر يستطيع تعيين الشخص المذكور في حالة
واحدة فقط عندما يكون السند مستحق الوفاء بعد م دة من االطالع عميو .إذ في ىذا النوع من
السندات يتعين عرض السند عميو مرة ثانية لمتأشير عميو بما يفيد االطالع.
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 -5اسم من يجب الوفاء لو أو ألمره:
يجب أن يعين في السند ألمر الشخص المستفيد منو ،ويمكن أن يعين عدة مستفيدين .لكن ال
يجوز أن ينظم ىذا السند لحاممو .كما ال يصح أن ينصب محرر السند نفسو مستفيداً منو كما
ىو الحال بالنسبة لسند السحب .فمن جية أولى لم تشر المادة (347ق.ت) حين عددت بعض
أحكام السفتجة ،وقضت بسريانيا عمى السند ألمر ،إلى موضوع سحب سفتجة ألمر الساحب
نفسو؛ ولذلك ال مجال لمخروج عن ىذا النص .ثم إن الي دف الذي ينشده ساحب السفتجة من
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.
 -6تاريخ إنشاء السند ومكانو:
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 محر اًر
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.
 -7توقيع المحرر:
ُي ُّ
عد توقيع المحرر من أىم بيانات إنشاء السند؛ بحيث يترتب عمى فقدان التوقيع انتفاء كل أثر

قانوني لمسند .واذا كان النص قد ورد بصيغة الفرد "توقيع المحرر" فإن الرأي عمى جواز تعدد
محرري السند ألمر؛ ولذلك يجب أن يتضمن السند تواقيع المذكورين جميعًا بحيث يعتبرون عندئذ

متضامنين بالوفاء فيما بينيم إزاء الحامل ،ويخضع توقيع المحرر لألحكام نفسيا التي أشرنا إلييا
بالنسبة لتوقيع الساحب في سند السحب.

245

ب -مؤيد إغفال البيانات اإللزامية:
يقع السند ألمر باطالً من حيث المبدأ بصفتو كسند تجاري متى خال من ذكر أحد بياناتو
اإللزامية ،فقد نصت عمى ذلك المادة (346ق.ت) بقوليا :إذا خال السند من أحد البيانات المبينة
في المادة السابقة؛ فال يعتبر سنداً ألمر إالّ في األحوال المنصوص عمييا في الفقرات التالية:
يعد واجب الدفع لدى االطالع عميو.
 -1إن السند ألمر الذي لم يعين فيو تاريخ االستحقاق ّ
 -2إن السند ألمر الذي لم يعين بو مكان وفائو؛ فيعد مكان إنشائو ىو مكان الدفع وموطن
لممحرر نفسو ،ويجب المالحظة أن العكس ال يصح ،بمعنى أن السند ألمر الذي تضمن مكان
الوفاء ولم يعين فيو مكان اإلنشاء ال يعتبر سنداً ألمر ،وال يعتبر مكان الوفاء مكانًا لإلنشاء.
 -3إن السند ألمر الذي لم يذكر بو مكان إنشائو ُي ُّ
عد محر اًر بالمكان المعين بجانب اسم

المحرر.

جـ -البيانات الختيارية:
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:
 -1شرط الرجوع دون مصاريف.
 -2شرط الدفع في محل مختار (توطين السند).
 -3شرط عدم الضمان :والضمان المقصود ىنا ضمان
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،
المعدة لمقبول ،اشتراط عدم ضمان الوفاء باعتباره المدين األصمي
كالساحب في السفتجة غير
ّ
في الوفاء .ولممظير أيضًا كي يب أر من ضمان الوفاء تجاه حممة السند الالحقين أن يشترط عدم
تظيير السند من جديد.
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 -4شرط وصول القيمة :فقد جرت العادة عمى أن يذكر في السند سبب تحريره؛ كأن يذكر
"القيمة وصمت ،وىي ثمن سيارة".

مدى تطبيق أحكام سند السحب عمى السند ألمر
لقد درجت أغمب التشريعات األجنبية عمى عدم وضع قواعد خاصة بالسند ألمر ،واكتفت
باإلحالة إلى أحكام سند السحب .وكذلك فعل المشرع السوري حين نص في المادة ( 347ق.ت)
عمى أن تطبق عمى السند ألمر األحكام المتعمقة بسند السحب فيما ال يتعارض مع طبيعتو،
وذلك في األحوال التالية :التظيير ،االستحقاق ،الوفاء ،الرجوع لعدم الوفاء ،االحتجاجات ،الوفاء
بطريق التدخل ،التحريف ،التقادم ،حظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز االحتياطي،
أيام العطل الرسمية ،وحساب الميل والمواعيد.
كما تطبق أيضًا عمى السند ألمر ،كما تشير إلى ذلك المادة (348ق.ت) ،األحكام المتعمقة بسند
السحب الواجب الدفع لدى الغير ،أو في منطقة غير المنطقة التي يوجد فييا موطن المسحوب
عميو ،واشتراط الفائدة واالختالف في البيانات المتعمقة بالمبمغ الواجب إيفاؤه ،والنتائج المترتبة
عمى التوقيع ممن ليست ليم أىمية االلتزام ،أو التوقيعات غير الممزمة ،أو توقيع شخص ليس
بيده توكيل ،أو تجاوز حدود وكالتو.
أما المادة ( 349ق.ت) فقد أشارت إلى أنو" :تطبق عمى السند ألمر أحكام سند السحب المتعمقة
ال
بالضمان ،وفي حال إذا لم يعين في الضمان اسم الشخص المضمون؛ فإن الضمان يعد حاص ً
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:
 -1ضمانات الوفاء في السند ألمر :يختص سند السحب بأربع ضمانات رئيسية لوفائو ىي:
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
ألمر؛ ألنيما مرتبطتان بالشخص الثالث في سند السحب ،وىو المسحوب عميو.
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 -2المعارضة في الوفاء لمسرقة أو الضياع :يجوز في السند ألمر ،كما في سند السحب،
المعارضة في الوفاء لضياع السند أو سرقتو ،فإذا كان السند محر ًار من عدة نسخ ،وىو فرض
نادر في العمل؛ ألن السند ال يحتاج إلى قبول كما في سند السحب :فميس ىناك من محل
ل متفرقة التي رأيناىا في معرض الكالم عن سند السحب بين ضياع نسخة مقبولة ،أو غير
مقبولة.
 -3الوفاء بطريق التدخل :يجوز في السند ألمر ،كما في سند السحب ،وفاء قيمتو بطريق
التدخل ،ويمكن أن يكون الموفي المتدخل من الغير ،كما يمكن أن يكون أحد الممتزمين بالسند
باستثناء المحرر الذي ُي ُّ
عد في ىذا الصدد كالمسحوب عميو القابل ،المدين األصمي بو.
وحيث إن المدين الصرفي الذي يقع التدخل بالوفاء لمصمحتو يجب أن يكون مستيدفاً لمرجوع
عميو ،فإن الوفاء بالتدخل ال يجوز أن يقع لمصمحة محرر السند ألمر؛ ألن الرجوع يكون عمى
الموقعين اآلخرين عندما يمتنع ىو كمدين أساسي عن الوفاء.
والموفي بطريق التدخل في سند السحب إذا لم يبين اسم الممتزم الذي حصل الوفاء لمصمحتو ُي ُّ
عد

ال لمصمحة الساحب .وبما أن محرر السند ألمر يتخذ بعض صفات
الوفاء بالتدخل حاص ً
الساحب أحيانًا ،وقياسًا عمى حكم الحالة السابقة في سند السحب ،يفترض أنو إذا لم يكن الموفي
المتدخل قد عين ىوية الشخص؛ الذي تم الوفاء لمصمحتو ،أن ُي ُّ
عد ىذا الوفاء قد حصل لمصمحة

المحرر .لكن حيث إننا ذكرنا قبل قميل أنو ال يجوز أن يقع الوفاء بالتدخل لمصمحة محرر السند

ألمر ،فإننا نرى ،أنو في حالة إغفال ذكر من تم الوفاء لصالحو في السند ألمر ،ينصرف ىذا
الوفاء لصالح المستفيد األول ،حيث تب أر بذلك ذمة أكبر عدد من الممتزمين بالسند.
 -4الرجوع بسبب عدم الوفاء :ألزمت المادة (/306ق.ت) حامل سند السحب المنظم عنو
احتجاج لعدم الوفاء أن يشعر ساحبو ،ومن ظيره إليو بعدم وفائو من المسحوب عميو خالل أيام
العمل األربعة التالية لتنظيم االحتجاج .وحيث إن محرر السند ألمر ىو ساحبو فإنو ال حاجة
إلخطاره أو إشعاره بواقعة االمتناع عن الوفاء ألنو ىو الذي رفض الدفع فاألمر ليس غريباً عنو،
لذلك فإننا نرى أنو في حالة امتناع محرر السند ألمر عن وفائو ،يتوجب عمى حامل السند بعد
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.
 -5إىمال الحامل :إذا أىمل حامل السند ألمر القيام باإلجراءات القانونية المتعمقة بالمطالبة،
وتنظيم االحتجاج ،وغير ذلك ،سقط حقو بالرجوع عمى جميع الممتزمين بالسند باستثناء محرره
وضامنو (االحتياطي) ،فبالنسبة لمحرر السند كمدين أصمي فيوُ ،ي ُّ
عد مركزه ،كما ذكرنا ،كمركز

المسحوب عميو القابل في سند السحب .ولقد سبق ورأينا أن المسحوب عميو القابل ال يستفيد من
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،
فإنو ليس بإمكانو أن يتمسك تجاه الحامل الميمل بالسقوط ،كما ىو الحال بالنسبة إلى الساحب؛
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

مبمغ السند ألمر الذي يوصمو المحرر إلى الشخص الموطن لديو السند يبقى ممكًا ليذا المحرر،
بحيث إذا أفمس جاز لوكيل تفميستو استرداده دون أن يكون لمحامل حق استيفاء قيمة السند منو
باألولوية عمى غيره من الدائنين.
 -6تقادم الدعاوى الصرفية في السند ألمر :تتقادم الدعاوى المقامة عمى محرر السند ألمر،
الذي يعتبر في مركز المسحوب عميو القابل ،بعد انقضا ء ثالث سنوات عمى تاريخ استحقاق
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
االحتجاج ،أو عمى تاريخ االستحقاق إن تضمن السند ألمر شرط الرجوع دون مصاريف .وتتقادم
دعاوى المظيرين بعضيم عمى بعض بعد مرور ستة أشير عمى تاريخ الوفاء الذي قام بو
المظير ،أو عمى تاريخ رفع الدعوى عميو.
تجدر اإلشارة أخي ًار إلى أن الدفع بالتقادم الصرفي ينطبق فقط عمى المطالبة بااللتزامات
الصرفية ،فال يمتد إلى الدعوى النا شئة عن العالقة األصمية التي أدت إلى تحرير السند ،أو
تظييره ،بحيث يبقى الحق في إقامتيا خاضعًا لمقواعد العامة.
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:
 .1عددت المادة  345ق ت البيانات االلزامية التي يجب أن يشتمل عمييا السند
ألمر وىي:
 .1أربعة بيانات.
 .2خمسة بيانات.
 .3ستة بيانات.
 .4سبعة بيانات.
 .5ثمانية بيانات.

الجواب الصحيح رقم4.

أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي:
 .2من البيانات االختيارية التي يمكن إدارجيا في السند ألمر:
 .1شرط الرجوع دون مصاريف.
 .2توطين السند.
 .3شرط عدم الضمان.
 .4شرط وصول القيمة.
 .5شرط األمر.

الجواب الصحيح رقم5.
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-1إنشاء الشيك وتداوله
Le cheque
الكممات المفتاحية:
تعريؼ الشيؾ  -تمييز الشيؾ عف السفتجة  -شركط إنشاء الشيؾ  -طرؽ تداكؿ الشيؾ  -تظيير الشيؾ.

الممخص:
حدده القانكف ،يأمر بمكجبو شخص يطمؽ عميو " الساحب "
يعريؼ الشيؾ بأنو صؾ محرر كفؽ شكؿ معيف ّ

شخصنا آخر يسمى "المسحكب عميو" ،كيككف في العادة مصرفنا ،بأف يدفع لدل االطالع مبمغنا معيننا مف

النقكد ألمره ،أك ألمر شخص آخر ،أك لمحامؿ كىك "المستفيد" .كيتميز الشيؾ بأنو أداة كفاء تستحؽ الدفع

كي ُّ
عد إنشاء الشيؾ تصرفان قانكنيان شكمينا
لدل االطالع بخالؼ سند السحب الذم يعتبر أداة ائتماف ككفاء معناُ .
يتعيف أف يتكافر لصحتو نكعاف مف الشركط :شركط مكضكعية ،كشركط شكمية .كتختمؼ طرؽ تداكؿ الشيؾ
باختالؼ الشكؿ الذم يتخذه ،فيكقد يككف إسمينا ،أك اسميان مع شرط ليس ألمر ،أك لمحامؿ .كيتداكؿ الشيؾ
األسمي كلمحامؿ بالتظيير الناقؿ لمحؽ أك التككيمي أك التأميني.

األهداف التعميمية:


تعريؼ الطالب بالشيؾ كشركط إنشائو.



تحديد طرؽ تداكؿ الشيؾ.
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التعريف بالشيك وشكمه
يمكف تعريؼ الشيؾ بأنو صؾ محػرر كفػؽ شػكؿ معػيف ح ّػدده القػانكف ،يػأمر بمكجبػو شػخص يطمػؽ عميػو
" الس ػػاحب أك المح ػػرر" شخصػ ػان آخ ػػر يس ػػمى "المس ػػحكب عمي ػػو" ،كيك ػػكف ف ػػي الع ػػادة مص ػػرفان ،ب ػػأف ي ػػدفع ل ػػدل
االطالع مبمغنا معيننا مف النقكد ألمره ،أك ألمر شخص آخر ،أك لمحامؿ كىك "المستفيد".1
كتأخذ صياغة الشيؾ عادة الصكرة التالية:
رقم /76583ج

المصرف التجاري السوري

حمص 8006/1/41
/80000/ل.س
ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر السيد زياد العوضي مبمغ ستين ألف ليـرة سـورية غ ريـر خالـد إبـراهيم

الشعمة

105/5685

توقيع
الشعمة

كالش ػػيؾ يتضػ ػػمف االاػػػة أش ػػخاص ،شػػػأنو فػ ػػي ذلػ ػػؾ ش ػػأف سػ ػػند السػػػحب كى ػػـ :السػػػاحب محػ ػػرر الشػ ػػيؾ،

كالمسحكب عميو ،كىك عادة المصرؼ المكجو إليو األمر بالدفع ،كأخي نار المستفيد أك الحامؿ.

كم ػػا يفتػػػرض عنػػػد إنشػػػائو ،كس ػػند السػػػحب ،قيػػػاـ عالقتػ ػػيف ق ػػانكنيتيف أساسػ ػػيتيف :األكلػ ػػى بػ ػػيف السػ ػػاحب
كالمسػحكب عميػػو ،كىػػي تفتػػرض مديكنيػػة األخيػػر لػػيكؿ ،كيطمػؽ عمييػػا "مقابػػؿ الكفػػاء أك الرصػػيد" .كالاانيػػة بػػيف
السػػاحب كالمسػػتفيد ،كتسػػمى "القيمػػة الكاصػػمة" ،كى ػي تقػػكـ عمػػى افت ػراض كػػكف المسػػتفيد دائن ػنا لمسػػاحب بمبم ػ

الشيؾ.

 1انظر تعريفات مشابية :يكسؼ كحال:الشيؾ ،تاريخو كنظامو كتطبيؽ أحكامو ،دمشؽ،1967 ،ص  19؛ د.
نجيب بكير :القكاعد التجارية كالبحرية ،القاىرة ،1975 ،ص  326؛ د .محمد فريد العريني ،مرجع سابؽ،

ص 99
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كنظ ػ انر ليػػذا التشػػابو بػػيف سػػند السػػحب كالشػػيؾ ،فينػػو قػػد يصػػعب التمييػػز بينيمػػا ،خاصػػة إذا كػػاف السػػند

محػر نار ليػدفع لػػدل االطػالع ،كمسػػحكبنا عمػى مصػرؼ .كتفاديػنا ليػذا الخمػػط اشػترط قػانكف جنيػػؼ المكحػد كمعظػػـ

التشريعات ا لتػي اسػتقت منػو ،إدراج اسػـ السػند التجػارم ،سػند سػحب ،أك سػند ألمػر ،أك شػيؾ ،فػي مػتف الصػؾ
الذم حرر بو.
لكف عمى الرغـ مف التشابو المذككر بيف ىذيف السػنديف التجػارييف ،فػيف الشػيؾ يختمػؼ عػف سػند السػحب
في نكاح متعددة ،أىميا:
 -1يجػػب أف يك ػػكف المسػػحكب عمي ػػو فػػي الش ػػيؾ دائم ػنا مص ػػرفنا ،أمػػا المس ػػحكب عميػػو ف ػػي سػػند الس ػػحب

فيجكز أف يككف شخصنا عادينا ،أك مصرفنا.

 -2يجػب أف يكػػكف الشػيؾ دائمػان مسػتحؽ الكفػػاء لػدل االطػػالع؛ ألنػو أداة كفػػاء فحسػب ،كليػػذا ال يشػػترط

ذكػػر تػػاريس االسػػتحقاؽ فيػػو .أمػػا سػػند السػػحب فقػػد يسػػتحؽ الكفػػاء لػػدل االطػػالع ،أك بعػػد أجػػؿ ،فيػػك أداة كفػػاء
كائتماف معان.

 -3يجػب أف يكػػكف لسػػاحب الشػيؾ مقابػػؿ كفػػاء رصػػيدم كػاؼ لػػدل المسػػحكب عميػو عنػػد إصػػداره ،تحػػت

ال فػي تػاريس اسػتحقاقو ،كلػيس
طائمة التعرض لمعقكبة الجزائية ،بينما ال يشترط كجكد مقابػؿ كفػاء سػند السػحب إ ّ
مف عقاب جزائي عمى الساحب في حاؿ انتفائو.

 -4ينشأ رصيد الشيؾ؛ عػادة نتيجػة عقػد حسػاب مصػرفي فيمػا بػيف الزبػكف كالمصػرؼ ،بينمػا ينػت مقابػؿ
كفاء في سند السحب عف أم عقد يرتب التزامنا في ذمة المسحكب عميو نحك الساحب.
 -5ال مجػػاؿ لمقبػػكؿ فػػي الشػػيؾ فيػػك حػػيف يقػػدـ لممسػػحكب عميػػو يكػػكف ذلػػؾ بغػػرض اسػػتيفاء قيمتػػو؛ ألنػػو
يستحؽ الدفع لدل اإلطالع ،بينما يجكز تقديـ سند السحب لممسحكب عميو لقبكلو قبؿ كفائو.
 -6ال يشترط فػي الشػيؾ ذكػر اسػـ المسػتفيد فيػو ،فمػف الجػائز أف يحػرر الشػيؾ لحاممػو ،فػي حػيف أنػو ال

بد مف ذكر اسـ المستفيد في سند السحب؛ الذم ال يمكف سحبو ابتداء لمحامؿ.

 -7يختمػؼ الشػيؾ عػف سػند السػػحب بالنسػبة لمكاعيػد التقػديـ لمكفػػاء ،كمكاعيػد انقضػاء الػدعاكل الصػػرفية
بالتقادـ.
 -8يحظػػر اشػػتراط الفائػػدة فػػي الشػػيؾ ،بينمػػا يجػػكز اشػػتراط الفائػػدة فػػي أسػػناد السػػحب التػػي تسػػتحؽ الػػدفع
لدل االطالع ،أك بعد مدة مف االطالع.
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 -9يجػػكز إابػػات امتنػػاع المسػػحكب عميػػو فػػي الشػػيؾ بتنظػػيـ احتجػػاج عػػدـ الكفػػاء ،أك ببيػػاف صػػادر عػػف
المسػػحكب عميػػو ،أك مػػف غرفػػة المقاصػػة مػػدكننا عمػػى الشػػيؾ نفسػػو ،مػػع ذكػػر تػػاريس يػػكـ تقديمػػو ،خالفػنا لمػػا ىػػك
عميو بالنسبة لسند السحب ،حيث ال يغني عف تنظيـ االحتجاج لعدـ الكفاء أم إجراء آخر.
أهمية الشيك وشيوعه في التعامل:
تتزايد يكمػنا بعػد يػكـ ،أىميػة الشػيؾ فػي المجتمعػات المعاصػرة ،إذ يقػكـ بخػدمات اقتصػادية جميمػة ليػا عػف

طريػػؽ تيسػػير المعػػامالت التػػي تنشػػأ بػػيف األشػػخاص ،كليػػذا أصػػبج أكاػػر السػػندات التجاريػػة ذيكع ػان فػػي العمػػؿ،
عمى الرغـ مف حدااة نشأتو بالنسبة لمسندات التجارية األخرل.

لك ػػف إذا ك ػػاف اس ػػتعماؿ الش ػػيؾ ق ػػد اقتص ػػر ف ػػي البداي ػػة عم ػػى س ػػحب المب ػػال الت ػػي أكدعي ػػا الزب ػػكف ل ػػدل
المصرؼ بسحب الشيؾ ألمر نفسو ،فيف ىذا االستعماؿ قد امتد ليشتمؿ عمى سحب جميػع المبػال التػي تتػدفؽ
عمػػى ىػػذا الحسػػاب أي ػان كػػاف مصػػدرىا ،فقػػد ينشػػأ رصػػيد ىػػذا الحسػػاب نتيجػػة حكالػػة مصػػرفية أك تحصػػيؿ قيمػػة

سندات تجارية استكفاىا المصرؼ لحساب زبكنو ،أك غير ذلؾ مف األسباب.

كمػػع ذلػػؾ إف األىميػػة الرئيسػػية لمشػػيؾ قامػػت عمػػى اسػػتعمالو كػػأداة لتسػػكية الػػديكف تغنػػي عػػف اسػػتعماؿ
النقكد في المعامالت .فالشخص الذم أكدع نقكده لدل مصرؼ ما ،أصبج لو رصػيد دائػف عنػده ،كبػدالن مػف أف

يفػػي دائنػػو مباش ػرة بتسػػميمو المبم ػ المػػديف بػػو ،فينػػو يسػػحب شػػيكان بمقػػدار الػػديف عمػػى مصػػرفو باسػػـ ىػػذا الػػدائف

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 شبيينا بالنقكد.
كالش ػػيؾ بكظيفت ػػو ى ػػذه ك ػػأداة لمكف ػػاء يحق ػػؽ فكائ ػػد متع ػػددة ،في ػػك يش ػػجع الن ػػاس عم ػػى إي ػػداع نق ػػكدىـ ف ػػي
ال م ػػف تجميػػدىا ف ػػي خ ػزائنيـ الخاص ػػة ،األمػػر ال ػػذم يسػػمج باس ػػتامار ىػػذه األمػ ػكاؿ فػػي مش ػػاريع
المصػػارؼ بػػد ن

إنتاجيػػة مام ػرة ،تعػػكد بػػالخير كالنفػػع عمػػى مجمػػؿ االقتصػػاد الػػكطني مػػف جيػػة ،كيقمػػؿ مػػف مخػػاطر سػػرقتيا أك

ضػياعيا مػف جيػػة أخػرل .كالكفػاء بكاسػػطة الشػيؾ يػؤمف لممػػديف المػكفي كايقػة إابػػات لمكفػاء ذلػؾ أف المصػػارؼ
تقيػػد فػػي دفاترىػػا عػػادة الشػػيكات المسػػحكبة عمييػػا ،كأسػػماء الحػػامميف الػػذم حصػػمكا عمػػى قيمتيػػا .كمػػا أف الكفػػاء

بالشػػيؾ يقمػػؿ مػػف اسػػتعماؿ النقػػكد المتداكلػػة بػػيف النػػاس ذلػػؾ أف المسػػتفيد مػػف الشػػيؾ يعيػػد بػػو فػػي الغالػػب إل ػى
المصػرؼ الػػذم يتعامػؿ معػػو لتحصػيمو ،كقيػػد قيمتػو فػػي حسػػابو ،بحيػث تتجمػػع الشػيكات فػػي النيايػة فػػي حفػػائظ

المصارؼ التي تسكل مبالغيا فيما بينيا عف طريؽ المقاصة غالبان ،كطريؽ النقؿ المصرفي أحيانان أخرل.2
 2د .ادكارد عيد،مرجع سابؽ ،ص  9؛ د .مصطفى كماؿ طو ،مرجع سابؽ ،ص .249
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كازاء ىػػذه الفكائػػد الميمػػة التػػي يحققيػػا اسػػتعماؿ الشػػيؾ كػػأداة لمكفػػاء ،كلتقػػدـ الػػكعي المصػػرفي فػػي بمػػداف
عـ التعامؿ بالشيؾ معظـ طبقات الشػعب ،حتػى إف المشػرعيف األجانػب كايػ نار مػا تػدخمكا لجعػؿ
أكركبة كأمريكاّ ،
.
الكفاء بالشيؾ إلزامينا في بعض الحاالت؛ التي يتجاكز فييا مبم الديف حدنا معيننا
***
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إنشاء الشيك
ُي ُّ
عد إنشاء الشيؾ تصػرفان قانكنيػان شػكميان يتعػيف أف يتػكافر لصػحتو نكعػاف مػف الشػركط :شػركط مكضػكعية،
كشركط شكمية.
الشروط الموضوعية:
الشركط المكضكعية المقررة إلنشاء الشيؾ ىي الشركط نفسيا الالزمة لصحة أم التزاـ إرادم آخر.
بمعنػى أنػػو يشػػترط أف تكػػكف إرادة المكقػػع عمػى الشػػيؾ سػػميمة غيػػر مشػػكبة بعيػب مػػف عيػػكب الرضػػا كىػػي

الغمػػط كالت ػػدليس كاإلك ػراه ،كم ػػا يشػػترط أف يك ػػكف س ػػبب الت ػزاـ المكق ػػع مشػػركعان ،كغي ػػر مخػػالؼ لػ ػ داب العام ػػة
كالنظاـ العاـ ،كأف يككف محؿ االلتزاـ الناشئ عف الشيؾ دفع مبم مف النقكد.

كيتعػػيف فػػيمف يكقػػع عمػػى الشػػيؾ أف يكػػكف متمتع ػان باألىميػػة الالزمػػة ،كذم صػػالحية ب ػالتكقيع إذا حصػػؿ

التكقيع لحساب شخص آخر.

كحيػػث إف األحكػػاـ التػػي تخضػػع ليػػا الشػػركط المكضػػكعية إلنشػػاء الشػػيؾ ىػػي نفسػػيا المطبقػػة عمػػى سػػند
السحب بداللة أحكاـ المادة  369ؽ.تم ،لذا نحيؿ إلى ما قمناه بيذا الصدد أاناء دراسة إنشاء سند السحب.
الشروط الشكمية:
الشػيؾ كبقيػة السػندات التجاريػػة ،سػند حرفػي يتطمػب مػػف سػاحبو أف يفػرع التعبيػر عػػف إرادتػو بينشػائو ،فػػي

مح ػػرر ،كأف ي ػػدرج في ػػو البيان ػػات الت ػػي فرض ػػيا الق ػػانكف .كفيم ػػا ع ػػدا البيان ػػات اإللزامي ػػة يج ػػكز ألطػ ػراؼ الش ػػيؾ،
إعمػػاالن لمبػػدأ حريػػة اإلرادة ،أف يضػػيفكا بعػػض البيانػػات األخػػرل؛ التػػي ال تتعػػارض مػػع طبيعػػة ىػػذا السػػند ،كلػػـ

يحظر القانكف إيرادىا فيو.
سنتكمـ تباعان عف:
 -1المحرر.

 -2البيانات اإللزامية.
 -3اآلاار المترتبة عمى عيب شكمي في الشيؾ.
 -4البيانات االختيارية.
 -5البيانات المحظكرة.
256

 -4المحــررL'ecrit

* * *

الشيؾ سند شكمي ،ال يتصكر كجكده مف غير إفراغو في قالب كتػابي ،كمػف غيػر اشػتمالو عمػى عػدد مػف
البيانات التي فرضيا القانكف؛ بحيػث يكػكف كافيػنا بذاتػو إليضػاح مػا يتعمػؽ بػو مػف حقػكؽ ،كمػا يترتػب عميػو مػف
التزامات بمجرد االطالع عميو ،دكف الحاجة لالستعانة بكاائؽ ،أك سندات خارجة عنو.
كلقػػد اعتػػادت المصػ ػارؼ أف تسػ ػمـ زبائنيػػا دفاتػ ػر شػ ػيكات ذات أركمػػة

Carnet de cheques à

 souchesتحتػػكم 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.
كفي ىذا الخصكص أكجبت المادة 399ؽ.تم بأنػو عمػى كػؿ مصػرؼ سػمـ عميمػو دفتػر شػيكات بيضػاء
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.
كقد سمج التقدـ التقني المعاصر بأف تضع المصارؼ بعض اإلشارات المغناطيسػية عمػى ىػذه الصػككؾ،

تستطيع بكاسطتيا عند تمرير الصككؾ المذككرة داخؿ آالت الكتركنيػة اكتشػاؼ كػؿ تحريػؼ ،أك إضػافة عمييػا،

كالحصكؿ عمى معمكمات سريعة عف حالة الزبكف مف جية الرصيد.3

كتمتػػزـ المصػػارؼ بػػأال تسػػمـ الػػدفاتر المػػذككرة إال إلػػى زبائنيػػا بعػػد التحقػػؽ مػػف ىػػكيتيـ الشخصػػية؛ تحػػت

طائمة تعرضيا لممسؤكلية 2م .كما يمتزـ الزبكف بالمحافظة عمى دفتػر الشػيكات المسػمـ إليػو ،كأف يبػذؿ فػي ذلػؾ
عناية الرجؿ المعتاد.
أم ص ػػكرة
لكػػف ل ػػيس ىنػػاؾ ام ػػة م ػػا يمنػػع م ػػف أف يكتػػب الش ػػيؾ عم ػػى كرقػػة عادي ػػة ،فالقػػانكف ال يتطم ػػب ّ
خصكص ػػية لتككين ػػو .كعم ػػى ى ػػذا يك ػػكف الش ػػيؾ ص ػػحيحان إذا كت ػػب عم ػػى كرق ػػة عادي ػػة تض ػػمنت جمي ػػع البيان ػػات

المحددة قانكنان.

 3انظػر فػي ذلػػؾ  :غافالػدا كسػػتكفميو ،مرجػع سػابؽ ،فقػرة  321؛ فاسػكر كمػػاريف :الشػيؾ ،بػػاريس ،1969

فقرة .114
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كقد تتفؽ المصارؼ مع زبائنيا عمى عدـ صرؼ مبم الشيكات التي يسحبكنيا عمييػا ،مػا لػـ تكػف محػررة
عم ػػى النم ػػاذج المطبكع ػػة كالمس ػػتخرجة م ػػف دفت ػػر الش ػػيكات المس ػػمـ م ػػف قبمي ػػا تجنبػ ػنا لالحتي ػػاالت كالمخالف ػػات
المحتمؿ كقكعيا لإلضرار بيـ .فماؿ ىذا االتفاؽ ممزـ في عالقة المصرؼ بالزبكف ،كيسكغ

لممصرؼ أف يمتنع عف صرؼ قيمة الشيؾ المحرر عمى كرقة عاديػة متػى كػاف مقػدمنا مػف الزبػكف نفسػو.

لكػػف أاػػر ىػػذا االتفػػاؽ ال يمتػػد إلػػى المسػػتفيد الغيػػر الػػذم لػػيس طرف ػنا فػػي االتفػػاؽ المػػذككر ،األمػػر الػػذم يػػدعك
المصرؼ إلى دفع مبم الشيؾ لو حيف يقدمو إليػو ،دكف أف يسػتطيع االحتجػاج إزاءه بالػدفع المسػتمد مػف اتفاقػو

المبرـ مع الزبكف الساحب.4

* * *

 -8البيانات اإللزامية
حػػددت المػػادة 351ؽ.تم البيانػػات التػػي يجػػب أف يشػػتمؿ عمييػػا الشػػيؾ ،كالتػػي سػػنتناكؿ شػػرحيا بييجػػاز
مع اإلحالة إلى ما سبؽ ذكره بمناسبة دراسة سند السحب في ىذا الخصكص .كىذه البيانات ىي التالية:
 -4ذكر كممة شيك مدرجة في متن السند وبالمغة التي كتب بها:
أكجػب القػػانكف ذكػر كممػػة الشػػيؾ فػي صػػمب الصػػؾ ،كأف تكتػب بالمغػػة نفسػيا التػػي حػػرر بيػا تحػػت طائمػػة

بطػػالف الصػػؾ المػػذككر كشػػيؾ ،كتحكلػػو إلػػى سػػند عػػادم ،كالحكمػػة مػػف ذكػػر كممػػة "شػػيؾ" فػػي ىػػذا السػػند ىػػي
لتفريق ػػو ع ػػف الس ػػندات التجاري ػػة األخ ػػرل ،كخاص ػػة الس ػػفتجة المس ػػتحقة ال ػػدفع ل ػػدل االط ػػالع كالمس ػػحكبة عم ػػى
مصرؼ.
كتػرد كممػػة "شػيؾ" عػػادة بعػد كممػػة "ادفعػكا" بحيػػث يقػػاؿ" :ادفعػكا بمكجػػب ىػذا الشػػيؾ" أك "ادفعػكا ضػػد ىػػذا
الشػػيؾ" إال أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػا يمنػػع بالنسػػبة لػػبعض الفقيػػاء مػػف أف تػػرد كممػػة "شػػيؾ" فػػي أم مكػػاف آخػػر مػػف
الصؾ ،كأف تكتب كعنكاف لو.5

 4استئناؼ اكس  ،1958/11/14مجمة القصر  ،1959 ،1ص  154؛ كانظر أيضان  :رينيو ركديير ،مرجع

سابؽ ،فقرة  193؛ فاسكر كماريف ،مرجع سابؽ ،فقرة  115؛ كابرياؾ ،مرجع سابؽ ،فقرة .12

 5د .رزؽ اهلل انطاكي كنياد السباعي ،مرجع سابؽ ،ص  517؛ د .ادكارد عيد ،مرجع سابؽ ،ص .26
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 -8أمر رير معمق عمى شرط بدفع مبمغ معين في النقود:
يجب أف يتضمف الشيؾ أم انر صاد انر مف محرره إلى المصرؼ المسحكب عميو بدفع مبم معيف
مػػف النقػػكد لممسػػتفيد ،أك ألم ػره ،أك لمحامػػؿ .كػػأف يػػذكر "ادفع ػكا ،"...كقػػد تسػػتعمؿ عبػػارات أكاػػر مجاممػػة،

فيقاؿ" :تفضمكا ادفعكا" أك "رجػاء دفػع مبمػ " كيجػب أف يكػكف ىػذا األمػر باتػان كمنجػ انز غيػر معمػؽ عمػى أم شػرط
كذلؾ كي يتمكف ىذا السند مف أداء كظيفتو ككسيمة لمكفاء بتسييؿ تداكلو.

كعمى المسحكب عميو أف ينفذ ىذا األمر بكفاء قيمة الشيؾ بمجرد تقديمػو إليػو ،ألف الشػيؾ يسػحب ليػدفع

ل ػػدل اإلط ػػالع .كل ػػذلؾ ل ػػك تض ػػمف الش ػػيؾ تاريخػ ػان معينػ ػان لمكف ػػاء غي ػػر ت ػػاريس اإلنش ػػاء ك ػػاف يك ػػكف ق ػػد ح ػػرر ف ػػي

 2998/3/1كذكر بو أنو كاجب الدفع في  ،2998/5/1فالشيؾ ال يككف باطالن ،بػؿ يعػد البيػاف األخيػر كػأف لػـ
يكف مادة 368ؽ.تم .كيستطيع الحامؿ مطالبة المصرؼ المسحكب عميو بقيمتو اعتبا انر مف .2998/3/1

ال ،كبػػاألحرؼ ااني ػنا ،كاذا كتػػب
أمػػا المبم ػ محػػؿ األمػػر بالػػدفع فقػػد جػػرت العػػادة بػػيدراج القيمػػة باألرقػػاـ أك ن

المبمػػ ب ػػالحركؼ كاألرق ػػاـ فالقيم ػػة عن ػػد االخ ػػتالؼ لممبمػ ػ المب ػػيف ب ػػالحركؼ ،أم ػػا إذا كت ػػب المبمػ ػ ع ػػدة مػ ػرات
بالحركؼ كاألرقاـ ،فالعبرة عند االختالؼ تككف لممبم األقؿ المػادة251ؽ.تم التػي تسػرم عمػى الشػيؾ بداللػة
المادة 369ؽ.تم.

 -7اسم المسحوب عميه:
المسػػحكب عميػػو ىػػك الشػػخص المكمػػؼ بػػأداء قيمػػة الشػػيؾ .كقػػد قضػػت المػػادة 353ؽ.تم بأنػػو ال يجػػكز

س ػػحب الش ػػيؾ إال عم ػػى مص ػػرؼ ،كأف الس ػػندات الت ػػي ي ػػتـ س ػػحبيا ككفاؤى ػػا ف ػػي س ػػكرية عم ػػى أش ػػخاص غي ػػر
مصرؼ ،ككانت محررة عمى شكؿ شيكات ،ال يصج اعتبارىا شيكات.

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ عاقػػب المشػػرع بغ ارمػػة ال تتجػػاكز 25999م خمسػػة كعش ػريف ألػػؼ لي ػرة سػػكرية كػػؿ مػػف

سحب شيكان عمى غير مصرؼ مادة 2/398ؽ.تم.

كيفسر شرط ككف المسحكب عميو في الشيؾ مصرفنا 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

المكمػػؼ بصػػرفو مؤسسػػة ائتماني ػة تتمتػػع بم اركػػز ماليػػة قكيػػة ال تت ػكافر ليف ػراد عػػادة بشخصػػيـ .كمػػا أف تركيػػز
الشيكات في مؤسسات محدكدة يسيؿ أمر تسكيتيا عف طريؽ المقاصة أك النقػؿ بػيف ىػذه المؤسسػات ،مػف ىنػا
جاء ارتباط الشيؾ الكايؽ بعمميات المصارؼ.

كق ػػد ج ػػرت الع ػػادة أف تتض ػػمف الش ػػيكات النمكذجي ػػة الت ػػي تص ػػدرىا المص ػػارؼ اس ػػـ المص ػػرؼ المس ػػحكب

عميو ،أك فرعو ،كبجكار ذلؾ بياف المكاف المكجكد بو ىذا المصرؼ.
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األصؿ أف يككف المسحكب عميػو شخصػان غيػر السػاحب ،لكػف المػادة 3/357ؽ.ت أجػازت سػحب الشػيؾ

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
تسػػتعمؿ ب ػػدالن مػػف األكراؽ النقدي ػػة ،األمػػر ال ػػذم يترت ػػب عميػػو المس ػػاس بحػػؽ امتي ػػاز مصػػرؼ س ػػكرية المرك ػػزم

بيصدار العممة الكطنية.6
 -1مكـان الوفـاء:

إف ذكػػر مكػػاف الكفػػاء أمػػر الزـ ف ػػي الشػػيؾ .كقػػد جػػرت العػػادة أف يش ػػتمؿ كػػؿ صػػؾ مػػف صػػككؾ دفت ػػر
الشػػيكات التػػي تسػػمميا المصػػارؼ لزبائنيػػا عمػػى اسػػـ المصػػرؼ المسػػحكب عميػػو ،كذكػػر مػػا إذا كػػاف ىػػك المركػػز
الرئيسي ،أك فرع معيف.
كالفائدة التي يقدميا ذكر بياف مكاف الكفاء ىي متعددة الجكانب ،فمف جية أكلػى ،أف تحديػد مكػاف الكفػاء

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،
ككاف المبمػ المػذككر ىػك  1999ليػرة دكف تحديػد ىػذه الميػرة إف كانػت لبنانيػة أـ سػكرية ،ففػي ىػذه الحالػة حيػث
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 .كأخي ػ نار تخػػتص

محاكـ مكاف الكفاء بالفصؿ في النزاعات المتعمقة بدعاكل الرجكع.

ىػذا كاذا لػػـ يػذكر مكػػاف الكفػاء ،فػػيف القػانكف قضػػى بػػأف المكػاف الػػذم يػذكر بجانػػب اسػـ المسػػحكب عميػػو

ُيعػ ُّػد مكان ػنا لمػػدفع .كاذا تعػػددت األمػػاكف المبينػػة بجانػػب اسػػـ المػػذككر ُعػػد الشػػيؾ مسػػتحؽ الكفػػاء فػػي أكؿ مكػػاف
فييػا .كاذا خػػال الشػيؾ مػػف ىػذه البيانػػات ُعػػد مسػتحؽ الػػدفع فػي المكػػاف الػػذم يقػع بػػو المحػؿ الػرئيس لممسػػحكب

عميػو مػػادة 1/352ك 2ؽ.تم .كىػػذا فػرؽ كاضػػج مػػع حكػـ السػػفتجة التػػي لػـ تتضػػمف ذكػػر مكػاف الكفػػاء ،بحيػػث

تُ ُّ
عد مستحقة الكفاء في المكاف المذككر بجانب اسـ المسحكب عميو ،فيف لـ يكجػد ذكػر ليػذا المكػاف فقػدت ىػذه
السفتجة صفتيا كسند تجارم .كيفسر اختالؼ حكـ الشيؾ في ذلؾ عف حكـ السفتجة بػأف الشػيؾ يسػحب دائمػنا
عمػػى مصػػرؼ ،فمػػف السػػيؿ إذنا التعػػرؼ عمػػى المركػػز الرئيسػػي ليػػذا المصػػرؼ ،كالتكجػػو إليػػو لممطالبػػة باسػػتيفاء

قيمة الشيؾ.

 6د .رزؽ اهلل انطاكي كنياد السباعي ،مرجع سابؽ ،ص  598؛ د .مصطفى كماؿ طو ،مرجع سابؽ ،ص
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كقد أجاز القانكف تكطيف الشيؾ ،أم تعييف محؿ دفع مختار سكاء أكاف ىػذا المحػؿ فػي الجيػة التػي فييػا
م ػػكطف المس ػػحكب عمي ػػو ،أك ف ػػي جي ػػة أخ ػػرل شػ ػريطة أف يك ػػكف الش ػػخص ال ػػذم اش ػػترط الكف ػػاء لدي ػػو مص ػػرفنا
/359ؽ.تم.

 -5تاريخ إنشاء الشيك ومكانه:
يجػػب أف يتضػػمف الشػػيؾ بيان ػان عػػف تػػاريس كمكػػاف إنشػػائو .كيكضػػع تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ عػػادة إلػػى جان ػب

مكػاف اإلنشػاء .فيػذكر مػاالن حمػص فػي  .2998/3/11كيكتبػا إمػا فػي رأس الصػؾ ،أك فػي أسػفؿ متنػو بمحػػاذاة
تكقيع الساحب ،أك قبمو.

كلػػذكر إنشػػاء مكػػاف الشػػيؾ أىميػػة تبػػدك فػػي تحديػػد مكاعيػػد تقػػديـ الشػػيؾ لمكفػػاء إذ تختمػػؼ ىػػذه المكاعيػػد
بػػاختالؼ بمػػد اإلنشػػاء ،فالشػػيؾ المسػػحكب فػػي سػػكرية كالمسػػتحؽ الكفػػاء فييػػا يجػػب أف يقػػدـ لمكفػػاء خػػالؿ ميمػػة
امانية أياـ مف تاريخػو ،أمػا الشػيؾ الصػادر خػارج سػكرية ككاجػب كفائػو فييػا فيجػب تقديمػو لمكفػاء ،إمػا فػي مػدة

عش ػريف يكمػ ػان إذا ك ػػاف الشػػيؾ ص ػػاد انر ف ػػي أكركبػػة أك ف ػػي إح ػػدل البمػػداف الكاقع ػػة عم ػػى شػػاطئ البح ػػر األب ػػيض

المتكسط ،كاما في مدة سبعيف يكمان إذا كاف الشيؾ صاد انر في بمد آخر مػادة 369ؽ.تم .كمػا يفيػد بيػاف مكػاف
اإلنشاء في تحديد القانكف الكاجػب التطبيػؽ بخصػكص الشػركط الشػكمية لصػحة انعقػاده .فالشػيؾ ككػؿ السػندات

التجارية يخضع في شكمو لقانكف بمد اإلنشاء.

لكف إذا لـ يتضمف الشيؾ ذكر مكاف إنشائو ،فال يترتب عمى ذلؾ بطالنو ،بؿ ُيع ُّػد أنػو أنشػئ فػي المكػاف
المبيف بجانب اسـ الساحب مادة 3/352ؽ.تم.
أمػػا بيػػاف تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ ففكائػػده متعػػددة أيضػنا .فيػػك مػػف جيػػة ضػػركرم لتحديػػد أىميػػة السػػاحب كقػػت

إصدار الشيؾ كمعرفة ما إذا كػاف قػد حػرر قبػؿ تكقفػو عػف الػدفع ،أك شػير إفالسػو أـ بعػد ذلػؾ .كيسػاعد أيضػان

فػػي تحديػػد ميػػؿ تقديمػػو لمكفػػاء التػػي تت ػراكح بػػيف امانيػػة أيػػاـ كسػػبعيف يكم ػان 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.
كيتضػػمف بيػػاف تػػاريس إنشػػاء الشػػيؾ عػػادة ذكػػر اليػػكـ كالشػػير كالسػػنة .كاذا مػػا خػػال الشػػيؾ مػػف ذكػػر ىػػذا

الت ػػاريس بط ػػؿ كش ػػيؾ كفق ػػد ص ػػفتو كس ػػد تج ػػارم .أم ػػا إذا ذك ػػر ف ػػي متن ػػو ت ػػاريس مق ػػدـ أك م ػػؤخر لت ػػاريس إنش ػػائو
الحقيقػي؛ فػيف ىػػذه الصػكرية ال تػػؤار فػي صػحتو ،كيتعػػيف عمػى المصػػرؼ المسػحكب عميػو كفػػاؤه بمجػرد تقديمػػو
ال قبؿ التاريس المؤخر المذككر فيو.
لو كلك قدـ ما ن
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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

أيار .كذلؾ إلبعا د الشيؾ عػف تػاريس صػدكر الحكػـ بشػير إفالسػو كػي ال يتعػرض لمػبطالف بسػبب سػحبو خػالؿ
فت ػرة الريبػػة التػػي تسػػبؽ إعػػالف اإلفػػالس .كقػػد يكػػكف القصػػد مػػف تقػػديـ التػػاريس إبعػػاد سػػحب الشػػيؾ عػػف تػػاريس
صدكر قرار الحجر عمى الساحب.

أما تأخير تاريس إنشاء الشيؾ ،فقد يقصد الساحب منػو اعتبػار الشػيؾ صػاد انر عنػو بعػد بمكغػو سػف الرشػد،

لكف الغالب في العمؿ ىك أف الساحب يعمػد إلػى تػأخير تػاريس الشػيؾ كػي يػتمكف مػف إيصػاؿ مقابػؿ الكفػاء إلػى

المسػػحكب عميػػو ،لكػػف ال تُعػ ُّػد ىػػذه الصػػكرية فػػي تػػأخير تػػاريس سػػحب الشػػيؾ سػػببان لبطالنػػو .كاذا قػ ّػدـ قبػػؿ اليػػكـ
المعيف فيو كتاريس إلصداره كجب كفاؤه في يكـ تقديمو 2/368ؽ.تم.

كيعاقب القانكف مف أصدر شيكان ،كلـ يبيف فيو مكاف إصداره ،أك تػاريس إنشػائو ،أك كضػع بػو تاريخػان غيػر

صحيج بغرامة ال تتجاكز خمسة كعشريف ألؼ ليرة سكرية مادة 1/398ؽ.تم.

كتفػرض نفػػس العقكبػػة أيضػان عمػػى المظيػػر األكؿ كالحامػػؿ كالمػػكفي إذا كػػاف الشػػيؾ خاليػان مػػف بيػػاف مكػػاف

اإلصدار ،أك التاريس ،أك كاف يتضمف تاريخان الحقان لتاريس تظييره أك تقديمو مادة 2/398ؽ.تم.
 -8توقيع الساحب:

يجػػب أف يكقػػع السػػاحب عم ػػى الشػػيؾ تعبي ػ نار ع ػػف إرادتػػو بػػااللتزاـ بقيمتػػو ،كدكف ى ػػذا التكقيػػع تنتفػػي ع ػػف

المح ػػرر أم ص ػػفة قانكنيػ ػػة .كالتكقي ػػع يكػ ػػكف باإلمض ػػاء ،أك ب ػػالختـ ،أك ببصػ ػػمة اإلص ػػبع .كيػػػرد التكقي ػػع عمػ ػػى
األغمب في أسفؿ الصؾ تعبي انر 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

ت ػكاقيعيـ تسػػتخدميا لممضػػاىاة مػػع كػػؿ تكقيػػع يػػرد مػػف الزبػػكف ،بحيػػث يجػػكز ليػػا أف تػػرفض كفػػاء كػػؿ شػػيؾ ال
يتطابؽ التكقيع المكجكد عميو مع التكقيع المحفكظ لدييا.

كيجػػكز أف يكقػػع بالنيابػػة عػػف السػػاحب شخص ػان آخػػر يمامػػو 2/357ؽ.تم .كتشػػترط المصػػارؼ فػػي ماػػؿ

ىػػذه الحالػػة بػػأف يػػكدع لػػدييا نسػػخة مػػف سػػند اإلنابػػة ،أك الككالػػة ،كبنمػػكذج عػػف تكقيػػع النائػػب أك الككيػػؿ .كمػػا
يشػػترط فػػي النائػػب أف يبػػيف حػػيف يكقػػع صػػفتو كنائػػب كلػػيس كأصػػيؿ .كمػػع أف ىػػذه الككالػػة قابمػػة لإللغػػاء بػػيرادة
أم مػػف طرفييػػا فػػي أم كقػػت ،ف ػػيف س ػرياف أاػػر اإللغػػاء إزاء المصػػرؼ المس ػػحكب عميػػو يتكقػػؼ عمػػى إخط ػػاره
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بػػذلؾ .7كمػػا أف المككػػؿ يبقػػى بػػرغـ كجػػكد الككالػػة مسػػؤكالن جزائيػان عػػف عػػدـ تػكافر رصػػيد لمشػػيكات التػػي يسػػحبيا
نائبو لحسابو.8

 -7اآلثار التي تترتب عمى عيب شكمي في الشيك
يكػكف الشػػيؾ معيبػان 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.
أو اغ -إرفال أحد البيانات اإللزامية:

األصػػؿ أف ال تطمػػؽ تسػػمية شػػيؾ عمػػى الصػػؾ الػػذم ينقصػػو أحػػد البيانػػات اإللزاميػػة ،لكػػف القػػانكف لحػػظ

إمكانيػة االستعاضػة عػف بعػض البيانػات المترككػة؛ كمػا أنػػو مػف الجػائز أف يتحػكؿ الشػيؾ المعيػب إلػى تصػػرؼ
قانكني آخر.
يمي:

كبػػالرجكع إلػػى أحكػػاـ المػػادة /352ؽ.تم المتعمقػػة بتخمػػؼ بعػػض البيانػػات اإللزاميػػة نجػػدىا تقضػػي بمػػا
السند الخالي مف أحػد البيانػات المػذككرة فػي المػادة السػابقة ،فػال يعتبػر شػيكان إال فػي األحػكاؿ المنصػكص

عنيا في الفقرات التالية:

 إذا خػػال الشػػيؾ مػػف بيػػاف مكػػاف الكفػػاء؛ فػػيف المكػػاف المبػػيف بجانػػب اسػػـ المسػػحكب عميػػو ُيعػ ُّػد مكان ػانلمكفػػاء .فػػيذا ذكػػرت عػػدة أمكنػػة بجانػػب اسػػـ المسػػحكب عميػػو ،فيكػػكف الشػػيؾ كاجػػب الػػدفع فػػي المكػػاف المػػذككر
أكالن.
 -كاذا لػػـ تػػذكر ىػػذه البيانػػات أك غيرىػػا يكػػكف الشػػيؾ كاجػػب الػػدفع فػػي المكػػاف؛ الػػذم بػػو المحػػؿ الرئيسػػي

لممسحكب عميو.

 إف الشيؾ الذم لـ يذكر فيو مكاف إنشائو؛ ُي ُّعد إنشاؤه قد تـ في المكاف المبيف بجانب اسـ الساحب.
لكف إذا كاف الصؾ المحرر يبطؿ كشيؾ تنطبؽ عميو أحكػاـ قػانكف الصػرؼ ،فينػو مػف الجػائز أف يتحػكؿ

ىذا الصؾ إلى سند عادم يماؿ دينان في ذمة الساحب تجاه المستفيد :ماػاؿ ذلػؾ تحريػر الصػؾ دكف ذكػر كممػة
 7نقض فرنسي  ،1975/19/2السبكع القانكني  ،2،1977رقـ .18752

 8استئناؼ دككم  ،1969/19/31االسبكع القانكني  ،2 ،1979رقـ .16241
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شػػيؾ فػػي متنػػو ،أك كتابتيػػا بمغػػة غيػػر المغػػة التػػي كتػػب فييػػا الصػػؾ كقػػد حكػػـ بػػأف الشػػيؾ الػػذم يخمػػك مػػف ذكػػر
تػػاريس إنشػػائو يرتػػد سػػندنا عادي ػنا يخضػػع فػػي تداكلػػو كتظيي ػره ألحكػػاـ حكالػػة الحػػؽ التػػي ينظميػػا القػػانكف المػػدني

بصػػكرة تخػػكؿ المػػديف التمسػػؾ قبػػؿ المحػػاؿ لػػو بالػػدفكع؛ التػػي كػػاف لػػو أف يتمسػػؾ بيػػا تجػػاه المحيػػؿ كقػػت نفػػاذ

الحكالة.
ثاني ا -صورية أحد البيانات اإللزامية أو تحريفه:

لق ػػد أحال ػػت المػػػادة 369ؽ.تم كالم ػػادة 392ؽ.تم إلػ ػػى المػ ػكاد المتعمقػػػة بس ػػند السػػػحب 252ك336م

المتعمقػػة بصػػكرية البيانػػات ،كتزكيرىػػا ،كتحريفيػػا لتطبيقيػػا عمػػى الشػػيؾ .لػػذلؾ ال نػػرل مكجب ػنا إلعػػادة بحايػػا مػػف
جديد فيقتضي الرجكع إلييا في مكضعيا.

* * *

 -1البيانات اغختيارية
يجكز أف يشػتمؿ الشػيؾ عمػى بعػض البيانػات االختياريػة؛ التػي ال تتعػارض مػع طبيعتػو كػأداة كفػاء .كمػف
ىذه البيانات:
 -1شرط الدفع في محؿ مختار تكطيف الشيؾم.
 -2شرط الرجكع دكف مصاريؼ.
 -3بياف اسـ المستفيد.
 -4تعدد نسس الشيؾ.
 -5التصديؽ عمى الشيؾ.
لقػد نظمػت المػادة 359ؽ.تم قكاعػػد شػرط تػكطيف الشػيؾ كالمػػادة 397ؽ.تم قكاعػد شػرط الرجػػكع دكف
مصاريؼ .كحيث إف ىذه القكاعػد ىػي القكاعػد نفسػيا التػي تنطبػؽ عمػى الشػرطيف المػذككريف فػي سػند السػحب؛

لػػذا نكتف ػػي باإلحالػػة ىن ػػا إلػػى م ػػا أتينػػا عمي ػػو فػػي ى ػػذا الشػػأف بص ػػكرة تفصػػيمية عن ػػد الكػػالـ ع ػػف سػػند الس ػػحب،
كسنقصر دراستنا اآلف عمى بحث البيانات الاالاة األخيرة.
ّ
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أوغا – بيان اسم المستفيد:
تعيػػيف اسػػـ المسػػتفيد اختيػػارم؛ كليػػذا لػػـ يػػرد البيػػاف المػػذككر بػػيف البيانػػات اإللزاميػػة التػػي أكجبػػت المػػادة
351ؽ.تم ذكرىا في الشيؾ خالفػنا لمػا ىػك عميػو الحػاؿ بالنسػبة لسػند السػحب ،كالسػند ألمػر .كيعػكد ذلػؾ إلػى
أف الشيؾ يمكف سحبو لمحامؿ ،كما أف الشيؾ الذم ال يتضمف اسـ المستفيد ُي ُّ
عد شػيكنا لمحامػؿ بينمػا ال يجػكز،
كما مر معنا ،سحب سند السحب كسند ألمر بداية لمحامؿ.
كقد ّبينت المادة 356ؽ.تم أنو يجكز أداء الشيؾ:
 -1إلى شخص مسػمى مػع الػنص صػراحة عمػى شػرط "األمػر" أك دكنػو ،كػأف يقػاؿ" :ادفعػكا بمكجػب ىػذا
الشػػيؾ ألمػػر السػػيد خضػػر اإلبراىيمػػي" أك "ادفع ػكا بمكجػػب ىػػذا الشػػيؾ لمسػػيد خضػػر اإلبراىيمػػي" .كىػػذا الشػػيؾ
قابػؿ لمتػداكؿ بػالتظيير فػي الحالػة األكلػى باعتبػاره محػر انر ألمػر ،كفػي الحالػة الاانيػة الشػتمالو عمػى كممػة شػيؾ؛

ال
التػػي تتضػػمف شػػرط األمػػر ضػػمننا ،كيجػػكز فػػي ىػػذه الصػػكرة أف يكػػكف الشػػخص المسػػحكب باسػػمو الشػػيؾ ككػػي ن
عف المستفيد كأف يذكر "ادفعكا ألمر زيد ككيؿ كراو عمرك".

 -2إلى شخص مسمى مع ذكر شػرط "لػيس ألمػر" أك أم عبػارة أخػرل تفيػد ىػذا المعنػى .كىػذا الشػيؾ ال
يجػػكز قبضػػو إال مػػف قبػػؿ مػػف سػػحب باسػػمو ،كمػػا ال يجػػكز نقػػؿ الحػػؽ الاابػػت بػػو إال عػػف طريػػؽ حكالػػة الحػػؽ

المدنيػػة دكف التظييػػر كقػػد ذكػػر القػػانكف أيضػان أف الشػػيكات المشػػتممة عمػػى شػػرط عػػدـ القابميػػة لمتػػداكؿ ،فيػػي ال

تػػدفع إالّ لحممتيػػا الػػذيف اسػػتممكىا مقترنػػة بيػػذا الشػػرط ،كلكػػف إذا كػػاف المسػػتفيد قػػد ظيػػر الشػػيؾ المحػػرر باسػػمو

إلػػى مصػػرفو عمػػى سػػبيؿ التككيػػؿ لتحصػػيمو ،كقيػػده ف ػػي حسػػابو لديػػو ،فػػالرأم عمػػى أف ىػػذا التظييػػر الت ػػككيمي

جائز.

 -3إلػػى حامػػؿ الشػػيؾ ،فػػال يعػػيف عندئػػذ اسػػـ المسػػتفيد :كػػأف يػػذكر" :ادفع ػكا لحاممػػو أك لمحامػػؿ" .يكػػكف
الشػػيؾ فػػي ىػػذه الحالػػة قػػابالن لالنتقػػاؿ بالتسػػميـ مػػف يػػد إلػػى أخػػرل .ىػػذا كقضػػى القػػانكف أيض ػان بأنػػو يعػػد بماابػػة

الش ػيؾ لمحامػػؿ ،الشػػيؾ المسػػحكب لمصػػمحة شػػخص مسػػمى ،كالمنصػػكص فيػػو عمػػى عبػػارة "أك لحاممػػو" أك مػػا
يؤدم إلى ىذا المعنى ،ككذلؾ الشيؾ الذم لـ يذكر فيو اسـ المستفيد 2/356ؽ.تم.

كيجػػكز أف يسػػحب الشػػيؾ لمصػػمحة أكاػػر مػػف مسػػتفيد كاحػػد ،سػكاء عمػػى سػػبيؿ الجمػػع؛ كػػأف يقػػاؿ "ادفع ػكا
لزيػد كعمػرك" ،أك عمػى سػبيؿ التخييػر كػأف يػذكر "ادفعػكا لزيػد أك عمػرك" .ففػي الحالػة األكلػى ال يجػكز ألم مػف
زي ػػد أك عم ػػرك تظيي ػػر الش ػػيؾ أك اس ػػتيفاء قيمت ػػو عم ػػى انفػ ػراد ،ب ػػؿ يج ػػب عمييم ػػا مجتمع ػػيف القي ػػاـ بما ػػؿ ى ػػذه
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التص ػػرفات .أم ػػا ف ػػي الحال ػػة الااني ػػة فيح ػػؽ لك ػػؿ منيم ػػا أف يق ػػكـ بتظيي ػػر الش ػػيؾ ،أك ق ػػبض قيمت ػػو ،كأف كف ػػاء

المسحكب عميو قيمة الشيؾ ألحدىما ُي ُّ
عد مبرئنا لذمتو.9

كيمكػػف أخيػ انر سػػحب الشػػيؾ ألمػػر السػػاحب نفسػػو مػػادة 1/357ؽ.تم بمعنػػى أف السػػاحب كالمسػػتفيد مػػف

الشػػيؾ ىمػػا شػػخص كاحػػد ،كػػأف يكتػػب "ادفعػكا ألمػػرم" .كالشػػيؾ فػػي ىػػذه الحالػػة لػػيس إال كسػػيمة لسػػحب المبػػال
التي أكدعيا الساحب لدل المصرؼ.

ثاني ا -تعدد النسخ:
نصػػت الم ػػادة 399ؽ.تم عم ػػى م ػػا يم ػػي" :فيم ػػا ع ػػدا الشػػيؾ ال ػػذم لحامم ػػو ،يج ػػكز س ػػحب الش ػػيؾ نس ػػخنا

متعددة يطابؽ بعضػيا بعػض إف كػاف مسػحكبان مػف دكلػة ،كمسػتحؽ الكفػاء فػي دكلػة أخػرل ...كاذا سػحب شػيؾ
بأكار مف نسخة كجب أف يكضع في متف كؿ نسخة منو رقميا ،كاالّ اعتبرت كؿ نسخة منيا شيكان مستقالن".
يستفاد مف ىذا النص أف سحب الشيؾ عمى عدة نسس جائز ضمف الشركط التالية:
 -1أف ال يكػػكف الشػػيؾ مسػػحكبنا لحاممػػو؛ ألف سػػحب ماػػؿ ىػػذا الشػػيؾ عمػػى نسػػس متعػػددة يسػػيؿ

طرؽ الغش.

 -2أف يككف الشيؾ مسحكبان مف سكرية؛ ليستحؽ الدفع في دكلة أجنبية كبالعكس.
 -3أف تػػرقـ النسػػس المحػػررة ،كأف يػػذكر رقػػـ كػػؿ نسػػخة فػػي صػػمب الشػػيؾ كاالّ ُعػػدت كػػؿ نسػػخة
شيكان مستقالن بذاتو.
كاس ػػتنادنا إل ػػى أحك ػػاـ الم ػػادة 332ؽ.تم المتعمق ػػة بس ػػند الس ػػحب ،كالمطبق ػػة عم ػػى الش ػػيؾ بدالل ػػة الم ػػادة
391ؽ.تم ُي ُّ
عد كفػاء الشػيؾ بمكجػب إحػدل نسػخو مبرئػان لمذمػة ،كلػك لػـ يكػف مشػترطان بػو أف ىػذا الكفػاء يبطػؿ

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.
ثالث ا :تصديق الشيك:
نصت المادة 355ؽ.تم عمى ما يمي:
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 -1ال قبكؿ في الشيؾ ،كاذا كتبت عمى الشيؾ عبارة "القبكؿ" ُع ّدت كأف لـ تكف.
 -2عمػػى أنػػو يجػػكز لممسػػحكب عميػػو بػػأف يؤشػػر عمػػى الشػػيؾ ،كىػػذه اإلشػػارة تفيػػد كجػػكد مقابػػؿ الكفػػاء فػػي

تاريس التأشير.

ػرره بكجػكد مقابػػؿ الكفػاء بتػػاريس
 -3كيجػكز لممسػحكب عميػػو أف يصػدؽ عمػى الشػػيؾ ،كىػذه العبػارة تفيػػد إق ا
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
يسيؿ عميو تداكليا فيما بعد .كيبرر أيضان مبدأ قبكؿ السػفتجة فػي أف ىػذا السػند إلػى جانػب ككنػو أداة كفػاء ىػك
أداة ائتمػػاف كػػذلؾ ،فيسػػحب فػػي الغالػػب ليسػػتحؽ الكفػػاء بعػػد أجػػؿ ،كىكػػذا يكػػكف القبػػكؿ عنصػػر ضػػماف يسػػيّؿ
تداكلو كالتعامؿ بو.

أمػػا بالنسػػبة لمشػػيؾ فيػػك أداة كفػػاء ،كعنػػدما يسػػحب يكػػكف دكم ػان مسػػتحؽ الكفػػاء لػػدل اإلطػػالع ،كليػػذا ال

مبرر لتقديمو إلى المصرؼ المسحكب عميو لقبكلو طالما أنو يحؽ لمحامؿ أف يطالب المصػرؼ بػو لكفػاء قيمتػو

فك نار عند أكؿ تقديـ لو.

إالّ أف الحامػػؿ قػػد يت ارخػػى بعػػض الكقػػت بتقػػديـ الشػػيؾ لممصػػرؼ المسػػحكب عميػػو السػػتيفاء قيمتػػو ،أك قػػد

تحػكؿ بينػو كبػيف ىػػذا التقػديـ أشػغالو الممحػة ،أك قػػد يكػكف الشػيؾ قػػد قػدـ إليػو كضػمانو يحػػتفظ بيػا لحػيف تحقػػؽ
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.

كمع أف القانكف قد ح ظر قبكؿ المسحكب عميو لمشػيؾ الػذم يحقػؽ ماػؿ ىػذا اليػدؼ ،فينػو أقػر مػف طػرؼ
آخر ضمانان يحقػؽ تقريبػان نفػس آاػار القبػكؿ فػي ىػذا المجػاؿ .كىػذا الضػماف يقػكـ عمػى التأشػير عمػى الشػيؾ بمػا

يفيد تصديقو ،كيطمؽ عمى الشيؾ في ىػذه الحالػة " الشػيؾ المصػدؽ  "Cheque certifiéكيترتػب عمػى اعتمػاد
الشيؾ ،أك تصديقو اعتراؼ المسحكب عميػو بكجػكد مقابػؿ كفػاء كػاؼ لديػو كقػت االعتمػاد ،كالت ازمػو بتجميػد ىػذا
المقابػػؿ لصػػالج الحامػػؿ طػكاؿ مػػدة تقػػديـ الشػػيؾ لمكفػػاء .كتتػراكح ىػػذه المػػدة ،كمػػا رأينػػا ،بػػيف  79 ،29 ،8يكم ػنا.

أمػػا بعػػد انتيػػاء المػػدة المػػذككرة فينػػو بالنسػػبة لػػبعض الفقيػػاء ،10ينعػػدـ كػػؿ أاػػر لمتصػػديؽ ،بحيػػث يصػػبج مقابػػؿ
مجمػػد ،كيضػػـ إلػػى بػػاقي رصػػيد السػػاحب لػػدل المسػػحكب عميػػو بحيػػث يسػػتطيع األخيػػر
الكفػػاء ح ػ انر طميق ػان غيػػر ّ
 10غافالدا كستكفميو ،مرجع سابؽ ،فقرة  355؛ د .ادكارد عيد ،مرجع سابؽ ،ص .68
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كف ػػاء قيم ػػة الش ػػيكات األخ ػػرل الت ػػي يس ػػحبيا الس ػػاحب م ػػف مجم ػػكع الرص ػػيد الجدي ػػد ،دكف أف تترت ػػب عمي ػػو أم
مسؤكلية .إال أننا مف جانبنا نرل ،ككما ىك جار عميو العمؿ لدل المصػارؼ ،بػأف المصػرؼ يسػتمر فػي تجميػد
مبم الشيؾ حتى رده مف الساحب ،أك حتى كفائو لحاممو خالؿ مدة التقادـ.11

لػـ يبػػيف المشػػرع الصػػيغة أك الشػػكؿ الػػذم يقػػع بػػو التصػػديؽ؛ لػػذا فيننػػا نػػرل بأنػػو يجػػب أف تتضػػمف صػػيغة
أم عبػػارة أخػػرل تػػدؿ عمػػى ذلػػؾ ،كتػػذيؿ العبػػارة المسػػتعممة
التصػػديؽ عبػػارة "مصػػدؽ" أك "معتمػػد مػػف قبمنػػا" أك ّ
بتكقيػػع المسػػحكب عميػػو ،كمػػا كيمكػػف اعتبػػار مجػػرد تكقيػػع المسػػحكب عميػػو عمػػى صػػدر الشػػيؾ تصػػديقان؛ كلػػك لػػـ

يكف ىذا التكقيع مقترنان بأية عبارة.

يالحػػظ أخي ػ نار أنػػو يغمػػب اسػػتعماؿ الشػػيكات المصػػدقة مػػف قبػػؿ األف ػراد كالمؤسسػػات؛ الػػذيف يتعػػاممكف مػػع

الجيات الحككميػة لضػماف تنفيػذ بعػض عقػكد التكريػد أك األشػغاؿ معيػا ،أك لتسػديد الرسػكـ المتكجبػة لمدكلػة فػي

بعض المناسبات األخرل.

 -5البيانات المحظورة في الشيك
قػػرر القػػانكف اسػػتبعاد ذكػػر بعػػض البيانػػات فػػي الشػػيؾ التػػي ال تػػتالءـ مػػع طبيعتػػو أك كظيفتػػو ك ػأداة كفػػاء

تقكـ مقاـ النقػكد فػي المعػامالت .كقضػى أنػو إذا ذكػرت ىػذه البيانػات رغػـ حظرىػا ُع ّػدت ،باطمػة كصػج الشػيؾ.
كمف البيانات المذككرة ما يمي:
 -4شرط القبـول:
نصت المادة 1/355ؽ.تم عمى ما يمي" :ال قبكؿ في الشيؾ كاذا كتب عمى الشػيؾ عبػارة القبػكؿ عػدت

كأف لـ تكف".

إف منػع قبػػكؿ الشػػيؾ ينسػػجـ مػػع طبيعػػة ىػػذا السػند الػػذم يسػػحب ليػػدفع لػػدل االطػػالع عميػػو ،فبمجػػرد أف
يقػػدـ الحامػػؿ الشػػيؾ لممسػػحكب عميػػو عمػػى األخيػػر أف يسػػمـ األكؿ قيمتػػو ،فػػال يكػػكف كالحالػػة ىػػذه أم مصػػمحة
لمحامػؿ بػػأف يطمػػب قبػكؿ الشػػيؾ اآلف فػػي سػبيؿ أف يقدمػػو اانيػػة لمكفػاء .كالتػزاـ المسػػحكب عميػو بيػػذا الكفػػاء ،ال
ينت ىنا عف قبكلو كما ىك الحاؿ في السفتجة ،بؿ عف مجرد كجكد مقابؿ كفاء كاؼ لمساحب بذمتو.

 11انظر في ىذا االتجاه  :د .فكزم سامي  :شرح قانكف التجارة األردني ،عماف  ،1999ص .375
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 -8شرط عدم الضمان:
نصت المادة  361ؽ.تم عمى أف الساحب ضامف كفاء الشيؾ ،ككؿ شػرط يعفيػو مػف ذلػؾ يعػد كػأف لػـ
يك ػػف .الس ػػاحب كممت ػػزـ أص ػػيؿ ف ػػي الش ػػيؾ ل ػػيس ل ػػو أف يتي ػػرب م ػػف كف ػػاء قيمت ػػو .كمم ػػا ال ش ػػؾ في ػػو أف ش ػػيكع
استعماؿ ىذا السند بيف الناس ،كاطمئنانيـ الستيفاء الحؽ الاابت بو يعتمد بالدرجػة األكلػى عمػى حقيػـ بػالرجكع

ٍ
أساس إذا ما تخمؼ المسحكب عميو عف الدفع .فمك سمج لساحب الشػيؾ أف يسػتعفي مػف
عمى الساحب كممتزـ
ضماف كفائو؛ لقمت اقة المتعامميف بالسند المذككر ،كأحجمكا عف التعامؿ بو.

كحيث إف الضامف في السند التجارم ،يمتزـ بما يمتزـ بو الشػخص المضػمكف ،فػيف ضػامف السػاحب لػيس

لو الحؽ في أف يشترط عدـ ضماف كفاء الشيؾ عند تكقيعو عميو كضامف.12

أم ػػا إذا تػػػـ ت ػػداكؿ الشػػػيؾ ب ػػالتظيير فمممظي ػ ػريف أف يش ػػترطكا عػ ػػدـ ض ػػماف كفائػ ػػو عمػ ػالن بأحكػ ػػاـ المػ ػػادة

 2/267ؽ.تم المتعمقػػة بج ػكاز اشػػتراط عػػدـ ض ػػماف المظي ػريف فػػي سػػند الس ػػحب ،كالتػػي تسػػرم عمػػى الش ػػيؾ

بداللة المادة 364ؽ.تم.
 -7شـرط األجـل:

الشػػيؾ ،كمػػا ذكرن ػػا ،أداة كفػػاء كل ػػيس أداة ائتمػػاف ،كلي ػػذا فيػػك يػػكفي بمج ػػرد االطػػالع عمي ػػو ،ككػػؿ ش ػػرط

مخػالؼ لػذلؾ ُيع ُّػد كػأف لػـ يكػف .كاذا مػا قػدـ الشػػيؾ لمكفػاء قبػؿ اليػكـ المعػيف فيػو كتػاريس إلصػداره يكػكف كاجػػب
الكفػػاء فػػي يػػكـ تقديمػػو مػػادة 2/368ؽ.تم .بمعنػػى أف الشػػيؾ إذا أضػػيؼ إليػػو تػػاريس كفػػاء مؤجػػؿ فػػيف الشػػرط
يبطؿ ،كيصج الشيؾ بحيث يحؽ لمحامؿ المطالبة بكفائو منذ تاريس إصداره.

 12د .ادكارد عيد ،مرجع سابؽ ،ص .55
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تداول الشيك
الشيؾ أداة كفاء كليس أداة ائتمػاف ،فيػك يسػتحؽ الػدفع لػدل االطػالع؛ لػذلؾ مػف الطبيعػي أال تمتػد حياتػو

كايػ نار؛ كال يكػػكف تداكلػػو بحجػػـ تػػداكؿ سػػند السػػحب كالسػػند ألمػػر خاصػػة إذا عممنػػا أف ميػػؿ تقػػديـ الشػػيؾ لمكفػػاء

ىي ميؿ قصيرة نسبيان.

كعمػػى الػػرغـ مػػف أف أحكػػاـ تػػداكؿ الشػػيؾ ال تختمػػؼ فػػي كايػػر عمػػا ىػػك عميػػو بالنسػػبة ألحكػػاـ تػػداكؿ سػػند

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.
أوغا -طرق تداول الشيك:
يحػػرر الشػػيؾ ،كمػػا أسػػمفنا ،ليػػدفع لشػػخص معػػيف أك ألم ػره ،أك لشػػخص معػػيف مػػع شػػرط لػػيس ألمػػر ،أك
لحاممو .كتبعان ليذه األشكاؿ التي يتخذىا تحرير الشيؾ تختمؼ طرؽ تداكؿ الشيؾ.
 -4الشـــيك اغســـمي :إذا كػػاف الشػػيؾ محػػر نار باسػػـ ش ػػخص معػػيف س ػكاء نػػص فيػػو ص ػراحة عمػػى ش ػػرط

"ألمػر" ،كػأف يػذكر مػاالن "ادفعػكا ألمػر السػيد أحمػد البغػػدادم أكلػـ يػنص عميػو؛ كػػأف يقػاؿ "ادفعػكا لمسػيد سػػميماف

الينداكم" ،فيف تداكلو يتـ في الحالتيف بطريؽ التظيير مادة 1/362ؽ.تم.

 -8الشــيك اغســمي مــع شــرط "لــيس ألمــر" :أمػػا إذا كػػاف الشػػيؾ محػػر انر باسػػـ شػػخص معػػيف :كتضػػمف

صراحة شرط "ليس ألمر" أك أم عبارة تنفي شرط ألمر ،كأف يقاؿ" :ادفعكا لزيػد كلػيس ألمػره" أك" :ادفعػكا لزيػد
دكف غيره" ،ففي ىذه الحالة ال ينتقؿ الشيؾ بالتظيير بؿ بيتبػاع إجػراءات الحكالػة المدنيػة كمػا يترتػب عمييػا مػف

آا ػػار  2/362ؽ.تم بمعن ػػى أف المحي ػػؿ اليض ػػمف لممح ػػاؿ ل ػػو إال مج ػػرد كج ػػكد الح ػػؽ مكض ػػكع الحكال ػػة كق ػػت
إجرائيا ،ف ال يضمف كجكد الحؽ في مكعد استحقاقو ،كال يسار المديف ،كال كفػاءه بالػديف إال بشػرط صػريج .كمػا
أف المحاؿ لو يتمقى بالحكالػة ذات الحػؽ الػذم كػاف لممحيػؿ بعيكبػو كأكصػافو ،كلممػديف أف يتمسػؾ عمػى المحػاؿ

لو بكؿ الدفكع التي كاف لو أف يتمسؾ بيا عمى المحيؿ .كىذه اآلاػار ،كمػا ىػك كاضػج ،ال تػكفر لمػف انتقػؿ إليػو
الحػػؽ الحمايػػة نفسػػيا التػػي يحققيػػا التظييػػر .إضػػافة إلػػى أف إج ػراءات الحكالػػة طكيمػػة كمعقػػدة .ليػػذا كمػػو ينػػدر
ال أف يصدر شيؾ ،كبقية السػندات التجاريػة ،بيػذه الصػيغة ألف ذلػؾ يتنػافى مػع عنصػرم السػرعة كالضػماف
عم ن

المذيف يتطمبيما تداكؿ السندات المذككرة.
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ىذا كيتـ تداكؿ الشيؾ بطريؽ الحكالة العاديػة أيضػان فيمػا إذا تػـ تظييػره بعػد تنظػيـ االحتجػاج لعػدـ الكفػاء

أك انقضػاء أجػؿ تقديمػو مػادة 366ؽ.تم .كيع ّػد التظييػر الخػالي مػف التػاريس أنػو ت ّػـ قبػؿ تنظػيـ االحتجػػاج ،أك
تـ تقديـ تاريس التظيير ،فيف ذلؾ يعد تزكي نار.
قبؿ انقضاء ميعاد تقديمو إال إذا ابت العكس .كاذا ما ّ
 -7الشـــيك لمحامـــل :كى ػػك الش ػػيؾ ال ػػذم يح ػػرر لي ػػدفع "لحامم ػػو" أك لش ػػخص مع ػػيف م ػػع ذك ػػر عب ػػارة "أك

لحاممو" .كىذا الشيؾ يتـ تداكلو بالمناكلة ،أم :بالتسميـ اليدكم .إذ ُيع ُّػد بماابػة منقػكؿ تطبػؽ عميػو قاعػدة الحيػازة
في المنقكؿ سند الممكية.13

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

عميػػو بمػػا يفيػػد التظييػػر لمشػػخص المػػذككر .ففػػي ىػػذه الحالػػة ُيعػ ُّػد صػػاحب التكقيػػع مظي ػ انر ،كيمتػػزـ تبع ػان لػػذلؾ
بضماف الكفاء .لكف ال يترتب عمى ىػذا التظييػر تغييػر الكصػؼ القػانكني لمشػيؾ ،فيصػبج شػيكان ألمػر بػدالن مػف

شيؾ لحاممو ،بؿ يبقى شيكان لحاممو يتداكؿ بطريؽ التسميـ أك المناكلة 365ؽ.تم.

نش ػػير أخيػ ػ انر إل ػػى أف الش ػػيؾ ،ككن ػػو يما ػػؿ حقػ ػان بمبمػ ػ م ػػف النق ػػكد ،فين ػػو ينتق ػػؿ كك ػػؿ ح ػػؽ م ػػالي بالكص ػػية

كاإلرث.

ثاني ا -أنواع التظهير:
يظير الشيؾ تظيي انر ناقالن لمحؽ ،أك تظيي انر تككيميان ،كقد يظير أيضان تظيي انر تأمينيان.
 -4التظهير الناقل لمحق :كيطمؽ عميو بعضيـ" :التظيير الناقؿ لمممكية" كىك التظيير الػذم يقصػد منػو
نقػػؿ الح ػؽ الاابػػت بالشػػيؾ مػػف المظيػػر إلػػى المظيػػر لػػو .كقػػد أجػػاز القػػانكف تظييػػر الشػػيؾ لمسػػاحب ،أك ألم
ممتػزـ آخػػر بػػو مػادة  3/362ؽ.تم .كمػػا أجػػاز لممسػحكب عميػػو تظييػػر الشػيؾ عنػػدما يكػػكف لػو عػػدة مؤسسػػات
ككاف التظيير لمصمحة مؤسسة غير التي سحب عمييا الشيؾ مادة 4/363ؽ.تم.

يخض ػػع ى ػػذا التظيي ػػر ،كك ػػؿ تص ػػرؼ ق ػػانكني ،إل ػػى ض ػػركرة تػ ػكافر الش ػػركط المكض ػػكعية العام ػػة الالزم ػػة
لصػحة إبػراـ ىػػذه التصػرفات .كباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ يجػب أف تتػكافر فيػػو بعػػض الشػركط الخاصػػة :كػػأف يحصػػؿ
التظيير مف الحامؿ الشرعي لمشػيؾ؛ الػذم يابػت أنػو صػاحب الحػؽ فيػو بسمسػمة غيػر منقطعػة مػف التظييػرات،

 13د .رزؽ اهلل انطاكي كنياد السباعي ،مرجعسابؽ ،ص .524
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كأف يق ػع التظيي ػػر عم ػػى كام ػػؿ مبمػ ػ الشػػيؾ ال عم ػػى ج ػػزء من ػػو .كأف يك ػػكف بات ػان غي ػػر معم ػػؽ عم ػػى ش ػػرط م ػػادة

 2/363ؽ.تم .كمػػا أكجػػب المشػػرع أف يقػػع التظييػػر عمػػى الشػػيؾ ذاتػػو ،أك عمػػى الكرقػػة المتصػػمة بػػو مػػع تذييمػػو
بتكقيع المظير.

أما آاار ىذا التظيير فتتجمى :بنقؿ الحقكؽ الاابتػة فػي الشػيؾ إلػى حممتػو المتعػاقبيف كخصكصػنا مػا تعمػؽ

منيا بمقابؿ الكفاء ،كالتزاـ المظير بضماف الكفاء ما لـ يشترط خالؼ ذلؾ ،كتطييػر الشػيؾ مػف الػدفكع العالقػة
ب؛ق بحيػػث يمتنػػع عمػػى المسػػحكب عميػػو التمسػػؾ بيػػا فػػي مكاجيػػة الحامػػؿ الحسػػف النيػػة .كقػػد أحػػاؿ القػػانكف

بالنسبة ليذه اآلاار إلى األحكاـ التي تنطبؽ عمى التظيير الناقؿ لمحؽ في سند السحب مادة 364م.

 -8التظهيــر التــوكيمي :التظييػػر التػػككيمي فػػي الشػػيؾ أمػػر شػػائع فػػي العمػػؿ ،إذ يمجػػأ الكايػػر مػػف حػػاممي
الشػػيكات إلػػى تظييرىػػا لمصػػارفيـ؛ التػػي يتعػػاممكف معيػػا عمػػى سػػبيؿ التحصػػيؿ بػػدالن مػػف تػػكجييـ بػػذاتيـ إلػػى

مصرؼ الساحب ليذا الغرض ،كقد ال يككف ليـ الكقت الكافي لذلؾ .كعندما يقػكـ المصػرؼ الككيػؿ بتحصػيميا
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
كقػػد عطػػؼ عمييػػا القػػانكف ص ػراحة مػػادة 364م؛ لػػذا فيننػػا نحيػػؿ بشػػأنيا إلػػى مػػا سػػبؽ بيانػػو عنػػد بحػػث تظييػػر

سند السحب منعان لمتكرار.

 -7التظهيــر التــيميني :لػػـ يتعػػرض المشػػرع التجػػارم لحكػػـ التظييػػر التػػأميني فػػي الشػػيؾ خالفػان لمػػا فعمػػو

حػػيف نظػػـ أحكػػاـ تظييػػر السػػفتجة .كقػػد يكػػكف مػػرد ذلػػؾ ىػػك نػػدرة كقػػكع 14ماػػؿ ىػػذا التظييػػر فػػي الشػػيؾ؛ نظ ػ انر

ال مػػف رىػػف الشػػيؾ ضػػماننا لمكفػػاء بقػػرض ،يسػػتطيع تقديمػػو
لككنػػو يسػػتحؽ الػػدفع لػػدل االطػػالع .فالحامػػؿ ،بػػد ن

لممصرؼ فك نار ،كقبض قيمتو مما تنتفي معو الحاجة إلى االقتراض بضمانتو.

لكف بالرغـ مف سككت المشرع حػكؿ ىػذا المكضػكع ،فػال نػرل أف ىنػاؾ امػة مػا يمنػع الحامػؿ مػف تظييػر
ال لمحػؽ فػي صػكرتو الظػاىرة ،كيبقػى
الشيؾ عمػى سػبيؿ الػرىف أك التػأميف لكفػاء ديػف مػا؛ بػأف يظيػره تظييػ نار نػاق ن

أمػػر الػػرىف محػػؿ اتفػػاؽ مسػػتتر كمسػػتقؿ بينػػو المظيػػرم كبػػيف المظيػػر لػػو .لكػػف إذا قػػاـ المظيػػر لػػو الػػذم تمقػػى
الشػػيؾ عمػػى سػػبيؿ التػػأميف كظي ػره لمغيػػر الحسػػف النيػػة تظييػ نار نػػاقالن لمحػػؽ؛ فػػيف ىػػذا التظييػر ينػػت جمي ػػع آا ػػاره

لصالج المظير لو الجديد؛ الذم يجيؿ أمر التظيير التأميني.15

 14فاسكر كماراف ،مرجع سابؽ ،الجزء الااني ،فقرة  125؛ غافالد كستكفميو ،مرجع سابؽ ،فقرة .388
 15د .ادكارد عيد ،مرجع سابؽ ،ص .167
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تمارين:
أشر إلى الجكاب الصحيج مما يمي :يجكز أف يشتمؿ الشيؾ عمى بعض البيانات االختيارية ،مف ىذه
البيانات:
 .1شرط القبكؿ.
 .2التصديؽ عمى الشيؾ.
 .3شرط عدـ الضماف.
 .4شرط األجؿ.
الجكاب الصحيج رقـ .2
 .2الشيؾ:
 .1ال يجكز تظييره.

ال لمحؽ فقط.
 .2يجكزتظييره تظيي نار ناق ن
 .3يجكز تظييره تظيي نار تككيمينا فقط.

ال لمحؽ كتظيي نار تككيمينا كتظيي نار تأمينينا.
 .4يجكز تظييره تظيي نار ناق ن
الجكاب الصحيج رقـ .4
أشر إلى الجكاب الخطأ مما يمي :حددت المادة  351ؽ ت البيانات االلزامية التي يجب أف يشتمؿ عمييا
الشيؾ .كىي:
 .1ذكر كممة شيؾ مدرجة في متف السند كبالمغة التي كتب بيا.
 .2أمر غير معمؽ عمى شرط بدفع مبم معيف مف النقكد.
 .3شرط القبكؿ.
 .4اسـ المسحكب عميو كمكاف الكفاء.
 .5تاريس إنشاء الشيؾ كمكانو كتكقيع الساحب.
الجكاب الصحيج رقـ .3
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ضمانات الوفاء في الشيك

1

الكممات المفتاحية:
الضمان االحتياطي  -التضامن الصرفي  -مقابل الوفاء  -شروط مقابل الوفاء  -اثبات وجود

مقابل الوفاء  -حق الحامل عمى مقابل الوفاء  -المؤيدات المدنية النتفاء مقابل الوفاء  -المؤيدات
الجزائية النتفاء مقابل الوفاء.
الممخص:
تعد من أىم الضمانات التي يعتمد عمييا حامل الشيك .ومقابل الوفاء في
إن ضمانة مقابل الوفاء ّ
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
مؤيدات مدنية وجزائية.

األهداف التعميمية:



تعريف الطالب بضمانات الوفاء بالشيك.

تحديد أىم ضمانة من ضمانات الوفاء بالشيك وىي مقابل الوفاء وشروطو وما يترتب عمى

انتفائو من مؤيدات مدنية وجزائية ،وأىميا جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

 1اق أر مقال د .الياس حداد :حماية الشيك في نظام التجارة السعودي ،مجمة الفيصل ،الرياض ،العدد

 51تموز  ،1981ص .19
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ذكرنا أثناء عرضنا ألحكام سند السح ب أن من أىم ضمانات وفائو القبول ،الضمان (االحتياطي)،
تضامن الموقعين (التضامن الصرفي) ،مقابل الوفاء.
فبالنسبة لمقبول كضمانة من ضمانات الوفاء في الشيك ،فقد سبق ورأينا ،أن ىذه المؤسسة
القانونية غير موجود ،ال بل محظورة في الشيك؛ ألنيا تتنافى مع طبيعتو (مادة355ق.ت).
أما الضمان (االحتياطي) فقد نصت عميو المادة (367ق.ت) بقوليا:تسري عمى الشيك أحكام
الضمان المنصوص عنيا في المواد  285-283من ىذا القانون المتعمقة بسند السحب فيما عدا ىو
منصوص عميو في المادة  284بالنسبة لجواز الضمان من المسحوب عميو؛ ولذا نكتفي باإلحالة إلى
ما قمناه ىناك بيذا الصدد.
وبالنسبة لمتضامن الصرفي الذي يجعل جميع الموقعين عمى الشيك مسؤولين بالتضامن عن
الوفاء بقيمتو فقد أشارت إلى أحكامو المادة ( 385ق.ت) بقوليا :تسري عمى الشيك أحكام المادة
 308المتعمقة بسند السحب.
فتعد من أىم الضمانات التي يعتمد عمييا حامل الشيك ،وىي التي
أما ضمانة مقابل الوفاء ّ
ستكون موضوع دراستنا في الفروع الثالثة التالية:
 -1أحكام مقابل الوفاء.
 -2حق الحامل عمى مقابل الوفاء.
 -3مؤيد انتفاء مقابل الوفاء.
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أحكام مقابل الوفاء
أو ال -التعريف بمقابل الوفاء وأهميتـه:
مقابل الوفاء في ال شيك 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.

ولمقابل الوفاء في الشيك صفات تميزه عن مثيمو في سند السحب أىميا:
 -1يجب أن يكون مقابل الوفاء في الشيك جاى ًاز وموجوداً لدى المسحوب عميو وقت إنشاء

الشيك ،ألنو يستحق الوفاء لدى االطالع عميو .بينما يكفي أن يكون مقابل الوفاء في سند السحب
موجودًا لدى المسحوب عميو في تاريخ االستحقاق.
 -2إن عدم وجود مقابل وفاء لسند السحب لدى المسحوب عميو في تاريخ إنشائو ،أو في

أي مسؤولية جزائية عمى ساحبو ،بينما يتعرض الساحب الذي يصدر شيكًا
تاريخ استحقاقو ال يرتب ّ
دون مقابل وفاء إلى عقوبة جزائية؛ كما سنرى فيما بعد.
ثاني ا -الممتزم بتقديمه:

نصت المادة ( 2/354ق.ت) عمى ما يمي" :وعمى ساحب الشيك أو اآلمر غيره بسحبو أداء
مقابل وفائو .ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤوالً بصفتو الشخصية قبل المظيرين والحامل

دون غيرىم"  .يتضح من ىذا النص أن الساحب ىو الممتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو
قبل إنشاء الشيك ،أو إصداره .أما إذا كان الساحب يسحب الشيك لحساب غيره ،فعمى الساحب
الحقيقي دون الساحب الظاىر توفير مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو.
ثالث ا -شروط مقابل الوفاء:

ذكرت المادتان (353و354ق.ت) أنو ال يجوز سحب شيك َّ
إال 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.
وعمى ىذا يشترط في مقابل الوفاء ما يمي:

276

 -1المقابل حق شخصي بمبمغ نقدي :فحيث إن الشيك يؤدي وظيفتو كأداة وفاء تقوم مقام
النقود ،فمن المفروض إذًا أن يكون مقابل وفائو مبمغًا من النقود .وعادة يكون ىذا المبمغ مودعًا في

حساب الزبون لدى المصرف.

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

الجاري بين المذكورين .وقد يمثل مقابل الوفاء قيمة اعتماد فتحو المسحوب عميو لصالح الساحب،
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 تظيي اًر توكيميًا .ىذا وال

تشكل قيمة ىذه السندات رصيدًا موجوداً ال يخضع صاحبيا لجرم عقوبة إصدار شيك دون مقابل

حصل قيمتيا .2إال أنو ال يجوز أن تشكل مقابل وفاء لمشيك
وفاء إال إذا كان المسحوب عميو قد ّ
"تسييالت الصندوق " Facilités de caisseالتي تمنحيا المصارف لعمالئيا شفييًا دون سند
متوفر بحق الساحب .3لكن إذا
خطي ،إذ يبقى الشيك في ىذه الحالة دون مقابل وفاء ،ويكون الجرم
اً
استمر التساىل من المصرف ،وأقدم األخير عمى صرف شيكات متعددة بدون مقابل وفاء مسحوبة

عد مثل ىذا التساىل بمثابة عقد فتح اعتماد
عميو من قبل الساحب ،فإنو من الجائز عندئذ أن ُي ّ
ضمني ،4أو عمى األقل كدليل عمى عدم سوء نية الساحب ،فينتفي الجرم عن األخير ويعفى من
العقاب(.)4
 -2وجود المقابل وقت إصدار الشيك :يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودًا مسبقًا ،أي أن

يتوافر لدى المسحوب عميو قبل سحب الشيك؛ طالما أنو من الجائز تقديم الشيك إلى المصرف
المسحوب عميو لقبضو فو اًر .أما إذا أوجد الساحب مقابل الوفاء عند المسحوب عميو بعد تقديم الشيك
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

أوصمو إلى المسحوب عميو فيما بعد قبل أن يقدم الشيك لموفاء .فما دام الحامل استوفى قيمة الشيك
بتاريخ تقديمو لموفاء ،فال تعد لو مصمحة في إقامة أي دعوى ،وال دعوى بال مصمحة؛ وليذا كثي ًار ما
 2نقض جزائي فرنسي  ،1968/1/15دالموز ،1968ص .474
 3نقض جزائي فرنسي  ،1968/7/18غازيت القصر  ،2 ،1968ص .247

 4استئناف باريس  ،1974/3/14جريدة الوكالء التجاريين  ،1975ص .259
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يمجأ الساحب تفادياً لمعقوبة الجزائية إلى تأريخ الشيك بتاريخ الحق إلنشائو بحيث يتأكد فيو من إيجاد

مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو .لكن ىذا التأخير في التاريخ ال يؤثر عمى صحة الشيك وقابميتو

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.

ال لمتصرف،
 -3قابمية المقابل لمتصرف به بموجب شيك :يتعين أن يكون مقابل الوفاء قاب ً

بمعنى أنو يجب أن يكون دين الساحب نحو المسحوب عميو محقق الوجود ،ومستحق الوفاء ومعين

ال لمتصرف ،بل يجب إضافة إلى ذلك أن يكون قد تم االتفاق
المقدار ،وال يكفي أن يكون المقابل قاب ً

بين الساحب والمسحوب عميو عمى استعم الو عن طريق سحب شيكات .وىذا االتفاق قد يكون

صريحاً أو ضمنيًا؛ ناتجًا عن تسميم المصرف دفتر الشيكات إلى زبونو أثناء عقد فتح الحساب

المصرفي لديو.

 -4مساواة المقابل لمبمغ الشيك عمى األقل :يجب أن يكون مقابل وفاء الشيك مساويًا عمى

األقل لمبمغ الشيك كي يتمكن المصرف المسحوب عميو من الوفاء بو ،والحامل من قبض كامل
في ُّ
عد المقابل غير موجود ،ويتعرض الساحب
قيمتو .أما إذا كان ىذا المقابل أقل من مبمغ الشيك ُ
لممؤيد الجزائي .وال يخل ىذا الحكم بحق الحامل باستيفاء المبمغ الناقص الموجود لدى المصرف

المسحوب عميو.

رابعا -إثبات وجود مقابل الوفاء:
تقضي المادة (3/354ق.ت) بما يمي " :عمى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة اإلنكار أن
من ُسحب عميو الشيك كان لديو مقابل وفائو في وقت إنشائو ،واال كان ضامنًا وفاءه ،ولو قدم
االحتجاج بعد المواعيد المحددة".
إذا امتنع المسحوب عميو عن دفع قيمة الشيك  ،واضطر الساحب إلى الوفاء بو ،فإن عمى
الساحب عبء إثبات وجود المقابل لدى المسحوب عميو .وان كان ىذا الشيك مصدقًا ،فإن ىذا

التصديق ينيض قرينة لمصمحة الساحب عمى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو (مادة

3/353ق.ت).

أما إذا دفع المسحوب عميو قيمة الشيك عمى المكشوف ،ورجع عمى الساحب السترداد ما
دفعو ،فإن عمى المسحوب عميو عندئذ أن يثبت عدم استالمو مقابل الوفاء.
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واذا كان الحامل ىو الذي يداعي المسحوب عميو؛ فإن عمى األول أن يقيم الدليل عمى وجود
مقابل الوفاء لدى الثاني بمساعدة الساحب؛ الذي يتوجب عميو أن يوافيو بالوثائق والمستندات التي

يحوزىا بيذا الشأن.

حق الحامل عمى مقابل الوفاء
قضت المادة ( 266ق.ت) بأن تظيير سند السحب ينقل الحقوق الثابتة بالسند إلى المظير لو
الحامل ،ونصت المادة ( 257ق.ت) عمى أن الحق بمقابل الوفاء في سند السحب ينتقل إلى حممتو
المتعاقبين .وقد أشارت المادة (364ق.ت) إلى سريان أحكام المادة  266المتعمقة بسند السحب عمى

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
من الساحب عندما أصدر الشيك باسمو .بمعنى أن الحق في مقابل الوفاء في الشيك ال يظل وقفًا
عمى الساحب ،بل إنو ينتقل إلى المستفيد والحممة المتعاقبين تبعًا إلصدار الشيك أو تظييره.

ويتحدد زمن انتقال مقابل الوفاء إلى حامل الشيك ال بإنشائو  Créationبل بإصداره

 Emissionأي ِّ
بزجو في ميدا ن التداول بتسميمو إلى المستفيد أو لمحامل أو إرسالو إليو.5

مما ال شك فيو أن ىذه الرعاية التي أوالىا القانون إلى حامل الشيك بتمميكو مقابل وفائو،

وبتعبير قانوني أدق بنقل الحق في مقابل الوفاء إليوُ ،ي ُّ
عد من أىم أوجو الحماية التي تقرر لحامل
الشيك ،وبالتالي لسالمة تداول،ه وضمان تحقيق دوره كوسيمة لموفاء.

وتترتب عمى انتقال الحق في مقابل الوفاء من الساحب إلى حممة الشيك المتعاقبين عدة آثار
قانونية أىميا:
 -1انتقال ضمانات مقابل الوفاء.
 -2عدم جواز استرداد مقابل الوفاء ،أو التصرف فيو.

 5نقض فرنسي  ،1967/1/14المجمة الفصمية لمقانون التجاري ،1967ص  831؛ انظر أيضاً

:غافالدا وستوفميو ،مرجع سابق ،فقرة .373
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 -3عدم تأثر حق الحامل عمى مقابل ا لوفاء بموت الساحب ،أو بحدوث ما يخل بأىميتو (مادة
ال لجماعة الدائنين ،أن يطالب
373ق.ت) ،أو بإفالسو عمى أنو يجوز لوكيل تفميسة الساحب ممث ً
المستفيد من الشيك برد قيمتو إذا أثبت عمم األخير بتوقف الساحب عن الدفع وقت إصدار الشيك.

 -4منع دائني الساحب من توقيع الحجز عمى مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عميو .فطالما
إن الحق في مقابل الوفاء قد انتقل من الساحب إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك ،فالحجز يقع
ال.
عمى مال خارج ذمة المدين ،ويكون بالتالي باط ً
 -5إذا أصدر الساحب عدة شيكات ،ولم يكن مقابل الوفاء كافيًا لموفاء بيا جميعًا ،فإنو يجب

الوفاء بيا بحسب تواريخ إصدارىا احترامًا لحق كل حامل عمى مقابل وفاء شيكو؛ الذي ترتّب في
تاريخ اإلصدار .واذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد ،وتحمل تاريخ إصدار واحد،
ضل وفاء الشيك األسبق رقماً (مادة375ق.ت).
فُ ّ
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مؤيدات انتفاء مقابل الوفاء
Sanctions du defaut de provision
أو ال -المؤيدات المدنيةSanctions civiles :
أ -صحة الشيك:

أسمفنا أن المادة ( 1/354ق.ت) قضت بأنو ال يجوز إصدار الشيك ما لم يكن لمساحب لدى
المسحوب عميو وقت إنشاء الشيك رصيد من النقود (مقابل وفاء) يستطيع أن يتصرف بو بطريقة
إصدار شيكات.
فالسؤال المطروح ىو ىل يترتب عمى انتفاء ىذا المقابل بطالن الشيك كسند تجاري؟
إن المادة المذكورة نفسيا ال تفسح المجال كثي ًار لمتريث في اإلجابة عمى ىذا السؤال ،فقد ذكرت

الفقرة الثالثة منيا ما يمي" :ويكون الساحب وحده ممزمًا عند اإلنكار بإثبات أن من سحب عميو الشيك
كان لديو مقابل وفائو في وقت إنشائو ،واال كان ضامنًا وفاءه ولو قدم االحتجاج بعد مضي المواعيد

المحددة".

ويعني ذلك أن الشيك الذي يفتقر إلى مقابل وفاء ألداء قيمتو منو يبقى صحيحًا ،ويترتب عمى

ساحبو ضمان وفائو وفقاً ألحكام قانون الصرف.

كما أشارت المادة ( 383ق.ت) إلى أنو يمكن لحامل الشيك الرجوع عمى المظيرين والساحب
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
مقابل الوفاء  ،أو لعدم كفايتو ،أو ألي سبب آخر ،فإن ذلك ال يحول دون حق الحامل إذا قام
باإلجراءات القانونية الالزمة بالرجوع ،ووفقًا ألحكام قانون الصرف ،ال وفقًا ألحكام القواعد العامة،
عمى الممتزمين بيذا السند من ساحب ومظيرين وغيرىم لمطالبتيم باستيفاء قيمتو.

نستخمص من ذلك كمو أن الشيك ُي ُّ
عد صحيحًا ولو لم يتوافر مقابل وفائو لدى المسحوب عميو
عند إصداره ،طالما استحوذ عمى البيانات اإللزامية كافة؛ التي تطمبيا المشرع في المادة (351ق.ت)
وكان مسحوباً عمى مصرف .وحكمة المشرع من تقرير ىذه القاعدة ىي دعم الثقة في ىذا السند،

وتشجيع ال تعامل بو كأداة وفاء تقوم مقام النقود ،فالشيك ال يستطيع أن يؤدي ىذا الدور إذا كان عمى
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
االستفادة من إىمالو ،ال بل من سوء نيتو من جية ،واإلضرار بمصمحة الحامل من جية أخرى.

ب -الغرامـة الماليــة:
حمل ساحبو
ّ
تقدم أن المشرع عندما أبقى عمى صحة الشيك الذي يفتقر إلى مقابل الوفاء قد ّ
عبء ضمان وفائو ،لكن المشرع لم يكتف بقصر مسؤولية الساحب عمى ىذا الضمان ،فقد رتب

عميو أيضاً غرامة مالية ال يتجاوز مقدارىا خمسة وعشرين ألف ليرة سورية (مادة 5/398ق.ت) ولو
كان حسن النية .أما إذا أصدر الساحب عن سوء نية شيكاً ليس لو مقابل وفاء سابق؛ فإنو سيكون
عرضة لسيف المؤيدات الجزائية.

ثاني ا -المؤيدات الجزائيةSanctions penales :
إن توقف المصارف عن صرف قيمة الشيكات المسحوبة عمييا لعدم وجود مقابل وفاء ليا قد

يؤدي إلى سمسمة اضطرابات ائتمانية قد تعصف بمسار السوق االقتصادية ألية دولة كانت ،وتحد
أي نيضة أو تقدم .ونظ ًار الستعمال الشيك بشكل واسع كأداة لموفاء في الحياة المدنية والتجارية
من ّ
عمى السواء ،ودعماً لمثقة التامة لدى المتعاممين بو ،وابعاداً لمخوف من حدوث االضطرابات المذكورة

بمجوء بعض األفراد إلى التيرب من الوفاء بالتزاماتيم بإصدار شيكات ال مقابل وفاء ليا ،فقد ىددت

معظم التشريعات في العالم ،الساحب بإنزال سيف العقاب الرادع بحقو إذا أصدر شيكًا دون أن يوفر
مقابل وفاء كاف لتغطية قيمتو .وقد أسبغت ىذه القوانين عمى فعل الساحب؛ الذي يصدر مثل ىذا

الشيك وصف الجريمة ،وفرضت بشأنو عقوبة الحبس والغرامة.

جرم التعامل بالشيكات التي ال يقابميا رصيد ،فقد
والمشرع السوري ،انطالقًا من نفس األىدافّ ،
عاقب الساحب عمى جريم ة إصدار شيك ليس لو مقابل وفاء ،كما عاقب المستفيد ،أو المظير الذي
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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-1جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء:
نصت المادة ( 652عقوبات) عمى أن كل من أقدم عن سوء نية عمى سحب شيك دون مقابل
وفاء سابق ومعد لمدفع ،أو بمقابل غير كاف ،أو عمى استرجاع كل المقابل أو بعضو بعد سحب

الشيك ،أو عمى إصدار منع عن الدفع لممسحوب عميو ،يقضى عميو بالعقوبة المنصوص عنيا في
المادة ( 641عقوبات).
نتنا ول فيما يمي شرح أركان ىذه الجريمة ،عقوبتيا ،شروط االدعاء الشخصي بيا أمام القضاء.
أ -أركان الجريمة:
الركن األول -الركن المادي:
يقوم الركن المادي لجريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء عمى توافر العنصرين التاليين:
 -1إصدار شيك.
 -2انتفاء مقابل وفائو.
 -1إصدار شيك:
يقصد بإصدار الشيك إنشاؤه وطرحو في التداول 6بتسميمو إلى المستفيد بما يفيد تخمي

الساحب ،أو من ينوب عنو عن حيازة الصك ونقميا إلى المستفيد .واذا ما أرسل الشيك في البريد،
ال؛ ألن الرسالة تظل من حيث المبدأ عمى ممكية
فالعبرة تكون بوصول الشيك لممستفيد أو نائبو فع ً

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 تظيي ًار توكيميًا إلى المصرف الذي يوجد حسابو بو ،أو خرج من

حيازتو عمى الرغم منو؛ كما في حالة السرقة ،فإن فعمو ىذا ال ينطبق عميو وصف جريمة إصدار

شيك وال يعاقب بأحكام المادة ( ) 652المذكورة .لكن الحكم يختمف عن ذلك فيما لو حرر شخص
شيكاً لصالحو وقدمو لموفاء لدى فرع آخر لممصرف الذي يوجد بو حسابو ،أو حرره لصالحو ،ثم

ظيره لشخص آخر ،ففي الحالتين المذكورتين ينطبق عمى فعمو وصف جريمة اإلصدار ،ويتعرض

لمعقوبة المقررة بشأنيا.
 6ىامل والغارد وجوفريو ،مرجع سابق ،فقرة  1674؛ بريالر والروتش ،مرجع سابق ،فقرة .598

283

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

فيو جميع البيانات اإللزامية الواردة في المادة (351ق.ت) بدءًا من ذكر كممة "شيك" وانتياء بتوقيع

الساحب ،وأن يكون مسحوبًا عمى مصرف .أما لو خال الصك من أحد البيانات اإللزامية ،فإنو يفقد

صفتو كشيك وال تترتب بالتالي مالحقة ساحبو جزائياً؛ ألن تجريم الفعل يستند إلى إصدار "شيك"

بالمعنى القانوني ليذه الكمم ة ،وليس إلى إصدار صك من نوع آخر .والنصوص الجزائية ،كما ىو
مجمع عميو ،اليتوسع في تفسيرىا ،وانما تفيم وتطبق بطريق الحصر.

أما المذىب الراجح في الفقو فيرى انطالقاً من استقالل القاعدة الجزائية عن سائر القواعد غير

الجزائية والمحمية جزائياً ،إن عدم اشتمال الشيك لمشروط الشكمية المنصوص عنيا في قانون التجارة
لجية نقصانيا أو تعيبيا ال يجرده من قيمتو القانونية ،ويظل معتب ًار شيكًا في نظر القانون الجزائي؛

المحرر يوحي في ظاىره بأنو شيك .وكان قد صدر وقُبل بيذا االعتبار والوصف ،إذ
طالما كان
َّ
ليس من العدالة أن يفمت من العقا ب من يستغل معرفتو ألحكام قانون التجارة ،فيعطي ورقة ليا

مظير الشيك مغفالً بذلك بياناً من البيانات؛ التي يتطمبيا بصفتو "شيكاً" في نظر القانون .يضاف
إلى ذلك أن مثل ىذه الورقة ،وقد تحققت بيا مظاىر الشيك؛ فإنيا تصبح أداة خداع وال يقف ضررىا

عمى المستفيد وحده ،بل تتعداه إلى غيره حسن النية ممن تُظير إليو.7

كما إن القضاء مستقر عمى ما ذىب إليو ىذا الرأي الراجح في الفقو ،ولو في ذلك تطبيقات

متعددة.

 7د .رؤوف عبيد  :جرائم االعتداء عمى األشخاص واألموال ،القاىرة  ،1958ص  380؛ د .عبد
الفتاح الصيفي  :قانون العقوبات المبناني ،بيروت  ،1972ص  : 452غافالدا وستوفميو ،مرجع

سابق ،فقرة .476
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 -1في نقص بعض البيانات اإللزامية:
حكمت محكمة التمييز المبنانية بأنو إذا كان المستند ال يشكل بنظر القانون التجاري شكًا

لنقص في صيغتو ،فميس ىناك ما يحول دون اعتباره شيكاً من قبل القضاء الجزائي ذلك أن ذاتية
ال عن القضاء المدني والتجاري.8
واستقالل القضاء الجزائي يجعالن ىذا القضاء مستق ً

 وقُضي بأن خمو الشيك من ذكر عبارة "شيك" ال يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية. -وحكمت محكمة ال نقض السورية بأنو ال عبرة في قيام الجريمة لخمو الشيك من بعض

مشتمالتو حتى األساسية منيا؛ إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا عمى أساس الشيك فسحبو المدين كشيك
وقبمو الدائن بيذه الصفة ،وتطبيقاً لذلك فإن الشيك وان خال من تاريخ إنشائو فإن ىذه الصفة تبقى
مالزمة لو في قانون العقوبات ،وان أنكرىا عميو قانون التجارة ومن ثم يعاقب عمى سحبو دون رصيد
شيكًا تخمفت منو بيانات ال يمحظيا الشخص العادي ،وىذا يعني منح مكافأة لغش محكم اعتمد عمى
االستغالل السيئ لمدراية بالقانون؛ مما يتجافى مع المنطق والعدالة.9

 كما حكم أنو إذا أغفل في الشيك لفظ "شيك" أو خال من بيان تاريخو أو لم يذكر فيو
محل إنشائو ولم يرد ذكر لمحل بجانب اسم الساحب ،أو وقع عمى بياض ،فإن صفة

الشيك تظل لو في قانون العقوبات ،وان أنكرىا عميو قانون التجارة ،ومن ثم يعاقب
عمى سحبو دون مؤونة.10

استقر قضاء محكمة النقض المصرية عمى أن توقيع الساحب عمى بياض دون
 وكذلك
ّ
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

 8تمييز جزائي لبناني  :قرار رقم  417تاريخ  ،1957/11/21مجموعة اجتيادات محكمة التمييز

المبنانية لعام  ،1957ص .158

 9نقض جزائي سوري  :قرار رقم  844تاريخ  ،1987/3/25مجمة المحامون  ،1988قاعدة .395
.15

 10نقض جزائي سوري  :قرار رقم  ،1361تاريخ  ،1982/6/30مجمة المحامون  ،1984قاعدة
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يعد أن ُمصدره قد
عميو ،إذ أن إعطاء الشيك لممستفيد بغير إثبات القيمة أو التاريخ ّ
فوض المستفيد بوضع ىذين البيانين قبل تقديمو لممسحوب عميو.11
 -2في سبب إصدار الشيك:
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

ال ،فإن المالحقة الجزائية تبقى قائمة في حال انتفاء مقابل الوفاء،
العامة ،كما لو كان دين قمار مث ً

أو عدم كفايتو.

 -3في صورية بعض البيانات:
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
صحة الشيك في مجال الحماية الجزائية المقررة لو؟
فبالنسبة لحالة الشيك الذي يحمل تاريخاً سابقاً لتاريخ إصداره الفعمي ،وىي الحالة التي يمجأ

إلييا الساحب إلبعاد الشيك عن فترة الريبة التي تسبق شير إفالسو أو لجعمو سابقًا عمى توقيع
الحجر عميو ،إن الفقو والقضاء مجمعان عمى أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً؛ فإنو ُي ُّ
عد

صاد ًار في ذلك التاريخ المثبت فيو وال يحق لساحبو -كي يصل إلى تفادي العقاب -أن ينازع في
ذلك بتقديم الدليل عمى أنو أصدره في تاريخ سابق ،ذلك أن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة

مطمقة لمتداول وفي حمايتيا حماية لمجميور من العبث بالتعامل بيا ،باعتباره أداة وفاء ،وىو واجب
الوفاء بمجرد تقديمو لممسحوب عميو ،بصرف النظر عن حقيقة تاريخو ،أو ما اتفق عميو ،كما أنو ال

يقبل من الساحب إثبات صورية التاريخ ما
دام ظاىر الشيك يفيد أن تاريخ تحريره ىو تاريخ استحقاقو لكل مطمع عميو ،بل إن طمبو إثبات

الصورية بشيادة الشيود ال يكون مستوجباً لرد صريح من محكمة الموضوع برفضو.12

 11نقض جزائي مصري  ،1978/10/2 :أحكام النقض ،س  ،29قاعدة .128
 12د .مصطفى كمال طو ،مرجع سابق ،ص  294؛ عمر سعيد رمضان  :شرح قانون العقوبات،

القاىرة  ،1969ص .610
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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 صاد ًار عنو بعد بموغو سن الرشد ،أو من أجل

تمكينو من إيصال مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو الحقًا .فبعضيم يرى أنو يجوز لممسحوب عميو

أن يرفض ىذا الشيك إذا تقدم بو الحامل في يوم سابق لميوم المثبت فيو ،13كما أنو ال يجوز مساءلة

الساحب جزائيًا؛ ألن قبول المستفيد لمثل ىذا الشيك ،وكذلك كل حامل لو ،يفيد حتمًا أنو ارتضى أال

يقد م الشيك إلى المسحوب عميو إال في التاريخ الثابت فيو ،لكن القضاء مستقر ،وىو عمى صواب،
عمى خالف ذلك؛ ألن تأخير تاريخ الشيك ال يغير من طبيعتو ومن قابميتو لمتداول واستحقاقو الدفع

في تاريخ اإلصدار بمجرد االطالع ،شأنو في ذلك شأن النقود والتي يوفي بيا الناس ما عمييم وليس
فيو ما ينبئ المطمع عميو بأنو في حقيقتو ليس إال أداة ائتمان ،وعمى ىذا فإنو تجوز مالحقة ساحبو

14
معبر في ىذا
جزائيًا بسبب انتفاء مقابل وفائو أو عدم كفايتو  ،ولمحكمة النقض المصرية حكم ّ
كون الجريمة المنصوص عنيا في
الشأن ،فيي تقول" :إن إصدار شيك بتاريخ الحق أو مؤخر ُي ّ

ال،
قانون العقوبات؛ مادام الساحب يعمم بعدم وجود رصيد لو في التاريخ الذي حرر بو الشيك فع ً

وبذلك يندمج ميعاد اإلصدار في ميعاد االستحقاق؛ وتنتقل ممكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد

إصدار الشيك وتسميمو إليو .أما تقديم الشيك إلى المصرف فال شأن لو في توافر أركان الجريمة بل
ىو إجراء مادي يتجو إلى استيفاء مقابل الشيك ،وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد ليس إالّ إجراء

كاشفًا لمجريمة التي تحققت بإصدار الشيك واعطائو لممستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر
ىذا اإلجراء وقوع الجريمة؛ أو تراخى عنيا.15

 تقديم الشيك خارج المهمة القانونية: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

بوفائو ،أي حتى مرور مدة التقادم وىي ثالث سنوات عمى انقضاء مدة التقديم لموفاء .ففي قرار
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
 13د .حسن صادق المرصفاوي :المرصفاوي في جرائم الشيك ،االسكندرية  ،1983ص .79
 14نقض جزائي فرنسي  ،1958/10/15دالموز  ،1958ص .715

 15نقض جزائي مصري  ،1970/1/11أحكام النقض ،س  ،221قاعدة  ،12ص .54
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طوال المدة التي يحق لمحامل طمب وفاء الشيك بيا :قرار رقم  320/240تاريخ ،2003/5/19
مصري ومنصور :قاعدة.712
يبقى أن نشير أخي ًار إلى أنو إذا ظُيّر الشيك من المستفيد منو أو حاممو إلى الغير؛ فإن ىذا
التصرف ال يعد إصدا ًار ،أو إعطاء لمشيك ،وال يعاقب عميو بالتالي حتى ولو كان المظير سيئ

النية ،ويعمم بعدم وجود مقابل وفاء كاف وقابل لمسحب .لكن حيث إن فعل المظير ىو كفعل
ابتداء في التداول شيكاً مفتق اًر إلى مقابل وفائو ،وذاك يقوم أيضاً بوضع أداة
الساحب ذاتو ،ىذا يضع
ً
وفاء وىمية فاسدة في السوق وىو يعمم بذلك ،وبالتالي فيو يوسع من مجال الجريمة؛ لذلك فإن
التشريعات الحديثة قد فطنت ليذه الثغرة ،ووضعت نصوصاً تعاقب من ظير لغيره شيكًا وىو يعمم أن

ليس لو مقابل وفاء :القانون الفرنسي عام  ،1972قانون العقوبات الجزائري مادة  ،374قانون

العقوبات األردني مادة /421د.
 -2انتفاء مقابل الوفاء:

إن المقصود بانتفاء مقابل الوفاء ىو الحاالت التي يتعطل فييا أثر الشيك ،والتي ال يستطيع
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

خارج عن إرادة الساحب ،كما لو كان المسحوب عميو مدينًا لمساحب بمقابل الوفاء ،ثم أفمس بعد

إصدار الشيك ،أو سرقت أموالو ،أو أنو امتنع عن الوفاء الرتيابو في صحة توقيع الساحب ،فإن

أي مسؤولية جزائية بحق الساحب.
الركن المادي لمجريمة ينتفي ،وال تترتب بالتالي ّ

وبالرجوع إلى نص المادة ( 652عقوبات) المشار إلي و أعاله ،نجد أن الحاالت التي يتحقق
فييا انتفاء المقابل ىي ثالث:
الحالة األولى  -عدم وجود مقابل وفاء وقت إصدار الشيك ،أو عدم كفايته :يشترط لتطبيق
أحكام العقوبة المنصوص عنيا في المادة المذكورة أن يكون الشيك الذي سحبو الساحب دون مقابل

وفاء وقت إصدار الشيك ،كم ا لو كان الساحب غير دائن بشيء لممسحوب عميو .ويترتب عمى ذلك
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

عرضو الالحق عمى المسحوب عميو لموفاء؛ ليذا فإن الحاالت التي يقوم فييا بعض الساحبين
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
ال لموفاء لدى اإلطالع.
يحق لممستفيد تقديم الشيك لممسحوب عميو لموفاء فور استالمو لو لكونو قاب ً
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 محجو ًاز عميو ،أو كان

الساحب تاج ًار شير إفالسو.

وتتحقق كذلك جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء ،وال يعفى الساحب من المسؤولية الجزائية

إذا كان مبمغ مقابل الوفاء غير كاف لموفاء بقيمة الشيك.

الحالة الثانية  -استرداد مقابل الوفاء أو بعضه :ال يكفي أن يكون لمساحب لدى المسحوب
عميو وقت سحب الشيك مقابل وفاء كاف ،بل يجب أن يظل ىذا المقابل قائماً إلى أن يتم الوفاء

لمحامل؛ ليذا يمتنع عمى الساحب ،أو نائبو ،بعد إصدار الشيك أن يعمد إلى استرداد مقابل وفائو كمو

أو بعضو ،سواء أكان ذلك قبل انقضاء ميمة التقديم أو بعدىا

16

فإصدار الشيك ،كما نعمم ،ينقل

الحق بمقابل وفائو من الساحب إلى المستفيد انتقاالً قطعياً ال رجوع فيو .والمسحوب عميو يبقى ممزمًا
بوفاء الشيك طوال مدة التقادم ،أي خالل ثالث سنوات بدءاً من تاريخ انقضاء ميمة التقديم؛ لذلك

يتعين عمى الساحب إبقاء ىذا المقابل لدى المسحوب عميو خالل ىذه الفترة؛ ليتمكن األخير من

تسديد قيمة ىذا السند ،واال انتفى مقابل الوفاء ،وتعرض بالتالي لعقوبة إصدار شيك دون مقابل

وفاء.17

الحالة الثالثة  -إصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عميه بعدم الدفع :إن األىمية التي
يعوليا الحامل عمى وجود مقابل وفاء كاف لتغطية قيمة الشيك تستند إلى أممو في الحصول عمى
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 أم اًر لممسحوب عميو

يمنعو فيو من أداء قيمة الشيك إلى الحامل .وعمى ىذا إذا امتنع المصرف المسحوب عميو عن دفع
مبمغ الشيك نتيجة معارضة الساحب؛ فإنو يترتب عمى ذلك انتفاء المقابل وتحقق الجريمة.

 16نقض جزائي فرنسي  ،1953/3/19مجموعة النقض  ،1953رقم .97
 17غافالد وستوفميو ،مرجع سابق ،فقرة  513؛ د .ادوارد عيد ،مرجع سابق ،ص .138
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ال بأحكام المادة (2/372ق.ت) وأمر المسحوب عميو
أما إذا اعترض الساحب عمى الوفاء عم ً

أي جريمة.
بعدم الدفع لضياع الشيك أو سرقتو؛ فإن فعمو ىذا ال يكون ّ

كما أنو ال جريمة إذا كان تجميد الرصيد ناجماً عن فعل ال عالقة لمساحب بو؛ كمصادرة

أموالو من قبل الدولة بعد سحبو لمشيك.18
الركن الثاني -الركن المعنوي:

تُ ُّ
عد جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء من الجرائم العمدية ،لذا يشترط لتحقق ىذه الجريمة
توافر القصد الجرمي لدى فاعميا ،والمتمثل بسوء نيتو .والى ىذا أشارت المادة ( 652ق.عقوبات)
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
يكفي مجرد عمم الساحب وقت إصدار الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء ،أو عدم كفايتو ،أو عممو عند

استرداده المقابل بأن الشيك لم يدفع بعد ،أو عممو أيضاً عند إصدار األمر لممسحوب عميو بمنع
الدفع بأنو يترتب عمى ذلك عدم دفع قيمة الشيك.
الفقـو

19

والقضاء مستقران عمى تبني المفيوم الثاني ،أي أن المقصود بعبارة سوء النية ىو مجرد

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
وفاء يتوافر بمجرد استرداد الساحب لممقابل كمو أو لجزء منو ،مع عممو بأن الشيك لم يدفع مبمغو
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
ذلك ،وعمى المحكمة أن تبين في حكم اإلدانة توافر جميع أركان ىذه الجريمة ،فتوضح أن الصك
المدعي بشأنو تتوافر فيو جميع المظاىر التي يستمزميا سحب الشيك ،وأنو ال يقابمو رصيد يمكن

استيفاء مبمغو منو ،وأن الساحب كان يعمم ذلك جيداً.

 18استئناف اكس ان بروفانس  ،1948/7/12االسبوع القانوني  ،2 ،1948رقم 1719
 19د .رزق اهلل انطاكي ونياد السباعي ،مرجع سابق ،ص  521؛ د .أحمد محرز ،مرجع سابق ،ص

.270
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والعبرة في تحقق سوء النية ،الركن المعنوي ليذه الجريمة ،ىو تاريخ وقوع الفعل المجرم :تاريخ
إصدار الشيك في حال انتفاء مقابل الوفاء ،وتاريخ حدوث االسترداد في حال استرداد الساحب لمقابل
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
وقت إصدار الشي ك بعدم وجود مقابل وفاء لو ،إذ لم يقصد القانون حماية المستفيد بذاتو ،وانما تعزيز
الثقة بالشيك ،وتمكينو من أداء رسالتو كأداة وفاء.
يبقى أخي ًار أن نتساءل :من ىو الشخص الذي يتوافر لديو الركن المعنوي (سوء النية) في حال

إصدار شيك دون مقابل وفاء من نائب الساحب االتفاقي أو القانوني؟

إذا كان من أصدر الشيك ىو وكيل الساحب  Mandataireفالقصد الجرمي ينسب إلى ىذا

الوكيل ،وىو وحده

20

الذي يتحمل المسؤولية الجزائية ،شريطة أال يكون الموكل قد اشترك معو في

إصدار الشيك ،أو وافقو عمى ذلك .وعمى خالف ذلك ،لو كان الموكل يعمم بوضع رصيد حسابو
المصرفي ،وأمر عمى الرغم من ذلك وكيمو بإصدار شيك ليس لو مقابل وفاء ،فإن المذكورين

يتعرضان سوية لممسؤولية الجزائية.21

وكذلك األمر لو كان الشيك مسحوباً من قبل ممثل شخص اعتباري ،رئيس مجمس إدارة

الشركة مثالً ،فإن عنصر سوء النية ال يفترض نسبو إالّ إلى ىذا الممثل؛ بحيث يتحمل بالتالي
العقوبة الجزائية ليذه الجريمة.22
ب -عقوبة الجريمة:
متى وقعت الجريمة بأركانيا القانونية يخضع الفاعل (الساحب) لمعقوبة التي نصت عمييا
المادة  641من قانون العقوبات بداللة المادة  652من القانون نفسو ،وىي الحبس من ثالثة أشير
إلى سنتين ،وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة سورية.

 20فاسور وماران ،مرجع سابق ،فقرة .77
 21غافالدا وستوفميو ،مرجع سابق ،فقرة .508

 22نقض جزائي فرنسي  ،1957 / 3/14االسبوع القانوني  ،2 ،1957رقم .10068
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جـ -الدعاء الشخصي:
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

عن إصدار شيك دون مقابل وفاء .وتتمثل ىذه األضرار عادة بتأخر الحامل في استيفاء مبمغ الشيك
في تاريخ المطالبة ،وقد يكون المذكور يعول كثي ًار عمى تحصيل ىذا المبمغ لموفاء بديونو التي

تستحق في ىذا التاريخ ،فمو كان تاج ًار وتأخر عن الوفاء بالميعاد المذكور تعرض لمحكم بشير

إفالسو ،ومن ىذه األضرار أيضًا النفقات التي يتكبدىا الحامل من أجل المطالبة بقيمة الشيك.

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

أال وىو القيمة ا لواصمة من المستفيد إلى الساحب ،األمر الذي يخرج عن اختصاص المحاكم
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

بالتعويض عن الضرر الذي لحق بو نتيجة جريمة إصدار الشيك دون مقابل وفاء ،والثانية أمام
المحكمة المدنية لممطالبة بقيمة ىذا الشيك.
لكن المشرع تخفيفاً من األعباء التي تترتب عمى كاىل حامل الشيك نتيجة إقامة ىاتين

الدعويين ،أجاز لممذكور أن يطمب من المحكمة الجزائية التي تنظر في الدعوى العامة الحكم لو

بمبمغ يساوي قيمة الشيك ،دون أن َّ
يخل 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
الدعوى الجزائية (مادة 401ق.ت).
 -2جريمة استالم أو تظهير شيك ليس له مقابل وفاء:
أدخمت جريمة تسميم  Receptionشيك دون أن يكون لو مقابل وفاء في التشريع الفرنسي
ال في عام .1972
المتعمق بالشيك عام  .1935أما جريمة تظيير مثل ىذا الشيك فمم تقرر إ ّ
سبق أن ذكرنا بأن تحرير الساحب لشيك ليس لو مقابل وفاء لدى المسحوب عميو ،واحتفاظو

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،
فإن دوره في تصرفو ىذا ليس إ ال دور الشريك في خمق ىذه الجريمة ،فمو لم يقبل الشيك بحالتو ىذه

ويستممو من الساحب لما كان لمجريمة أي وجود.

ويمكن إسناد قبول المستفيد الستالم شيك ليس لو مقابل وفاء إلى أسباب متعددة ،فقد يقبل
المستفيد ىذا الشيك العتماده عمى مقدرة الساحب بإيصال مقابل الوفاء إلى المسحوب عميو فيما بعد،
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
فيستعممو كسالح ضغط ضد الساحب المدين ييدده بو ،ويحممو عمى الوفاء لمجرد المطالبة؛ خوفًا

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

من استخدامو كأداة نصب ،أو احتيال ،أو بتداولو بطرق غير قانونية تخل بقواعد الشرف واألمانة،

فإنو لم يمحق وصف الجريمة بعممية إصدار شيك ليس لو مقابل وفاء بل باستالمو أيضًا.

والى ىذا تشير المادة ( 653عقوبات) بقوليا " :من أقدم عن معرفة عمى حمل الغير عمى
تسميمو شيكًا دون مقابل وفاء قضي عميو بعقوبة الشريك في الجرم المذكور بالمادة (.)652
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
ال مجرمًا يعاقب عميو.
حينو عدم وجود مقابل وفاء لو؛ ال يشكل فع ً
 -3جريمة إعطاء تصريح كاذب عن حقيقة مقابل الوفاء:
قررت المادة ( 400ق.ت) أنو :يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ليرة سورية ،وال تتجاوز

خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مسحوب عميو صرح عن عمم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديو.

قد يرغب الحامل في االطمئنان بأن لمشيك مقابل وفاء لدى المسحوب عميو؛ فيقدمو إليو
لمتأشير عميو بما يفيد وجود ىذا المقابل ،أو أنو يقدمو إليو الستيفاء قيمتو فو ًار ،فيصرح األخير بعدم

كفاية مقابل الوفاء.
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وحيث إن مثل ىذا التصريح ال يضر فقط بسمعة الساحب والتشيير بو ومالحقتو جزائيًا

إلصداره شيكًا ليس لو مقابل وفاء كاف ،بل إنو يمس أيضًا مصالح الحامل الذي يتأخر في استيفاء

ضمانو .ولذلك ،نظ ًار لخطورة ىذا التصريح ،فإن
مبمغ الشيك لحين الرجوع وديًا أو قضائيًا عمى ّ
المشرع قرر توقيع عقوبة الغرامة المذكورة عمى المسحوب عميو الذي أدلى بو ،لكنو اشترط لتوقيع

ىذه العقوبة أن يكون ال مسحوب عميو قد تعمد عن سوء نية إعطاء مثل ىذا البيان ،أما إذا كان قد
أعطاه نتيجة خطأ قد وقع في قيوده وسجالتو ،فإن وصف الجريمة ال ينطبق عمى فعمو النتفاء الركن

المعنوي فييا.

نشير أيضاً إلى أنو إذا كان المشرع قد عاقب عمى فعل المسحوب عميو لتصريحو عن قيمة

لمقابل الوفاء تقل عما ىي عميو حقيقة ،فإن ىذه العقوبة تنال من باب أولى تصريح المذكور بانتفاء

المقابل كميًا.
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تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي
نصت المادة  252ق ت عمى أن الحق بمقابل الوفاء في سند السحب ينتقل إلى حممته
المتعاقبين:
 .1ال يسري حكم ىذه المادة عمى الشيك
 .2يسري حكم ىذه المادة عمى الشيك
 .3الشيك ال يقبل التظيير
 .4كل ما تقدم خطأ
الجواب الصحيح رقم 2
أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي
شروط مقابل الوفاء في الشيك :
 .1يجبأن يكون المقابل حق شخصي بمبمغ نقدي

 .2يجب أن يكون المقابل موجوداً وقت إصدار الشيك

ال لمتصرف بو بموجب شيك
 .3يجب أن يكون المقابل قاب ً
 .4يجب أن يكون المقابل مساويًا عمى األقل لمبمغ الشيك

 .5يجوز مبدئيًا أن يكون المقابل تسييالت الصندوق التي تمنحيا المصارف لعمالئيا
شفيياً

الجواب الصحيح رقم5
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وفاء الشيك
الكممات المفتاحية:
ميعاد تقديـ الشيؾ لموفاء  -شروط صحة الوفاء  -االمتناع عف الوفاء  -االحتجاج لعدـ الوفاء -

االشعار بعدـ الوفاء  -الرجوع لعدـ الوفاء  -سقوط حؽ الرجوع  -أنواع خاصة مف الشيكات -
الشيؾ المسطر  -الشيؾ المقيد في الحساب.

الممخص:
يخ ضع وفاء الشيؾ ألحكاـ تتعمؽ بميعاد تقديـ الشيؾ لموفاء وما يترتب عمى االخالؿ بميعاد التقديـ
مف جزاء ،وبشروط صحة الوفاء مف حيث الجهة التي يتـ الوفاء لها ،واثبات الوفاء ومسئولية

المسحوب عميه عف الوفاء والمعارضة فيه وكيفة حصوله في حالة ضيع الشيؾ ،واالمتناع عف الوفاء
وحؽ الرجوع عمى المظهريف والساحب والضامنيف ،وتقديـ االحتجاج واالشعار بعدـ الوفاء ،وسقوط
حؽ

لالهماؿ

الرجوع

والتقادـ.

وهناؾ إلى جانب الشيؾ العادي أنواع خاصة مف الشيكات التي تختمؼ عنه غالباً في الشكؿ
والمضموف ،كالشيؾ المسطر والشيؾ المقيد في الحساب.

األهداف التعميمية:


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
أو ال -ميعاد التقديم:
نصت المادة ( 368ؽ.ت) عمى أف الشػيؾ واجػب الوفػاء لػدط االطػالع عميػه وكػؿ بيػاف مخػالؼ

لذلؾ ُيع ُّد كأف لـ يكف؛ لذلؾ فإف لحامؿ الشػيؾ الحػؽ بتقديمػه لموفػاء منػذ لحظػة اسػتالمه لػه .واذا كػاف
السػػاحب ػػد أرخ الشػػيؾ بتػػاري الحػػؽ لتػػاري إصػػدارإ الحقيقػػي؛ فػػإف ذلػػؾ ال يػػؤثر عمػػى حػػؽ الحامػػؿ
بعرضه عمى المسحوب عميه لوفائه منذ تاري استالمه له.

لكف هؿ يحؽ لمحامؿ أف يتراخى في تقديـ الشيؾ لموفاء إلى أجؿ طويؿ؟
سبؽ أف ذكرنا بأف الشيؾ هو أداة وفاء ،وليس أداء ائتماف ،ولكي يتمكف مػف أداء هػذإ الوظيفػة،

فقػد لحػظ المشػرع ضػرورة تقديمػه لموفػاء خػالؿ فتػرة صػيرة مػف تحريػرإ ،و ػد ذكػرت المػادة (369ؽ.ت)
في هذا الشأف ما يمي:
أياـ.

 -1الشػػيؾ المسػػحوب فػػي سػػورية ،وواجػػب الوفػػاء فيهػػا يجػػب تقديمػػه لموفػػاء خػػالؿ مهمػػة ثمانيػػة
 -2أما الشيؾ المسحوب خارج سورية وواجب الوفاء في داخمها ،فيجب تقديمه لموفػاء فػي خػالؿ

عش ػريف يوم ػًا إذا كػػاف الشػػيؾ ص ػػاد ًار بأوروبػػة ،أو بأحػػد البمػػداف الوا ع ػػة عمػػى شػػاط البحػػر األب ػػي

المتوسط ،وفي خالؿ سبعيف يومًا إذا كانت جهة إصدارإ ،وا عة في غير البالد السالفة الذكر.

 -3ويبػػدأ الميعػػاد السػػالؼ الػػذكر مػػف اليػػوـ المبػػيف فػػي الشػػيؾ كتػػاري ةصػػدارإ واعتبػػرت المػػادة
( 371ؽ.ت) تقديـ الشيؾ إلى إحدط غرؼ المقاصة بمثابة تقديـ لموفاء.
واذا حال ػػت ػػوة ػػاهرة ال يمك ػػف التوم ػػب عميه ػػا ،دوف تقػ ػديـ الش ػػيؾ لموف ػػاء ف ػػي المواعي ػػد المق ػػررة،

امتدت هذإ المواعيد لحيف زواؿ هذإ القوة (مادة 389ؽ.ت).
ثاني ا -جزاء اإلخالل بمواعيد التقديم:

ػػررت المػػادة (383ؽ.ت) أن ػػه" :لحامػػؿ الشػػيؾ الرج ػػوع عمػػى المظه ػريف والس ػػاحب وغيػػرهـ م ػػف
الممزميف إذا دمه لموفاء في المدة القانونية ،ولـ تدفع يمته ،وأثبت االمتناع عف الوفاء باحتجاج.
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يسػتفاد مػػف الػػنذ المػػذكور أف الحامػػؿ إذا أهمػػؿ تقػديـ الشػػيؾ لموفػػاء خػػالؿ المػػدد القانونيػػة وهػػي
 72/22/8يومػ ػًا بحس ػػب م ػػا إذا ك ػػاف الش ػػيؾ مس ػػحوبًا ف ػػي س ػػورية ،أو ف ػػي بم ػػد أوروب ػػي ،أو يق ػػع عم ػػى
شاط البحر األبي

المتوسط ،أو فػي أي بمػد مػ ف بمػداف العػالـ األخػرط ،وليسػتحؽ الػدفع فػي سػورية،

فػػإف حقػػه بػػالرجوع عمػػى السػػاحب والمظه ػريف 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
حتى انقضاء ميعاد التزاـ األخير بوفائه.
كمػػا أشػػارت المػػادة (372ؽ.ت) إلػػى أنػػه" :عمػػى المسػػحوب عميػػه أف يػػوفي يمػػة الشػػيؾ ولػػو بعػػد

الميعػػاد المحػػدد لتقديمػػه" .ويسػػتمر هػػذا االلت ػزاـ حتػػى انقضػػاء مػػدة مػػرور الػػزمف 1وهػػي ثػػالث سػػنوات
ابتداء مف تاري انتهاء مهمة التقديـ لموفاء.
أضؼ إلى ذلؾ أف المشػرع ألػزـ كػؿ مصػرؼ يػرف

وفػاء شػيؾ ،لديػه مقابػؿ وفائػه ،ولػـ تحصػؿ

لديػه أي معارضػة فيػه ،ومسػػحوب سػحباً صػحيحاً عمػػى خزانتػه ،بػالتعوي

عمػػى السػاحب عػف الضػػرر

الناش له عف عدـ تنفيذ أمرإ ،وعما لحقه في سمعته واعتبػارإ المػالي (422ؽ.ت) ،مػف دوف أف يحػدد

بأف الرف

الذي يساءؿ عنه المصرؼ المسحوب عميه هو الذي يقع خالؿ فترة التقديـ فقط.

 1انظر بهذا المعنى  :نق
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شروط صحة الوفاء
أو ال -لمن يدفع الشيك:
لكي يكػوف وفػاء الشػيؾ صػحيحاً ومبرئػاً لذمػة المصػرؼ المسػحوب عميػه؛ يجػب أف يػتـ بػيف يػدي

حاممه الشرعي سواء كاف صاحب الحؽ فيه أو نائبه.

وعمػػى ذلػػؾ ،إذا كػػاف الشػػيؾ لمحامػػؿ فػػإف عمػػى المصػػرؼ المسػػحوب عميػػه وفػػاءإ لمػػف يتقػػدـ بػػه،
لكػػف إذا كانػػت ظػػروؼ التقػػديـ أدخمػػت بع ػ

الشػػؾ فػػي ناعػػة المصػػرؼ حػػوؿ ممكيػػة الحامػػؿ لمشػػيؾ؛

فإف باستطاعة المصرؼ التو ؼ عف الدفع.
واذا كػ ػػاف الشػ ػػيؾ اسػ ػػمياً ،عمػ ػػى المسػ ػػحوب عميػ ػػه وفػ ػػاؤإ لمشػ ػػخذ ال ػ ػوارد اسػ ػػمه فػ ػػي الشػ ػػيؾ ،أو

لمشخذ الذي انتقؿ إليه الشيؾ بطريؽ حوالة الحؽ بعد التأكد مف استيفاء إجراءاتها.

أما إذا كاف الشيؾ ألمر ،أي ابالً لمتظهير ،فعمى المسحوب عميه الوفاء به إلػى حاممػه الشػرعي

بعػػد أف يتأكػػد مػػف وصػػوله إليػػه بسمسػػمة غيػػر منقطعػػة مػػف التظهي ػرات (مػػادة 268ؽ.ت بداللػػة المػػادة
364ؽ.ت) ودوف أف يسأؿ عف التحقؽ مف صحة توا يع المظهريف (مادة 2/376ؽ.ت).
وفػػي كػػؿ األح ػواؿ ،عمػػى المسػػحوب عميػػه ،لتب ػ أر ذمتػػه بشػػكؿ صػػحي و طعػػي ،أف يتحقػػؽ ب ػػؿ
صرؼ يمة الشػيؾ لصػاحبه مػف صػحة الشػيؾ نفسػه ،ومػف صػحة تو يػع السػاحب بمقارنتػه مػع نمػوذج

تو يعػه المحفػوظ لديػه .كمػا يجػب عمػى المصػرؼ إضػػافة إلػى ذلػؾ أف يتأكػد مػف أنػه لػـ يتمػؽ معارضػػة
صحيحة بعدـ وفاء الشػيؾ المعػرو

عميػه لهػذا الوػر  .وعميػه أخيػ اًر أف يتأكػد مػف شخصػية الحامػؿ

الػػذي يس ػػممه الش ػػيؾ وذلػػؾ ب ػػاالطالع عم ػػى أي وثيقػػة رس ػػمية تحم ػػؿ صػػورته كجػ ػواز الس ػػفر ،وبطا ػػة

الهوية الشخصية.

ثانيا -محـل الوفــاء:
عمػػى المسػػحوب عمي ػػه أف يفػػي يمػػة الش ػػيؾ بأكممهػػا إذا تػ ػوافر لديػػه مقابػػؿ الوف ػػاء الكػػافي تح ػػت
طائمة المسؤولية بالتعوي

عمى الساحب عما لحقه مف ضرر؛ إف امتنع عف ذلؾ.

واذا كػاف األصػػؿ أف الػػدائف ال يجبػػر عمػػى اسػػتيفاء جػػزء مػػف دينػػه ،فػػإف المشػػرع التجػػاري ،تخفيفػاً

مف عبء الضماف الذي يتحممه المو عوف مف ساحب ومظهريف وغيػرهـ ،لػـ يسػم لمحامػؿ أف يػرف
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مػا يعػػر

عميػه مػػف وفػاء جزئػػي (مػػادة 2/374ؽ.ت) ،كػأف ال يكػػف لػدط المسػػحوب عميػه مقابػػؿ وفػػاء

كاؼ لتوطية يمة الشيؾ.
ويترتػػب عمػػى الوفػػاء الجزئػػي ب ػراءة ذمػػة السػػاحب والمظه ػريف والضػػامنيف (االحتيػػاطييف) لهػػـ بمػػا
يسػاوي المبمػػل المػػوفى مػف يمػػة الشػػيؾ .ولحامػؿ الشػػيؾ أف يقػػدـ االحتجػاج عمػػا تبقػػى مػف يمتػػه .لكػػف
إذا كػػاف الوفػػاء جزئي ػًا فػػإف المسػػحوب عميػػه ال يسػػتطيع طمػػب اسػػترداد الشػػيؾ ،بػػؿ لػػه أف يطمػػب تثبيػػت

الوفاء الحاصؿ منه عمى الشيؾ نفسه ،واعطاءإ مخالصة مستقمة بذلؾ (مادة 3/374و 4ؽ.ت).

واذا اشػترط وفػاء الشػػيؾ بعممػة غيػػر متداولػة فػػي سػورية ،فإنػػه يجػب وفػػاء مبموػه فػػي ميعػاد تقػػديـ

الشيؾ بػالميرات السػورية حسػب سػعر الصػرؼ فػي هػذا التػاري  .فػإذا لػـ يػتـ الوفػاء فػي يػوـ التقػديـ كػاف
لمحامؿ الخيػار بػيف المطالبػة بمبمػل الشػيؾ مقومػاً بالعممػة السػورية حسػب سػعرإ فػي يػوـ التقػديـ ،أو فػي

يوـ الوفاء .عمى أف لمساحب أف يشترط أف القيمة تحسب طبقًا لسعر معيف يحػددإ فػي الشػيؾ .كمػا لػه

أيضاً أف يشترط الوفاء بعممة أجنبية فعالً ( 377ؽ.ت).

ثػػـ إذا تعػػيف مبمػػل الشػػيؾ بعممػػة تحمػػؿ اسػػماً مشػػتركاً مثػػؿ المي ػرة ،فهػػي عممػػة مشػػتركة بػػيف لبنػػاف

وسورية وتركيا...إل  ،فيفتر

أف المقصود هو العممة الخاصة ببمد الوفاء ( 6/377ؽ.ت).

ثالث ا -إثبـات الوفـاء:

تقضػي المػادة ( 1/374ؽ.ت) بأنػػه يحػؽ لممسػػحوب عميػه أف يطمػب مػػف الحامػؿ عنػػد وفائػه يمػػة
الشػػيؾ أف يس ػػممه إليػػه م ػػع التأش ػػير عميػػه بالتخ ػػالذ ،وهك ػػذا يكػػوف إثب ػػات وف ػػاء يمػػة الش ػػيؾ باس ػػتالـ

المسحوب عميه لمشيؾ مف الحامؿ مو عاً مف األخير بما يفيد الوفاء.

و ػػد جػػرت العػػادة لػػدط المصػػارؼ أف تطمػػب إلػػى حامػػؿ الشػػيؾ المعػػرو

لموفػػاء وضػػع تو يعػػه

عمػػى ظهػػر الصػػؾ مجػػرداً عػػف أي كتابػػة أخػػرط ،ثػػـ تضػػيؼ لفظ ػاً يفيػػد التخػػالذ بج ػوار التو يػػع يحػػرر

بيد الموظؼ المختذ ،أو يثبت بخاتـ يدوي أو آلي.

أما إذا سمـ الحامؿ الشػيؾ إلػى المصػرؼ دوف أي تأشػير عميػه بالتخػالذ ،كػاف ذلػؾ رينػة عمػى

الوفاء ،لكف هذإ القرينة تقبؿ إثبات العكس مف جانب الحامؿ.
رابع ا -مسؤولية المسحوب عميه عن الوفاء:

تنشػػأ مسػػؤولية المصػػرؼ المسػػحوب عميػػه عػػف وفػػاء الشػػيكات المسػػحوبة عميػػه مػػف عقػػد حسػػاب

الوديعة؛ الذي أبرمه مػع زبونػه ،والتػزـ بموجبػه بػدفع مبػالل الشػيكات التػي يسػحبها عميػه األخيػر .وعمػى
هذا األساس فإف ذمة المسحوب عميه ال تب أر نحو زبونػه إال إذا كػاف ػد أوفػى شػيكات اسػتوفت ظاهريػًا
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شػػكمها القػػانوني ،ولػػـ ينسػػب أي إهمػػاؿ لػػه فػػي هػػذا الصػػدد .وتطبيق ػاً لػػذلؾ يمتػػزـ المسػػحوب عميػػه عنػػد

الوفاء بما يمي:

 -1أف يتأكد مف أهمية الحامؿ؛ ألف الوفاء لألخير يرتب بػراءة ذمػة المسػحوب عميػه ،واةبػراء ال

يقػػع أساسػًا إال مػػف شػػخذ كامػػؿ األهميػػة ،2وتتحقػػؽ المصػػارؼ عػػادة مػػف هػػذإ األهميػػة بػػاالطالع عمػػى
أي مستند رسمي يثبت شخصية الحامػؿ (بطا ػة عائمػة ،جػواز سػفر ،بطا ػة الهويػة الشخصػية .)...أمػا

إذا كاف
ال ع ػػف ص ػػاحبه األص ػػمي ،فعميػ ػػه أف يب ػػرز س ػػند الوكال ػػة إلػ ػػى
حام ػػؿ الش ػػيؾ المق ػػدـ لموف ػػاء وكػ ػػي ً

المسحوب عميه لمتأكد مف صفته هذإ وحدود سمطاته في هذا الشأف.

 -2أف يتحقؽ مف وصوؿ الشيؾ إلى الحامؿ نتيجة تظهيرات متسمسمة.3
 -3أف يتأكد مف وجود مقابؿ وفاء كػاؼ لتوطيػة يمػة الشػيؾ المقػدـ لموفػاء؛ إال إذا كػاف بػؿ أف

يفػػي هػػذا الشػػيؾ عمػػى المكشػػوؼ .4ويمتػػزـ المسػػحوب عميػػه بإنفػػاذ تعميمػػات زبونػػه فيمػػا لػػو طمػػب منػػه
تخصيذ إحدط الدفعات في الحساب لتسديد شيؾ معيف.
 -4أف ال يفي الشيؾ إذا كاف د تمقى اعتراضاً صػحيحاً مػف الزبػوف عمػى وفائػه ،وأف وفػي عمػى

الرغـ مف هذا االعت ار

يتحمؿ مسؤولية خطئه.5

 -5أف يتثبت مف اشتماؿ الشيؾ عمػى جميػع البيانػات اةلزاميػة ،واذا مػا الحػظ بعػ

التعػديالت

في هذإ البيانات ،عميه أف يستوثؽ مف اعتماد الساحب لها بوضع تو يعه جانب التعديؿ.
وفػػي الوا ػػع غالب ػاً مػػا تطػػرح مسػػؤولية المسػػحوب عمي ػه بصػػدد وفائػػه شػػيكات مػػزورة يترتػػب عمػػى

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

لممطابقة مػع التوا يػع؛ التػي تحممهػا الشػيكات ،التػي يسػحبها الزبػوف مسػتقبالً ،فػإف ارتػاب المصػرؼ فػي
 2د .ادوارد عيد ،مرجع سابؽ ,ذ .271
 3محكمة الكويت الكمية  ،1972/6/12مشار إليه في مؤلؼ الدكنور محمد حسني عباس ،مرجع
سابؽ ,ذ .291
 4استئناؼ اكس  ،1971/6/29مجمة المصرؼ  ،1971ذ .925

 5محمكة بداية  ,1973/3/22 nimesاالسبوع القانوني  ,2 ,1973ر ـ .6327
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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 بػػؿ
الزبػػوف ،وال يجػػوز أف يمتػػزـ هػػذا الزبػػوف بمقتضػػى تو يػػع مػػزور عميػػه؛ ألف السػػند المػػزور ال صػػحة لػػه
عمػػى مػػف نسػػب إليػػه ،ولهػػذا فػػإف تبعػػة الوفػػاء تقػػع عمػػى عػػاتؽ المصػػرؼ أيػًا كانػػت درجػػة إتقػػاف التزويػػر

وذلػػؾ كمػػه بشػػرط عػػدـ و ػػوع خطػػأ مػػف جانػػب الزبػػوف ال ػوارد اسػػمه فػػي الصػػؾ ،واال تحمػػؿ هػػو تبعػػة
ويع ػ ُّػد تقص ػػي اًر م ػػف الزب ػػوف الس ػػاحب مت ػػى ارتك ػػب خط ػػأ بع ػػدـ محافظت ػػه عم ػػى دفت ػػر الش ػػيكات
خطئ ػػهُ .
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 تُعػػد مػػف مخػػاطر المهنػػة التػػي
تتعر لها المصارؼ عمومًا ،مقابؿ ما يعود عميها مف فوائد أخرط نتيجة العمميات المصرفية.6
و د أشارت المادة (393ؽ.ت) إلى مسؤولية المصرؼ وأحكامها بقولها:

 -1يتحمؿ المسحوب عميه وحدإ الضرر المترتب عمى شيؾ مػزور أو محػرؼ إذا لػـ يكػف نسػب
أي خطأ إلى الساحب المبيف اسمه في الصؾ.

 -2وبوجه خاذ ُي ُّ
عد الساحب مخطئ ًا إذا لـ يحػافظ عمػى دفتػر الشػيكات المسػمـ إليػه بمػا ينبوػي
مف عناية.
خامس ا -المعارضة في الوفــاء:

نصػت المػادة (2/372و3ؽ.ت) عمػػى مػا يمػي" :ال تقبػػؿ معارضػة السػاحب عمػػى وفػاء الشػػيؾ إال

في حالة ضياعه ،أو إفالس حاممه.

.214

 6د .مص ػػطفى كم ػػاؿ ط ػػه ،مرج ػػع س ػػابؽ ,ذ  289؛ د .س ػػميحة القمي ػػوبي ،مرج ػػع س ػػابؽ ,ذ
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ف ػػإذا عػػػار

السػػػاحب بػػػالرغـ مػػػف هػػػذا الحظ ػػر ألسػ ػػباب أخػػػرط ،وج ػ ػب عمػ ػػى اضػ ػػي األمػ ػػور

المستعجمة  -حتى ولو فػي حالػة رفػع دعػوط أصػمية -أف يػأمر بإلوػاء هػذإ المعارضػة بنػاء عمػى طمػب

الحامؿ".

يتضػ مػف هػذا الػنذ أف السػاحب ال يسػتطيع أف يطمػب إلػى المسػحوب عميػه عػدـ وفػاء الشػػيؾ
إال فػي حػالتيف فقػط :ضػياع الشػػيؾ ،وافػالس حاممػه .واذا مػا عػار

لويػػر هػذيف السػببيف فػإف لقاضػػي

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

صحيحاً ،وتب أر ذمته بذلؾ .وكذلؾ األمر لو حجػز دائنػو السػاحب تحػت يػد المسػحوب عميػه ،فػإف عمػى
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 االعت ػ ار
أعالإ ،فإف الرأي عمى أف حؽ االعت ار

عمػػى الوفػػاء بالحػػالتيف المػػذكورتيف

ال يقتصر عمػى المػذكور وحػدإ ،بػؿ يجػوز لمحامػؿ فػي حالػة

ضياع الشيؾ ،ولوكيؿ التفميسة في حالة إفالس الحامؿ إجراء مثؿ هذا االعت ار

أيضًا.7

سادس ا -الوفاء في حالة ضياع الشيك:
إذا ض ػػاع الشػػػيؾ (أو تمػػػؼ ،أو سػػػرؽ )..جػػػاز ،كم ػػا أسػػػمفنا ،لسػػػاحبه وحاممػػػه المعارضػ ػػة لػ ػػدط
المسحوب عميه بعدـ وفائه.
لكف يثور السؤاؿ بعد ذلؾ :كيؼ يتـ وفاء الشيؾ بمثؿ هذإ الحالة؟
لقد رسـ المشرع عدة طرؽ لحؿ هذإ المشػكمة تختمػؼ بحسػب مػا إذا كػاف الشػيؾ محػر ًار مػف عػدة

نس  ،أو مف نسخة واحدة.

وحيػ ػػث إف أحك ػ ػػاـ ضػ ػػياع س ػ ػػند السػ ػػحب تنطب ػ ػػؽ عم ػ ػػى ضػ ػػياع الش ػ ػػيؾ بموجػ ػػب أحك ػ ػػاـ الم ػ ػػادة

(378ؽ.ت) ،فإنه يقتضي الرجوع إليها تفاديًا لمتكرار.

* * *

 7د .ادوارد عيد ،مرجع سابؽ ,ذ .286-285
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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
منفرديف (328ؽ.ت بداللة المادة 385ؽ.ت).
لكػػف لكػػي يمػػارس الحامػػؿ حػػؽ الرجػػوع ،عميػػه ،كمػػا تشػػير إلػػى ذلػػؾ المػػادة (383ؽ.ت) أف يثبػػت

امتنػاع المسػػحوب عميػه عػػف الوفػػاء باحتجػاج رسػػمي ،وكػذلؾ يمػػزـ بإخطػػار مػف ظهػػر إليػه الشػػيؾ بعػػدـ
الوفاء خالؿ مدة محددة.
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الحتجاج لعدم الوفاء
أو ال -موعد تنظيم الحتجاج
ذكػػرت الم ػػادة (384ؽ.ت) ل ػػزوـ تقػػديـ االحتج ػػاج لع ػػدـ الوفػػاء ب ػػؿ انقض ػػاء مػػدة تق ػػديـ الش ػػيؾ.
وهػي ،كمػػا نعمػـ ،ثمانيػػة أيػػاـ ،أو عشػروف يومػًا أو سػبعوف يومػًا مػػف تػاري سػػحب الشػيؾ حسػػب مػػا إذا
كاف الشيؾ مسحوبًا في سورية ،أو في أوروبة ،أو إحػدط بمػداف البحػر األبػي

المتوسػط ،أو فػي بػا ي

البمػػداف األخػػرط ويسػػتحؽ الػػدفع فػػي سػػورية .واذا مػػا تػػـ تقػػديـ الشػػيؾ فػػي اليػػوـ األخيػػر ،جػػاز تحريػػر
االحتجاج في يوـ العمؿ التالي له.
لك ػػف إذا م ػػا حال ػػت ػػوة ػػاهرة ،كنش ػػوب ح ػػرب ،أو ث ػػورة ،أو فيض ػػاف ،أو غي ػػر ذل ػػؾ ،دوف تق ػػديـ
االحتجاج في الموعد المحدد ،فإف هذا الموعد يمتد حتى زواؿ القوة القاهرة حيػث يتوجػب عمػى الحامػؿ
بعػػدها أف يبػػادر إلػػى إ امػػة االحتجػػاج دوف إبطػػاء (389ؽ.ت) كمػػا يتوجػػب عمػػى المػػذكور إخطػػار مػػف

ظه ػػر ل ػػه الش ػػيؾ بح ػػادث الق ػػوة الق ػػاهرة ،واف يثب ػػت ه ػػذا اةخط ػػار عم ػػى الش ػػيؾ ذات ػػه ،أو عم ػػى الور ػػة
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).

ثانيا -إجراءات تنظيم الحتجاج:
تقض ػػي الم ػػادة (383ؽ.ت) ب ػػأف إثب ػػات امتن ػػاع المس ػػحوب عمي ػػه يج ػػوز أف يق ػػع بإح ػػدط الط ػػرؽ

التالية:

أ -بور ة احتجاج رسمية.
ب -ببيػػاف صػػادر مػػف المسػػحوب عميػػه مػػؤرخ مكتػػوب عمػػى الشػػيؾ ذاتػػه مػػع ذكػػر يػػوـ تقديمػػه.

وبهػػذا يتميػػز الش ػػيؾ عػػف ب ػػا ي األسػػناد التجاريػػة بأن ػػه ال يمػػزـ ةثب ػػات االمتنػػاع عػػف الوف ػػاء بػػه تنظ ػػيـ
احتجاج رسمي .و صد المشرع مف هذا الحكـ واض  ،ذلػؾ أف أسػباب االمتنػاع عػف وفػاء الشػيؾ ينػدر
أف تعػ ػ ود لعج ػػز المس ػػحوب عمي ػػه ع ػػف الوف ػػاء ،أو تعنت ػػه ،وه ػػو ع ػػادة مؤسس ػػة مص ػػرفية تتمت ػػع بائتم ػػاف
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ضػػخـ ،فمػػيس ثمػػة حاجػػة لتحري ػػر احتجػػاج ضػػد المسػػحوب عميػػه م ػػف أجػػؿ التشػػهير بػػه ،وحثػػه عم ػػى
الوفاء ،كما هو الحاؿ بالنسبة لممسحوب عميه في سند السحب أو المحرر فػي السػند ألمػر ،والػذي هػو

عمى الوالب تاجر فرد.

جػ -ببياف مؤرخ صادر عف غرفة المقاصة يذكر فيه أف الشيؾ دـ فػي الو ػت المحػدد ولػـ تػدفع
يمته.
نفيػػد بػػأف األحكػػاـ المتعمقػػة بتنظػػيـ االحتجػػاج المنصػػوذ عميهػػا فػػي الم ػواد (316-315ؽ.ت)

بالنسػػبة لسػػند السػػحب تسػػري عمػػى الشػػيؾ بموجػػب أحكػػاـ المػػادة (388ؽ.ت) بالقػػدر الػػذي ال يتعػػار
مع ماهيته؛ ولهذا يقتضي الرجوع إليها في مكاف دراستها هناؾ.
ثالث ا -اإلعفاء من تنظيم الحتجاج:

يسػ ػػتطيع حامػ ػػؿ الشػ ػػيؾ ممارسػ ػػة حقػ ػػه بػ ػػالرجوع عمػ ػػى ضػ ػػامني الوفػ ػػاء دوف أف يكػ ػػوف ػ ػػد نظػ ػػـ

االحتجاج لعدـ الوفاء في الحالتيف التاليتيف:

 -1إذا حػػدثت ػػوة ػػاهرة حالػػت دوف تنظػػيـ االحتجػػاج فػػي موعػػدإ المحػػدد ،واسػػتمرت هػػذإ القػػوة
أكثر مف خمسة عشر يوماً مف تاري اليوـ الذي اـ فيػه الحامػؿ بإخطػار مػف ظهػر لػه الشػيؾ بحػدوث
القوة القاهرة ،ولو كاف هذا التاري

بؿ انقضاء أجؿ تقديـ الشيؾ (مادة 5/389ؽ.ت).

 -2إذا ضػمف السػاحب ،أو المظهػر الشػػيؾ شػرط الرجػوع دوف احتجػػاج ،أو بػال مصػاريؼ (مػػادة
327ؽ.ت بداللة المادة 385ؽ.ت).
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اإلشعار بعدم الوفــاء
ال بأحكػػاـ الم ػػادة (385ؽ.ت) فإنػػه تس ػػري عمػػى الشػػيؾ أحك ػػاـ المػػادة (326ؽ.ت) المتعمق ػػة
عم ػ ً

باةشعار المتوجب إجراءإ عند امتناع المسحوب عميه عف وفاء سند السحب.

لذا منعًا لمتكرار فإننا نكتفي باةحالة إلى ما ذكرناإ في هذا الصدد هناؾ.
* * *

الرجوع لعدم الوفاء
إذا ػػدـ حامػػؿ الشػػيؾ هػػذا السػػند لممسػػحوب عميػػه فػػي المػػدة القانونيػػة لمتقػػديـ وامتنػػع األخيػػر عػػف
الوف ػػاء ،وأثب ػػت االمتن ػػاع الم ػػذكور ف ػػي احتج ػػاج نظ ػػامي ،ج ػػاز ل ػػه الرج ػػوع عم ػػى المظهػ ػريف والس ػػاحب
وضامنيهـ (االحتياطييف).
ولمحامػػؿ الحػػؽ فػػي إ امػػة دعػػوط الرجػػوع عمػػى أي مػػف ه ػؤالء الممتػػزميف ،منفػػرديف أو مجتمعػػيف،

وعمى وجه التضامف.

واذا اس ػػتوفى الحامػ ػػؿ حقػ ػػه م ػػف أحػ ػػدهـ ،فػ ػػإف م ػػف دفػ ػػع يرجػ ػػع عم ػػى المػ ػػو عيف السػ ػػابقيف الػ ػػذيف
يضمنوف له استرداد ما دفع.

نتناوؿ فيما يمي بحث النقطتيف التاليتيف:

 -1رجوع الحامؿ عمى الممتزميف بالشيؾ.
 -2رجوع الممتزميف بعضهـ عمى بع

.

أولا -رجوع الحامل عمى الممتزمين بالشيك:
أ -األشخاص الذين يحق لمحامل إقامـة دعـوا الرجـوع عمـي م :لقػد حػددت المػادة (383ؽ.ت)
بكػػؿ وضػػوح األشػػخاذ الػػذيف يمكػػف لمحامػػؿ مطػػالبتهـ بالوفػػاء إذا امتنػػع المسػػحوب عميػػه عنػػه ،فهػػـ
المظه ػ ػػروف والس ػ ػػاحب وغي ػ ػػرهـ م ػ ػػف المم ػ ػػزميف أي الض ػ ػػامنوف (االحتي ػ ػػاطيوف) لممظهػ ػ ػريف والس ػ ػػاحب.
ويالحظ أف المػادة المػذكورة لػـ تػذكر المسػحوب عميػه مػف بػيف األشػخاذ الػذيف يجػوز لمحامػؿ الرجػوع

ال،
عمػيهـ .فػػي الوا ػع إف المػػذكور لػـ يو ػػع عمػى الشػػيؾ ،فتو يعػه عمػػى الشػيؾ ُيعػ ُّػد مػف حيػػث المبػدأ بػو ً
والقبوؿ محظور كما رأينا في هذا السند.
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 -393ب -موضــوع الرجــوع :يجػػوز لحامػػؿ الشػػيؾ أف يطالػػب مػػف لػػه حػػؽ الرجػػوع عميػػه بقيمػػة
الشػػيؾ غي ػػر المدفوعػػة ،وبجمي ػػع مصػػاريؼ االحتج ػػاج واةشػػعارات الص ػػادرة ،وغيػػر ذل ػػؾ مػػف النفق ػػات
(مػػادة 386ؽ.ت) كنفق ػػات الم ارس ػػالت ،ورس ػػوـ الػػدعاوط وغيره ػػا .إض ػػافة إل ػػى الفوائػػد ابت ػػداء م ػػف ي ػػوـ
التقػػديـ محسػػوبة بمعػػدلها القػػانوني بالنسػػبة لمشػػيكات المسػػحوبة والمسػػتحقة الوفػػاء فػػي سػػورية ،وبمعػػدؿ

 %12بالنسبة لمشيكات األخرط.

ثانيا -رجوع الممتزمين بعض م عمى بعض:

ذكػػرت المػػادة (387ؽ.ت) مػػا يمػػي" :يمكػػف لمػػف أوفػػى شػػيكًا أف يطالػػب ضػػامنيه بكامػػؿ المبمػػل

ال ػػذي أوف ػػاإ والمص ػػاريؼ الت ػػي أنفقه ػػا إض ػػافة إل ػػى الفائ ػػدة محس ػػوبة ابت ػػداء م ػػف ي ػػوـ الوف ػػاء ،وبالمع ػػدؿ
المذكور في الفقرة السابقة.
إف أثػػر وفػػاء يمػػة الشػػيؾ مػػف أحػػد الممتػػزميف بػػه يختمػػؼ بػػاختالؼ مركػػز كػػؿ مو ػػع مػػوؼ مػػف

هؤالء الممتزميف:

 -1الساحب :الساحب هو المديف األصمي بالشيؾ فهػو الػذي أنشػأإ وأوؿ مػف التػزـ بػه ثػـ أطمقػه
في التداوؿ .فوفاؤإ بقيمته يبرئ ذمتػه؛ لكنػه ال يفػت لػه بابػاً لمرجػوع عمػى أحػد إذ لػيس هنػاؾ أحػد بمػه،

وبذلؾ تنتهي حياة الشيؾ .مع ذلؾ إذا كاف السػاحب ػد ػدـ مقابػؿ الوفػاء لممسػحوب عميػه ،فػإف لػألوؿ
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).
 -2المظ ـر :متى وفى أحد المظهريف يمة الشػيؾ لمحامػؿ ،أو لمظهػر الحػؽ كػاف لػه أف يرجػع
بدورإ عمى األشخاذ؛ الذيف سبقوإ في التو يع عمى السند ألنهـ يضمنوف لػه وفػاءإ .وعمػى ذلػؾ يكػوف

لػه إ امػػة دعػػوط الرجػػوع عمػى المظهػريف السػػابقيف وضػػامنيهـ وعمػى السػػاحب وضػػامنه .أمػػا المظهػػروف
الالحقػػوف لممظهػػر المػػوفي؛ فػػإف ذمػػتهـ تب ػ أر بهػػذا الوفػػاء ،ولػػيس لألخيػػر حػػؽ الرجػػوع عمػػيهـ ،أو عمػػى
ضامنيهـ ،ألنهـ مضمونوف مف بمه.
 -3الضـــامن حالحتيـــاطي  :إذا وجه ػػت المطالب ػػة م ػػف الحام ػػؿ إل ػػى أح ػػد الض ػػامنيف ك ػػاف له ػػذا
الض ػػامف أف يرج ػػع عم ػػى الممت ػػزـ المض ػػموف ال ػػذي يض ػػمنه ،وعم ػػى جمي ػػع األش ػػخاذ ال ػػذيف يض ػػمنوف

مضػػمونه .ويكػػوف رجػػوع الضػػامف عمػػى المو ػػع المض ػموف إمػػا بموجػػب دعػػوط الكفالػػة ،وهػػي تخضػػع
لمقواعػػد العامػػة ولمتقػػادـ العػػادي ،وامػػا بػػدعوط الحمػػوؿ محػػؿ الحامػػؿ الػػذي اسػػتوفى مبمػػل الشػػيؾ ،وهػػي
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دعػػوط صػػرفية .أمػػا رجػػوع الضػػامف المػػوفي عمػػى ضػػامني مضػػمونه فيكػػوف بموجػػب الػػدعوط الصػػرفية
دوف غيرها .وفي حاؿ رجوع المػذكور بالػدعوط الصػرفية عميػه أف ي ارعػي اةجػراءات والمواعيػد الالزمػة

لقبوؿ هذإ الدعوط.

***
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سقوط حق الرجوع لإلهمال أو لمتقادم
أولا -السقوط بسبب اإلهمال:
أ -حالت اإلهمال:
ال ،خالفػًا لمػا ذهػب إليػه حػيف
لـ يشر المشرع صراحة إلى الحاالت التي يعتبر فيها الحامػؿ مهمػ ً

بحثه ألحكاـ سند السحب.

ومع ذلؾ إذا رجعنا إلى نذ المادة (383ؽ.ت) ن ارهػا تقػوؿ" :يمكػف لحامػؿ الشػيؾ الرجػوع عمػى
المظهػريف والسػاحب ،وغيػرهـ مػف الممػزميف إذا دمػه لموفػػاء فػي المػدة القانونيػة ولػـ تػدفع يمتػه ،وأثبػػت
االمتناع عف الوفاء باحتجاج".
ال في الحالتيف التاليتيف:
ويستفاد مف هذا النذ أف الحامؿ ُيعد مهم ً
 -1إذا لـ يقدـ الشيؾ لموفاء خالؿ مهمة التقديـ القانونية.
 -2إذا لػػـ يػػنظـ االحتجػػاج لعػػدـ الوفػػاء بػػؿ انقضػػاء مهمػػة التقػػديـ .لكػػف إذا تػػـ التقػػديـ فػػي اليػػوـ

األخير جاز تحرير االحتجاج في يوـ العمؿ التالي له (مادة 2/384ؽ.ت).

واف الجزاء الذي يترتب عمى إهماؿ الحامػؿ القيػاـ بهػذيف الػواجبيف هػو سػقوط حقػه بػالرجوع عمػى
الضامنيف؛ الذيف فرضت هذإ الواجبات رعاية لمصالحهـ.
ب -آثار اإلهمال:

إف إهمػػاؿ الحام ػػؿ ال يػػؤدي إال إل ػػى س ػػقوط الػػدعوط الص ػػرفية المؤسس ػػة عمػػى س ػػحب الش ػػيؾ أو

تظهيرإ .وتختمؼ آثار هذا اةهماؿ باختالؼ العال ات القائمة بيف أطراؼ الشيؾ.
 -1العالقـــة بـــين الحامـــل الم مـــل والمســـحوب عميـــه :إف المس ػػحوب عمي ػػه غي ػػر مم ػػزـ ص ػػرفيًا

بالش ػػيؾ ألن ػػه يحظ ػػر عرض ػػه عمي ػػه لمقب ػػوؿ؛ وله ػػذا ف ػػإف مس ػػألة س ػػقوط ح ػػؽ الحام ػػؿ المهم ػػؿ بال ػػدعوط
الصرفية إزاء المسحوب عميه تكاد تكوف معدومة ،طالما يتوافر عند المسػحوب عميػه مقابػؿ وفػاء كػاؼ
لتوطيػػة الشػػيؾ .فقػػد سػػبؽ وذكرنػػا أف المسػػحوب عميػػه ممػػزـ بوفػػاء الشػػيؾ المعػػرو

عميػػه ط ػواؿ مػػدة

التقادـ إذا كاف لديػه مقابػؿ وفائػه ،أي يبقػى الت ازمػه ائمػًا خػالؿ هػذإ الفتػرة سػواء تػـ تقػديـ الشػيؾ خػالؿ
مدة التقديـ أو بعدها؛ ألف الحؽ بمقابؿ الوفاء يثبت لمحامؿ بمجرد انتقاؿ الشيؾ إليه.
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 -2العالقـة بــين الحامــل الم مــل والسـاحب :يختمػػؼ حػؽ الحامػػؿ المهمػؿ إزاء السػػاحب بحسػػب
مػػا إذا كػػاف األخيػػر ػػد أوصػػؿ مقابػػؿ الوفػػاء إلػػى المسػػحوب عميػػه أـ ال .فػػإذا كػػاف السػػاحب لػػـ يوجػػد
مقابػػؿ الوفػػاء لػػدط المسػػحوب عميػػه ،فيعنػػي ذلػػؾ أنػػه ظػػؿ المػػديف األصػػمي بمبمػػل الشػػيؾ .وطالمػػا أنػػه

مػػديف أصػػمي؛ ولػػيس بضػػامف؛ فػػال يجػػوز لػػه التمسػػؾ بالسػػقوط تجػػاإ الحامػػؿ المهمػػؿ واال أثػػرط عمػػى

حساب غيرإ مف دوف سبب( .)1أما إذا كاف الساحب د أوصؿ مقابػؿ الوفػاء إلػى المسػحوب عميػه؛ ثػـ
زاؿ بسػػبب ال إرادة لػػه فيػػه ،كمػػا لػػو أفمػػس المسػػحوب عميػػه ،فإنػػه يعتبػػر ضػػامناً والمسػػحوب عميػػه مػػديناً

أصميًا .وكضامف في هذإ الحالة يحؽ له أف يدفع مطالبة الحامؿ المهمؿ بالسقوط.

لكػػف إذا كػػاف السػػاحب ػػد أوجػػد مقابػػؿ الوفػػاء لػػدط المسػػحوب عميػػه ،ثػػـ زاؿ هػػذا المقابػػؿ بفعػػؿ
منسػوب إلػى السػاحب كاسػػتردادإ لػه ،أو همػؾ بػػؿ تقػديـ الشػيؾ لموفػاء ولػػو بسػبب بويػر إرادة السػػاحب،
فػػالحكـ واحػػد ف ػػي الحػػالتيف؛ وهػػو أف الس ػػاحب يبقػػى الم ػػديف األصػػمي بالشػػيؾ؛ وال يس ػػتفيد مػػف إهم ػػاؿ

الحامؿ كي يدفع مطالبته بالسقوط.

 -3العالقــة بــين الحامــل الم مــل والمظ ــرين :المظهػػروف ليس ػوا مػػدينيف بالشػػيؾ كمػػا فػػي بقيػػة
السندات التجارية ،بؿ هـ مجرد ضػامنيف ،ولهػذا أوجػب المشػرع عمػى الحامػؿ اتخػاذ إجػراءات المطالبػة
الالزمػة فػي مواعيػد صػػيرة محػددة تهػدؼ إلػى اةسػراع فػي تحريػر التػزاـ المػػذكوريف مػف هػذا الضػػماف.
فمػو أهمػػؿ فػي القيػػاـ بػاةجراءات المػػذكورة اسػػتطاع هػؤالء أف يتمسػػكوا بسػقوط حقػػه فػي الرجػػوع عمػػيهـ؛

ألف القوؿ بوير ذلؾ يجعؿ مراكزهـ تبقى معمقة لفترة طويمة خدمة لمصال حامؿ مهمؿ.
ومػػع ذلػػؾ يظػػؿ لمحامػػؿ المهمػػؿ مقاضػػاة المظهػػر؛ الػػذي تمقػػى منػػه الشػػيؾ بالػػدعوط الناشػػئة عػػف

العال ة األصمية (القيمة الواصمة) ،والتي حصؿ التظهير بمناسبتها.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 -1د .عمي عو

 ،مرجع سابؽ ,ذ  85؛ د .ادوارد عيد ،مرجع سابؽ ,ذ .346

ثاني ا -السقوط بسبب التقادم:

تسػػقط الحقػػوؽ الصػػرفية المتعمقػػة بالشػػيؾ بالتقػػادـ وفق ػاً لممهػػؿ التػػي حػػددتها المػػادة (394ؽ.ت)

عمى الشكؿ التالي:

311

 -1تسػػقط بالتقػػادـ دعػػوط حامػػؿ الشػػيؾ تجػػاإ المسػػحوب عميػػه بمضػػي ثالثػػة أع ػواـ عمػػى تػػاري
انقضاء الميعاد المحدد؛ لتقديـ الشيؾ لموفاء.

 -2وتسػػقط بالتق ػػادـ دعػػوط حام ػػؿ الش ػػيؾ بػػالرجوع عم ػػى المظه ػريف ،أو الس ػػاحب ،أو الممت ػػزميف

اآلخريف بمضي ستة أشهر عمى تاري انقضاء مهمة التقديـ.
 -3وتس ػ ػقط بالتقػ ػػادـ دعػ ػػوط المو ػ ػػع المػ ػػوفي بػػػالرجوع عمػ ػػى ضػ ػػامنيه م ػ ػف المػ ػػو عيف السػ ػػابقيف،
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.

لك ػػف الس ػػاحب ال ػػذي ل ػػـ يقػ ػػدـ مقاب ػػؿ الوف ػػاء أو دم ػػه ث ػػـ سػ ػػحبه ك ػػال أو بعضػ ػًا ،وك ػػذلؾ سػ ػػائر

الممت ػػزميف ال ػػذيف حص ػػموا عم ػػى إثػ ػراء غي ػػر ع ػػادؿ ،ف ػػإف دع ػػوط الرج ػػوع عم ػػيهـ التخض ػػع لم ػػدد التق ػػادـ
الصػػرفي القصػػير السػػالؼ ذكرهػػا ،بػػؿ لمػػدد التقػػادـ العػػادي الطويػػؿ؛ ألف الرجػػوع فػػي هػػذإ الحػػاالت ال

يستند إلى الشيؾ وانما إلى اةثراء دوف سبب.
يالحػػظ أف أحكػػاـ و ػػؼ التقػػادـ وانقطاعػػه وتوجيػػه اليمػػيف إلػػى المػػديف الػػذي يتمسػػؾ بالتقػػادـ فػػي

سػػند السػػحب تنطبػػؽ بػػذاتها عمػػى الشػػيؾ بموجػػب أحكػػاـ المػػادة (395ؽ.ت)؛ ولػػذا نكتفػػي هنػػا باةحالػػة
إلى ما ذكرناإ بهذا الصدد هناؾ.
***
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أنواع خاصة من الشيكات
أولا -الشيك المسطر Le chèque barré
الشيؾ المسطر هو :شيؾ محرر وفؽ شكؿ الشيؾ العادي ،لكنه يتميػز بوجػود خطػيف متػوازييف-
عػػادة مػػائميف -عمػػى صػػدر الشػػيؾ موضػػوعيف بخػػط اليػػد أو بوسػػاطة خػػتـ .ويترتػػب عمػػى هػػذا التسػػطير

وجوب امتناع المصرؼ المسحوب عميه عف الوفاء بقيمة الشػيؾ إال إلػى أحػد عمالئػه أو إلػى مصػرؼ
معيف إذا كاف التسطير عامًا (مادة 382ؽ.ت).
إف الحكمػة مػف التسػػطير هػي تفػادي خطػػر تزويػر الشػيؾ ،أو سػػر ته ،أو ضػياعه ،إذ ال يسػػتطيع

المػػزور أو الواجػػد أو السػػارؽ أف يقػػب

يمػػة الشػػيؾ إال إذا كػػاف زبون ػاً لممصػػرؼ المسػػحوب عميػػه ،أو

ظهر الشيؾ إلى مصرؼ آخر ،ففي الحالة األولى ػد يصػعب عمػى المػزور ،أو الواجػد ،أو السػارؽ أف
ال ،واخػتالؿ
يتقدـ إلى مصرفه الذي يتعامؿ معه لتحصيؿ يمة الشػيؾ خوفػًا مػف انكشػاؼ األمػر مسػتقب ً
ثقة المصرؼ به.

وفػػي الحالػػة الثانيػػة ال تقبػػؿ المصػػارؼ عػػادة تحصػػيؿ الشػػيكات المسػػطرة التػػي تقػػدـ إليهػػا إال مػػف
زبائنها.
يجوز تسطير الشػيؾ مػف السػاحب ومػف الحامػؿ (379ؽ.ت) وسػواء أكػاف الشػيؾ صػاد ًار لألمػر،

أـ لمحامؿ ،أـ كاف الشيؾ اسميًا.

والتسطير عمى نوعيف :تسطير عاـ وتسػطير خػاذ ،فالتسػطير العػاـ هػو الػذي يتػرؾ فيػه الفػراغ
بيف الخطيف المتوازييف عمى بيا

دوف كتابة أي كممة ،أو يكتب لفػظ "مصػرؼ" مػف غيػر تعيػيف اسػـ

مصرؼ بالػذات ،وفػي هػذإ الحالػة يجػوز لممصػرؼ المسػحوب عميػه وفػاء يمػة الشػيؾ إلػى أحػد زبائنػه،
أو ألي مصرؼ يتقدـ به .أما التسطير الخػاذ فهػو الػذي يػذكر فيػه اسػـ مصػرؼ معػيف بػيف الخطػيف
المتوازييف ،وعندئذ يمتنع عمػى المصػرؼ المسػحوب عميػه وفػاء يمػة الشػيؾ إال إلػى هػذا المصػرؼ ،أو

إلػػى مصػػرؼ وسػػيط لممصػػرؼ األخيػػر واال تعػػر

لممسػػؤولية بػػالتعوي

عػػف الضػػرر بمػػا ال يجػػاوز

يمة الشيؾ (مادة 6/382ؽ.ت).
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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و د حظر القانوف شطب التسػطير العػاـ أو التسػطير الخػاذ بقصػد تحويػؿ الشػيؾ المسػطر إلػى
شيؾ عادي ،واذا حصؿ الشػطب فػال يعتػد بػه ،إذ متػى وضػع التسػطير عمػى الشػيؾ وجػب أف تظػؿ لػه

هذإ الصفة حتى توفى يمته.

ثانيا -الشيك المقيد في الحسابChèque à porter en compte :
نص ػػت الم ػػادة (381ؽ.ت) عم ػػى أن ػػه يج ػػوز لسػ ػػاحب الش ػػيؾ ،أو لحامم ػػه أف يمنع ػػا وف ػػاءإ نقػ ػػداً

بوضػػع العب ػارة اآلتيػػة "لقيػػدإ فػػي الحسػػاب" عمػػى ظهػػر الشػػيؾ ،أو أي عبػػارة أخػػرط مماثمػػة .وفػػي هػػذإ
الحالة ال يجوز أف يجري تسديد الشيؾ مػف المسػحوب عميػه إال بطريػؽ القيػد فػي السػجالت .والقيػد فػي

ال كػؿ شػطب لعبػارة " يػد فػي الحسػاب" ويترتػب عمػى
ويع ُّػد بػاط ً
الحساب أو السجالت يقوـ مقاـ الوفػاءُ .
عػػدـ م ارعػػاة المسػػحوب عميػػه لألحكػػاـ المتقدمػػة أف يصػػب مسػػؤوالً عػػف تعػػوي الضػػرر بمػػا ال يجػػاوز
يمة الشيؾ.

إف الور

مف وفاء هػذإ الشػيكات عػف طريػؽ يػدها فػي سػجالت المصػارؼ هػو االسػتوناء عػف

اسػػتعماؿ النقػػود والتقميػػؿ مػػف مخػػاطر ضػػياع الشػػيكات ،أو سػػر تها ،أو تزويرهػػا ،لكػػف يفتػػر
الحالة وجود حسابات لدط المصارؼ لممتعامميف بهذإ الشيكات.
***
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ف ػي هػػذإ

تمارين:
أشر إلى الجواب الصحيح مما يمي:
 .1إف مدد تقديـ الشيؾ لموفاء ،حسب المادة  369ؽ ت هي:
 72 / 22 / 8 .1يوماً مف تاري سحب الشيؾ.

 82 / 32 / 12 .2يومًا مف تاري سحب الشيؾ.
 92 / 22 / 15 .3يومًا مف تاري سحب الشيؾ.
 .4كؿ ما تقدـ خطأ.
الجواب الصحي ر ـ .1
أشر إلى الجواب الخطأ مما يمي:
 .2الشيؾ المسطر:
 .1هو :شيؾ محرر وفؽ شكؿ الشيؾ العادي ،لكنه يتميز بوجود خطيف متوازييف -
عادة مائميف  -عمى صدر الشيؾ موضوعيف بخط اليد أو بوساطة ختـ.

 .2إف الحكمة مف التسطير هي تفادي خطر تزوير الشيؾ ،أو سر ته ،أو ضياعه.
 .3يترتب عمى التسطير وجوب امتناع المصرؼ المسحوب عميه عف الوفاء بقيمة
الشيؾ إال إلى أحد عمالئه أو إلى مصرؼ معيف إذا كاف التسطير عامًا.

 .4التسطير عمى نوعيف :تسطير عاـ وتسطير خاذ.
 .5ال يجوز تسطير الشيؾ إال مف بؿ الساحب فقط.
الجواب الصحي ر ـ .5
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