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  مقدمة
تعمل على خدمة البيئة التجارية، من ال يشكك أحد في أهمية األسناد التجارية كأدوات  - ١
فضالً عما مان التجاري وتداوله، دورها المهم في تيسير حصول المتعاملين بها على االئتخالل 

الوفاء بالديون الناجمة تسوية المعامالت التجارية وتضطلع به من دور مهم في قدرتها على 
ار وغيرهم الدخول بعضهم مع بعض جإذ تفرض الحياة التجارية على المشتغلين بها من تُ، ١هاعن

ومدينين تارةً أخرى، فقد ال يملك  ت وصفقات تجارية مستمرة يكونون فيها دائنين تارةًمعامالفي 
 التي يزمع إبرامها تجاريةالصفقة ال التسديد الفوري لقيمة التاجر من السيولة النقدية ما يمكِّنه من

، فيطلب من الطرف اآلخر أو ال يرغب في تجميد كل ما لديه من سيولة نقدية في هذه الصفقة
بتحرير سند تجاري ) المشتري(، لقاء قيامه ا تبقى منهاإمهاله أجالً لتسديد قيمتها أو م) البائع(

، والذي قد يكون بدوره بحاجة للنقود ليفي دائنه، )البائع(بقيمتها أو بالجزء المتبقي منها لمصلحته 
فينقل حقه الثابت في ذلك السند المحرر لمصلحته إلى دائنه، وذلك بطريقة سهلة وميسرة ابتكرها 

  .ا المشرع وهي التظهيرالتعامل التجاري وأقره
الكتاب  أحكام األسناد التجارية في ٢٠٠٧لعام / ٣٣/قانون التجارة السوري رقم  أوردوقد 

وذلك في األبواب ، "األسناد التجارية وغيرها من األسناد القابلة للتداول"ن بـ والمعنْالثالث منه، 
، وتناول في الباب )السفتجة(حب ، فخصص الباب األول لدراسة أحكام سند السالثالثة األولى

  .الثاني أحكام السند ألمر، أما الباب الثالث فتطرق فيه لبيان أحكام الشيك
المشرع أحكام سند السحب بمثابة قواعد عامة لألسناد التجارية، إذ فصلها بـ وقد جعل 

فيما يتعلق بالسند ألمر  ن اكتفى، في حي)٣٤٤(وانتهاء بالمادة ) ٢٤٦(بدءاً من المادة  مادة )٩٩(
مادة ) ٥٥(أما الشيك فخصه بـ ، )٣٥٠(وانتهاء بالمادة ) ٣٤٥( مواد بدءاً من المادة) ٦(بإيراد 

لقلة إقبال  نظراًو، ولكن على الرغم من ذلك )٤٠٤(وانتهاء بالمادة ) ٣٥١(بدءاً من المادة 
في أهميته في الحياة العملية،  األشخاص على التعامل بسند السحب، وما نجم عن ذلك من تضاؤل

ع استعماله بين الناس عامة في االمعاصرة وذ في الحياة أهمية الشيك ت فيهتزايدالوقت الذي 
بوجه عام  المالية تسوية المعامالت تيسير في ؤديه من خدمات جليلةيمختلف األوساط، لما 

حقوق المتعاملين وفِّره من حفظ لوما يوالوفاء بالديون الناجمة عنها،  بوجه خاص منها والتجارية

                                                           

، الطبعة ١٩٩٩لسنة  ١٧علي سيد قاسم، قانون األعمال، الجزء الثالث، وسائل االئتمان التجاري وأدوات الدفع في القانون رقم . د ١
 .٢، ص ١الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، بال تاريخ، فقرة 
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بدراسة  البدء لذا آثرنا، الحقاً به من حماية جزائية على نحو ما سنرى به بفضل ما يحظى
ن أحكام السند االنتهاء ببياتفصيلية ألحكام الشيك، ثم االنتقال بعد ذلك لبحث أحكام سند السحب، و

  .سناد التجاريةدراستنا بعرض مبادئ عامة في األ ألمر، على أن نستهلَّ
  :وعليه نتناول دراسة موضوعات هذا المقرر وفق التقسيم اآلتي

  مبادئ عامة في األسناد التجارية: مبحث تمهيدي
  الشيك: الفصل األول
  )السفتجة(سند السحب : الفصل الثاني
  السند ألمر: الفصل الثالث
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  تمهيدي مبحث
  مبادئ عامة في األسناد التجارية

  
 في مطلبٍ األسناد التجارية ة بمبادئ عامة، نعرض فيها لمفهومدأ دراستنا لألسناد التجارينب

، وأخيراً نتحدث عن تنظيم أحكامها ثانٍ أوٍل، ثم نبحث القواعد القانونية الناظمة لها في مطلبٍ
على المستوى الدولي في مطلبٍ ثالث.  

  
  المطلب األول

  األسناد التجارية مفهوم
  

ثم ، )أوالً(تعريفها وبيان أنواعها وتحديد صفتها ب نبدأ األسناد التجارية مفهومتوضيح ل
  ).ثالثاً(، وأخيراً نبين وظائفها )ثانياً(نعرض لخصائصها 

  :وصفتها التجارية تعريف األسناد التجارية وأنواعها: أوالً
، حددها القانون ينةر وفق أشكال معرتُح مكتوبة صكوك :بأنها ٢تعرف األسناد التجارية - ٢

أو في االطالع مبلغ معين من النقود لدى تتضمن التزاماً بأداء قابلة للتداول بالطرق التجارية، و
  .األجل قصيراًتاريخ معين أو قابل للتعيين وعادةً ما يكون 

 - ٢٠٠٧لعام / ٣٣/رقم  قانون التجارة السوري في وردوفقاً لما  –سناد التجارية ولأل - ٣
  :هيو ٣ة أنواعثالث

  .)فتجةالس(سند السحب  .١

                                                           
:     ، نقالً عن»األوراق التجارية«مصطلح ، كالمصري واألردني والكويتي والليبي، ة العربيةتُطلقُ عليها معظم التشريعات التجاري ٢
، الدراسات القانونية برنامج ،التعليم المفتوح نظام -اد التجارية، منشورات جامعة دمشق األسن إلياس حداد، القانون التجاري،. د

 .١٨ ، ص١حاشية  ،٢٠١٨ - ٢٠١٧، الجمهورية العربية السورية

ونؤيد في هذا الصدد ما ذهب إليه أستاذنا الفاضل الدكتور إلياس حداد من أن هذه األنواع الثالثة لألسناد التجارية الواردة في قانون  ٣
وبخالف ذلك ذهب  .٢٠، ص ٢ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . التجارة قد ورد تعدادها على سبيل الحصر ال على سبيل المثال، د

ي إلى أن هذه األنواع الثالثة لم ترد على سبيل الحصر، وأنه يمكن إضافة أسناد أخرى إليها فيما لو توفرت فيها خصائص السند رأي فقه
عالء الدين الحسيني، األسناد التجارية وعمليات المصارف، منشورات جامعة . حسين شحادة الحسين و د. دالتجاري كالسند لحامله، 
  .٢٤، ص ٢٠٠٨وح، برنامج الدراسات القانونية العملية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، مركز التعليم المفت
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  .السند ألمر .٢
  .الشيك .٣

فيها سند السحب مع الشيك، وتجعلهما مختلفين عن السند ألمر،  وثمة نقطة يتشابه - ٤
شخص آخر  وموجهاً إلى ،الساحب شخص يسمى يتضمن أمراً صادراً منوتتمثَّل في أن كالهما 

فكلٌّ (من النقود  اًمعين اًمبلغ المستفيد ث يسمىلمصلحة شخص ثالدفع أن يالمسحوب عليه ب يسمى
 دفعبأن ي هرد محرالسند ألمر يتضمن تعه في حين أن، )بين ثالثة أشخاصمنهما ينشئ عالقة 

  ).فقط بين شخصين فهو ينشئ عالقة(من النقود  اًمعين اًمبلغ المستفيد ىسميشخص آخر ألمر 
ند ألمر في نقطة، تجعلهما مختلفين عن الشيك، وبالمقابل يتشابه سند السحب مع الس - ٥

يكونا أداة ائتمان فيما لو تضمنا أجالً  –باإلضافة لكونهما أداة وفاء  –وتتمثَّل في أن كالهما 
للوفاء، في حين أن الشيك يعد أداة وفاء فقط وال يمكن أن يكون أداة ائتمان كونه مستحق األداء 

  .٤ماً لدى االطالع عليهائد
، فجميع التجارية ذات صفة تجارية مطلقة أن األسنادثمة إجماع في الفقه على و - ٦

األعمال المتعلقة بها، سواء تحريرها أو قبولها أو تظهيرها أو ضمانها احتياطياً، تُعد أعماالً 
نظر تجاريةً بماهيتها الذاتية، طالما ُأفْرِغَت في الشكل الذي رسمه المشرع لكلٍّ منها، وبصرف ال

، وهو أيضاً ما استقر عليه رأي ٥عن صفة الشخص المتعامل بها وأياً كان غرضه من توقيعها
  .٦محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها

  :خصائص األسناد التجارية: ثانياً
 ،٧نستخلص من تعريف األسناد التجارية الوارد أعاله اتسامها بأربع خصائص - مكرر/ ٦

  :اآلتيفي  هذه الخصائص األربع من الصكوك المشابهة، وتتمثَّل تميزها عن غيرها
  

                                                           
، ص ٢٧٩، فقرة ٢٠٠٥سميحة القليوبي، األوراق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، . د - ).ت.ق ٣٦٨/١(م  ٤

٣٦٥.  
هاني دويدار، األوراق التجارية واإلفالس، دار . د – .٢٦مرجع سابق، ص  ،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٥

جاك يوسف . د – .٢٤، ص ٢٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ١٦، ١٥، ص ٢٠٠٦الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
 .٧، ص ٧ة ، فقر١٩٩٦- ١٩٩٥، الطبعة الرابعة، منشورات جامعة دمشق، ٢الحكيم، الحقوق التجارية، ج

  .٢٩، ص ٦ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٦
والواقع أن هذه الخصائص هي التي تمكن األسناد التجارية من أداء دورها كوسيلة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالديون الناجمة عن  ٧

 .المعامالت
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 :قانونصكوك محررة وفق أشكال معينة حددها ال )١

٧ - من أن يتجس صاغ وفق د السند التجاري في محرر مكتوبفال بدشكل معين  وأن ي
إغفال بعضها أو ها أو ورتّب على إغفال ،دقيق بشكل ةدحدميانات ب قانون، موجباً تضمينهالحدده 
ولذا يقال بأن السند . لصفته التجارية وفقدانه بطالن السند التجاري –من حيث المبدأ  –أحدها 

  .٨»شكلي سند«التجاري 
 :قابلة للتداول بالطرق التجارية )٢

مما هو  يه، ينتقل بطرق أكثر سهولة ويسرٍفالسند التجاري، بما يمثله من حقٍّ ثابت ف - ٨
إجراءات حوالة الحق اتباع  جال المعامالت المدنية التي تقتضيانتقال الحقوق في معليه الحال في 

ة التجارية الحيا المقررة في القانون المدني، والتي تتسم بشكليات وتعقيدات ال تتالءم مع ما تتطلبه
بوجه عام وانتقال الحقوق الثابتة في األسناد التجارية بوجه خاص من سرعة ومرونة، ولذا فقد 

طرقاً أكثر مرونة ويسراً لتداول األسناد التجارية والحقوق الثابتة فيها، بما ابتدع التعامل التجاري 
يمكِّنها من خدمة البيئة التجارية والنهوض بدورها الرئيس كأداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء 

فيها من شخص آلخر يتم إما فجعل تداولها وانتقال الحقوق الثابتة  بالديون الناجمة عن المعامالت،
   .٩إذا كانت محررة للحامل) أي التسليم باليد(بالتظهير إذا كانت محررة لألمر أو بالمناولة 

 :تتضمن التزاماً بأداء مبلغ معين من النقود )٣

ماً هو التزام بأداء مبلغ معين من النقود، وانطالقاً من هذه ائفمحل السند التجاري د - ٩
الطرق إحدى ل من شخص آلخر بوإن كانت تقبل التداول واالنتقا –الخاصية ثمة صكوك 

ال تُعد من قبيل األسناد التجارية، كونها ال تتضمن  –تبعاً للصيغة التي حررت بها التجارية 
  :التزاماً بأداء مبلغ نقدي معين، ومنها مثالً

صك اإليداع في وثيقة الشحن البحري وخطاب النقل الجوي وتذكرة النقل البري و -أ
  :١٠المخازن العامة

وحتى إن كان فموضوع هذه الصكوك هو تسليم البضاعة أو األعيان المادية التي تمثلها، 
                                                           

 .٢٢، ص قمرجع سابعالء الدين الحسيني، . حسين شحادة الحسين و د. د ٨

  .١٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .المرجع السابق، الموضع ذاته عالء الدين الحسيني،. حسين شحادة الحسين و د. د ٩
 –محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، عمليات البنوك . د – .١١، ص ٤، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د ١٠

هاني دويدار، أساسيات . محمد فريد العريني و د. د –. ٢١٨، ص ٢٢٥، فقرة ٢٠٠١ار النهضة العربية، القاهرة، األوراق التجارية، د
-سند السحب-مبادئ عامة(إدوار عيد، األسناد التجارية . د -.٣٣٢، ص ٢٠٠٤القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

 .٧، ص ٢، فقرة ١٩٦٦، مطبعة النجوى، بيروت، )السند لألمر
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تخضع لعوامل وظروف عدة، مما متغيرة ولهذه البضاعة أو األعيان قيمة مالية، إال أسعارها 
ر من حين آلخر، وذلك بخالف ما عذراً كونها تتغيأمراً مت –على وجه الدقَّة  –يجعل تحديد قيمتها 

، هو عليه الحال بالنسبة إلى األسناد التجارية التي يكون مبلغها محدداً بشكل واضح ودقيق وثابت
  .١١المعامالت الوفاء بالديون الناجمة عن مما ييسر تداولها ويجعلها تتبوأ مركز النقود في

  :الشركات المساهمة المغفلة أسهم - ب
لهم ، وإنما تخوحق استرداد قيمتها ال تخول المساهمين -  على نقود وإن وردت - فاألسهم

  :فقط
  .حق االشتراك في إدارة الشركة •
  .ول على نسبة من أرباح الشركةحق الحص •
في تها التي تفيض عما على نصيب من موجودا - عند تصفية الشركة  -  حق الحصول •

 .١٢من ديون ذمتها

  :جل قصيرمستحقة األداء لدى االطالع أو بعد أ )٤
وأحياناً  الع عليها وهو دائماً حال الشيك،فاألسناد التجارية مستحقة األداء لدى االط -١٠

بعد أجل معين أو قابل  الذين قد يكونا مستحقين في أحيان أخرىسند ألمر، د السحب والسنحال 
اء، فمن النادر تاريخ اإلنشوعادةً ما يكون هذا األجل قصيراً ال يتجاوز بضعة أشهر من  ،للتعيين

  .١٣استحقاقهما لسنوات أجلأن يمتد 
والواقع أن قصر آجال الوفاء باألسناد التجارية هو الذي مكَّنها من أن تتبوأ مركز النقود في 

 –فضالً عن أنه يتيح لحملتها الشرعيين إمكانية الحصول الوفاء بالديون الناجمة عن المعامالت، 
 ١٤عن طريق خصمها ،منقوصاً منها سعر الخصم والعمولة ،على قيمتها - في أي وقت يشاؤون 
  .لدى أحد المصارف

  

                                                           
 .٢٣ص  مرجع سابق، عالء الدين الحسيني،. حسين شحادة الحسين و د. د ١١

  .٨، ص ٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ١٢
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري، كلية "دراسة مقارنة"عالء الدين محمد حسيني، الرجوع الصرفي . د ١٣

 .٧، ص ٢٠٠٣ة القاهرة، الحقوق، جامع

في  -قيام حامله الشرعي بتظهيره، تظهيراً ناقالً للحق، ألحد المصارف، فيسلمه المصرف ": خصم السند التجاري"المقصود بـ  ١٤
خصم الذي يمثل سعر الفائدة المستحقة عن مبلغه خالل المدة الممتدة منذ تاريخ ال(مبلغ السند بعد أن يستنزل منه سعر الخصم  -الحال 

  .وعمولة المصرف لقاء عملية الخصم) وحتى حلول ميعاد االستحقاق
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  :وظائف األسناد التجارية: ثالثاً
ر التعامل بين األفراد تيس كونها، الحياة االقتصاديةهماً في ماألسناد التجارية دوراً  تؤدي

 –ما تتولى تأمينه  مكّنها من تأدية هذا الدور الذي، وحركة تداول الثروات تساعد على تنشيطو
 كأداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب -أساساً  –أنها استُخدمت  تتمثل في من وظائف، - عملياً 

أداة وفاء تقلل من استعمال النقود وتداولها،  فضالً عن كونهاخر، آلتغني عن نقل النقود من مكان 
  .١٥للوفاء بقيمتهاتضمنت أجالً  فيما لو ويضاف إلى ذلك أنها تُعد أداةً لالئتمان

 :أداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب، تغني عن نقل النقود من مكان آلخر )١
١١-  هذه الوظيفة سبباً لنشأة سند السحب الذي كانوتُعد أداةً  –في األصل  –ستخدم ي

الذي يريد السفر لشراء بضائع من دولة أخرى  - لتنفيذ عقد الصرف المسحوب، إذ كان التاجر 
لقاء  –جأ في دولته إلى صيرفي ويسلِّمه مبلغاً من النقود الوطنية، فيسلِّمه الصيرفي يل –بعيدة 

رسالةً موقَّعة يطلب فيها من عميله، الموجود في الدولة التي يزمع التاجر السفر  –عمولة معينة 
من نقود مبلغاً مقابالً  - في تاريخ معين أو لدى االطالع  – ، أن يدفع للتاجر حامل الرسالةإليها

، التي ١٦تلك الدولة، وبذلك يكون التاجر قد تجنَّب مخاطر نقل النقود مستعيضاً عنها بنقل الرسالة
في ) المسحوب عليه(يأمر عميله ) الساحب(تُعد أساس وجود سند السحب، فبموجبه كان الصيرفي 

تلك  غاً معيناً من نقودمبل) المستفيد(الدولة المزمع السفر إليها بأن يدفع لمصلحة التاجر المسافر 
  .١٧الدولة
 :أداة وفاء )٢

وفاء لل - لنقود  عن االًدب – ستخدمتُ ، كونهاسناد التجاريةالوظيفة الرئيسة لأل وهي -١٢
سهولة  هو هذه المهمة والذي ساعد السند التجاري في تأدية ،الناجمة عن المعامالت الديونب

  .طريق خصمه لدى أحد المصارف عنإلى نقود  -  استحقاقه حلول ميعاد قبل -  تحويله

                                                           
  .٢٧، ص ١٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ١٥
ولكن تضاءلت أهمية سند السحب في أداء هذه الوظيفة في الوقت الحاضر، نظراً لسهولة حمل النقود الورقية، فضالً عن ظهور  ١٦

حسين شحادة . د -. ٣٣، ٣٢، ص ٨إلياس حداد، مرجع سابق، فقرة . ، د...والحواالت المصرفية بدائل تؤدي ذات الوظيفة، كالشيكات
محمود . د -. ٢٥، ٢٤، ص ١٥سميحة القليوبي، المرجع السابق، فقرة . د -. ٢٥عالء الدين الحسيني، مرجع سابق، ص . الحسين و د

أبو زيد رضوان، األوراق التجارية . د -. ٢٣١، ٢٣٠، ص ٢٣٦رة مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فق
إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ٣٢، ٣١، ص ٢٨، فقرة ٢٠٠١، الكمبيالة، بال دار نشر، ١وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد، ج

  .١٦، ١٥، ص ٥
  .٣١، ص ٨إلياس حداد، المرجع السابق، فقرة . د ١٧
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بعملية  عدة على سداد ديون في قدرتهافي أداء هذه الوظيفة وتظهر أهمية األسناد التجارية 
 ، ويكون البائع في الوقت ذاتهدون قبض ثمنهالشخص ما  ةًبضاعتاجر قد يبيع وفاء واحدة، ف

على  )الساحب(حرر البائع فعندئذ يثمن البضاعة المبيعة، ل ساوٍممديناً لشخص ثالث بمبلغ 
وإذا  ،)المستفيد( الشخص الثالث هدائنألمر بثمن البضاعة سفتجة  )المسحوب عليه( المشتري

اء هذا الدين وف بإمكانهف ،فتجةاستحقاق الس حلول ميعاد مديناً لشخص رابع قبل أصبح األخير
 إذ يستمر تداول، ...وهكذا دائنه الشخص الرابع، والرابع لدائن خامس ألمرفتجة الس هبتظهير
آل وانتقالها من شخصفتجة السد اعيمحلول حين  إلىديون متعددة بدالً من النقود ب خر وفاء

 وبهذا الوفاء تنطفئ جميع ،األخير الشرعي لحاملها قيمتهاالمسحوب عليه  وعندئذ يفي ،استحقاقها
في نهاية  بالنقود فصحيح أن الوفاء قد تمها، فتجة أو تداولالس الديون السابقة التي أدت إلى تحرير

في  عن استعمال النقود بذلك تم االستغناءو ،لم يقع بهذه الصورة إالّ مرة واحدةأنه  إال، المطاف
  .مرات عديدة الوفاء
 :أداة ائتمان )٣

، الذي يتجسد ١٨إذ يستخدم كل من سند السحب والسند ألمر كأداة لتحقيق االئتمان -١٣
ن ان السنداهذ عندما يكونوذلك االقتصادي والتجاري في منح المدين أجالً للوفاء، وفق المفهوم 

تتعدى  قصيرة ال التي غالباً ما تكونن الزمن، وبعد مضي مدة معينة م األداء يستحقم ناالتجاري
  .اإلنشاءبضعة أشهر من تاريخ 
  : تيبإيراد المثال اآلاالئتمان  لوظيفة أداء السند التجاريويمكن توضيح 

 مقداره البالغ –ها يدفع ثمن بضاعةً على أن صاحب مصنعٍمن  جملة تاجر أن يشتري
المشتري لمصلحة من تاريخ الشراء، فيحرر  مضي خمسة أشهربعد  - ليرة سورية  ٢٠٠٠,٠٠٠

 ه،أشهر من تاريخ خمسةبعد  ليرة سورية ٢٠٠٠,٠٠٠ سنداً ألمر يتعهد بموجبه دفع مبلغ البائع
بناء على ثقته  ،أشهر خمسةأجالً للوفاء مدته  تاجر الجملةقد منح  ب المصنعبذلك يكون صاحو

منحه ائتماناً  بمعنى أنه، بحلول ميعاد استحقاقه –المتمثل في مبلغ السند  – بأن التاجر سيدفع الثمن
  .خالل تلك المدة

حتاج إلى ا ما لوحلول األجل المذكور، ك لحيناالنتظار  صاحب المصنع وإذا لم يتسن للبائع
مطروحاً  فيقبض فوراً مبلغه ليخصم لديه السند،ألحد المصارف  توجهنه  أن يمكاإبنقود عاجلة، ف

                                                           
  .٢٣٣، ٢٣٢، ص ٢٣٨د بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحم. د ١٨



9 

 

اج المصرف الذي قام بالخصم بدوره إذا احتو ،ومصاريف التحصيل والعمولة سعر الخصم منه
  .١٩فيقوم بإعادة خصمه لدى المصرف المركزي ،د استحقاق السنداعيمحلول إلى نقود قبل 

 مبلغه وفاءاستفاد من هذا األجل ألنه ال يلزم ب قد المدين بالسند الجملة تاجروبذلك يكون 
لم يضار بذلك، إذ  الذي ،له صاحب المصنع الدائند من ائتمان استفاأنه  بمعنى، ميعاده قبل حلول

رف، أي باستطاعته أن يخصم السند الذي يحمله لدى أحد المصا يحتاج فيها للنقودفي اللحظة التي 
 الذي قام بالخصم المصرف وكذلك فإن ،يستفيد من ائتمان المصرف له بقبول تظهير السند إليه

بدوره لم يتأذ من هذه العملية، فهو من جهة يستطيع توظيف األموال التي تتواجد في خزانته 
فبإمكانه إعادة خصم السند لدى المصرف  ج للنقودإذا ما احتا أخرىلمودعيه، ومن جهة 

وهكذا يتكون في الوسط التجاري بنيان  فيد من ائتمان المصرف المركزي له،ركزي، أي يستالم
قد ف ،حماية عنصر االئتمان في األسناد التجارية ورغبةً من المشرع في، ٢٠نمن عمليات االئتما

  .على نحو ما سنرى الحقاًمن الضمانات  بمجموعةأحاطها 
  

  المطلب الثاني
  ة لألسناد التجاريةالقواعد القانونية الناظم
  

من  ٢٠٠٧لعام / ٣٣/قانون التجارة السوري رقم  بشأنها ما أورده األسناد التجارية يحكم
ف قانون الصرف ، وعليه يعر٢١»قانون الصرف«يطلق عليها في مجموعها تسمية قواعد قانونية 

  .لتجاريةمجموع القواعد القانونية الواردة في قانون التجارة لتحكم األسناد ا: بأنه
وانطالقاً مما لألسناد التجارية من أهمية في مجال الوفاء بالديون الناجمة عن جميع 

التجاري السوري  المشرعكان بوجه خاص، فقد  منها بوجه عام والتجارية المالية المعامالت
د للقانون المدني وإفرادها بقواع عما هو مقرر في القواعد العامةحريصاً على الخروج بشأنها 

 ، الكفاية الذاتية)أوالً( الشكلية: ٢٢اآلتية الستة المبادئ األساسيةفي تمثَّل أهمها  قانونية خاصة،

                                                           
 .٢٨، ص ١٧، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ١٩

  .، ص أمرجع سابقعالء الدين محمد حسيني، . د ٢٠
ى مبادلة نقد بنقد بين إلى أن نشأة السفتجة ارتبطت تاريخياً بتنفيذ عقد الصرف المسحوب، الذي يقوم عل" الصرف"وترجع تسمية  ٢١

 .٣٥، ص ٣٢أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٧، ص ١١ فقرةإلياس حداد، مرجع سابق، . مكانين مختلفين، د

 .٣٨، ص ١١ فقرةإلياس حداد، المرجع السابق، . ، د»مبادئ قانون الصرف«ويطلق على هذه المبادئ الستة تسمية  ٢٢
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، قسوة )خامساً( تطهير الدفوع ،)رابعاً( ، تجريد االلتزام الصرفي)ثالثاً( ، استقالل التواقيع)ثانياً(
  .)سادساً( االلتزام الصرفي
  :مبدأ الشكلية :أوالً
 قالب ذيالسند التجاري في صياغة ذ المبدأ من كون المشرع أوجب وقد انبثق ه -١٤
ها أو إغفال بعضها أو ورتّب على إغفال ،دقيق بشكل ةدحدميانات ب تضمينه وتطلَّب، شكل معين

  .٢٣لصفته التجارية وفقدانه بطالن السند التجاري –من حيث المبدأ  –أحدها 
بحيث يعتد بألفاظه  ،تفسيراً ضيقاًر السند التجاري انطالقاً من هذا المبدأ فإنه ينبغي تفسيو
الذي  ،مستقرة في األلفاظ التي تعبر عنه ومن شكله الخارجي ٢٤فقيمة االلتزام الصرفي ،وحدها

عن  التجاري اختلفت اإلرادة الظاهرة في السندإذا  ، ومن ثم٢٥اعتمد عليه الحامل حسن النية
  .٢٦رادة الظاهرةإلبا عندئذ فيعتد، اإلرادة الباطنة
  :مبدأ الكفاية الذاتية: ثانياً
ضرورة أن يكون السند التجاري كافياً بحد ذاته  ٢٧"مبدأ الكفاية الذاتية"ـ والمقصود ب -١٥

أطرافه، بحيث يكفي االعتماد عليه وحده لتحديد معرفة لبيان االلتزام الثابت فيه وتحديد مضمونه و
ومعرفة تاريخي إنشائه واستحقاقه ومكاني  في قبضهمبلغه ومعرفة المدينين به وصاحب الحق 

عالقة قانونية ، دون أن يتوقف ذلك على اإلحالة إلى وثيقة أخرى أو الرجوع إلى ٢٨إنشائه وأدائه
من عداد األسناد  وإالّ خرج ،نشائهة أو الحقة إلء أكانت سابقسوا ،خارجة عن نطاق السند أخرى
  .٢٩التجارية
  
  

                                                           
  .٥، ص ٤، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٣
 .ويقصد به االلتزام الناشئ عن التوقيع على سند تجاري، وسمي كذلك كونه يخضع لقواعد قانون الصرف ٢٤

  .١٨، ١٧، ص ٢٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٥
  .٢١، ص ٩، مرجع سابق، فقرة إدوار عيد. د -  ".العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني: "نإعلى عكس القاعدة القائلة  ٢٦
 .٣٣٤هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د -. ٢٤، ٢٣، ٢٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٢٧

   .٢٨، ٢٧، مرجع سابق، ص عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٨
أبو زيد رضوان، . د – .٥، ص ٥، فقرة مرجع سابقيد قاسم، علي س. د -. ٣٠، ص ١٩، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٢٩

المستشار سعيد أحمد : ، نقالً عن٢٣/٦/١٩٩٧ق جلسة ٥٦سنة  ٨٤٨٧الطعن رقم نقض مصري،  -. ٨، ص ٢مرجع سابق، فقرة 
 .١٩٥ ، صمرجع سابقشعله، 
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  :٣٠ل التواقيعمبدأ استقال: ثالثاً
، عن التواقيع األخرى التي يحملهامستقالً  قيع يزخر به السند التجاري يكونفكل تو -١٦

بوفاء قيمته إذا امتنع المدين األصلي عن الوفاء في تاريخ  وينشئ في ذمة الموقِّع التزاماً صرفياً
 لموقِّعين اآلخرينل رفيةالص لتزاماتاالمستقل عن و قائم بذاته ، وهذا االلتزام الصرفياالستحقاق

منها من عيوب تؤدي إلى بطالنه أو  أياً، وال يتأثر بما قد يعتري سواء أكانوا سابقين أم الحقين له
  .٣١قابليته لإلبطال

وعليه إذا كان االلتزام الصرفي ألحد الموقعين على السند التجاري باطالً لسبب خاص به، 
يقتصر عليه  هذا البطالنأثرادة أو عديم األهلية، فإن كما لو كان وقت توقيعه عليه منعدم اإلر

ال يطال االلتزامات الصرفية للموقعين اآلخرين، كما أنه  ،ال ينال من صحة السند التجاريو وحده
، بمعنى وصحيحة طالما أن أصحابها قد وضعوا تواقيعهم بصورة قانونية في ذاتها التي تبقى قائمة

  .يمة وأهليتهم الكاملةأنهم وقعوا بمحض إرادتهم السل
/ ٢٥٢/دة الما بصدد سند السحب في الفقرة األولى من هذا المبدأ صراحةًأقر المشرع وقد 

إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص ال تتوافر فيهم أهلية االلتزام به «: من قانون التجارة بنصها
سبب آخر األشخاص الذين  أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع ال تلزم ألي

أو الذين وقّع باسمهم، فذلك ال يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب  السحب وقّعوا سند
المادتين  صريح نصيعلى السند ألمر والشيك ب تسري أحكام هذا المبدأ ، مع العلم أن»اآلخرين

  .من قانون التجارة )٣٦٠(و )٣٤٨(
  :٣٢رفيتجريد االلتزام الصمبدأ : رابعاً
 القانونية عن العالقات تماماً مستقل ، بمعنى أنه التزامااللتزام الصرفي التزام مجردف -١٧

كانت تربط  بين أطراف السند التجاري، ومنقطع الصلة بأي من تلك العالقات التي السابقة التي 
  .عيوببها من ما يشوبما قد يعتريها من شوائب و ال يتأثر أدت إلى إنشائه أو تظهيره، ولذا فإنه

                                                           
محمود مختار . د -. ٢٧ -  ٢٤ابق، ص هاني دويدار، مرجع س. د -. ٣٣، ص ٢١، المرجع السابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٣٠

، ص ٣٧أبو زيد رضوان، المرجع السابق، فقرة . د -. ٢٢٨، ص ٢٣٣أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
 .٢٢، ص ١٠إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ٤١

 .٢٨، مرجع سابق، ص عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١

، مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - . ٢٢٦، ص ٢٣٢محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٣٢
 .٣٩، ٣٨، ص ٣٥أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .١٩، ص ٢٢فقرة 
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  :٣٣مبدأ تطهير الدفوع: خامساً
السند التجاري يؤدي إلى تطهيره من  ٣٤ويتفرع هذا المبدأ عن المبدأ السابق، فتداول -١٨

في سبيل تملُّصه من مطالبة الحامل حسن  – الدفوع العالقة به، ومن ثم ال يجوز للمدين الصرفي
ي كان باإلمكان إثارتها حيال أحد الحملة الت بأي من الدفوعأن يتمسك في مواجهته  - النية

أدت إلى إنشاء  السابقة التي ، سواء أكان هذا الدفع مستمداً من إحدى العالقات  القانونيةالسابقين
  .السند التجاري أو تداوله، أو متعلقاً بعيب شاب االلتزام الصرفي ذاته

سند  - بقيمة الدين  - رر عليه ، فح)ب( السيد له دين قمار في ذمة) أ(السيد  أن فمثالً لو
بعد  –سند السحب ) أ(ثم سلَّم الساحب  ،)أ(وفاء بثمن بضاعة باعها للسيد ) ج(ألمر السيد  سحب

الذي لم يكن يعلم بحقيقة أن الدين  ،)ج(للمستفد   - بالقبول ) ب(أن وقَّع عليه المسحوب عليه 
يتوجه عندما يحلُّ ميعاد استحقاق السند و ، فهناهو دين قمار) ب(في ذمة السيد ) أ(الذي للسيد 

ال يمكن لألخير التنصل   قيمة السند،  لمطالبته بوفاء) ب(إلى المسحوب عليه القابل ) ج(المستفيد 
  .من التزامه الصرفي بحجة عدم مشروعية سببه، كونه ناشئاً عن دين قمار

 –تحت تهديد السالح  –رهه ، وأك)هـ(باع سلعةً ما للسيد ) د(السيد الحال لو أن وكذلك 
فهنا عندما يحلُّ ميعاد استحقاق السند ويتوجه بثمن السلعة،  لمصلحته سنداً ألمر على أن يحرر

فيستطيع األخير التمسك بإبطال التزامه لمطالبته بوفاء قيمة السند، ) هـ(إلى المحرر ) د(المستفيد 
  .)د(حيال المستفيد  - توقيعه على السند بسبب عيب اإلكراه الذي شاب إرادته وقت  - الصرفي 

، الذي لم يكن يعلم بواقعة اإلكراه، فعندئذ )ص(إلى السيد ظهر السند ) د(في حين لو أن المستفيد 
بسبب عيب اإلكراه الذي  - أن يتمسك بإبطال التزامه الصرفي ) هـ(سيغدو متعذراً على المحرر 

، ألن تظهير السند قد طهره من هذا )ص(ل المظهر له حيا - شاب إرادته وقت توقيعه على السند 
  .الدفع

  :قسوة االلتزام الصرفيمبدأ : سادساً
، أضفى على قواعد فحرصاً من المشرع التجاري على ضمان الوفاء بااللتزام الصرفي

 طابع الحزم والشدة، على نحو يشكِّل ضغطاً على كلٍّ من المدين والدائن بالسند قانون الصرف
  .من أداء دوره في خدمة البيئة التجارية بالتالي نهمكِّوفاء قيمته في الميعاد وييكفل التجاري، بما 

                                                           
 .٢٣، ص ١٠فقرة  إدوار عيد، مرجع سابق،. د -. ٢٠، ١٩، ص ٢٦جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ٣٣

 .ويبدأ أول تداول للسند التجاري منذ لحظة تسليمه للمستفيد منه بعد قيام المحرر بإنشائه والتوقيع عليه ٣٤



13 

 

 :فبالنسبة للمدين الصرفي )١

عند  تهالوفاء بقيمرغبةً من المشرع التجاري في حثِّ المدين بالسند التجاري على سرعة 
 في حال هعلى كاهل ةوطأال ةليوثق قسوةالة يدشدأخضعه لقواعد ، تراخٍ ميعاد استحقاقه دون حلول

  .ميعادن تنفيذ التزامه الصرفي في الع هفتخلُّ
  :٣٥ومن أهم مظاهر قسوة قانون الصرف في معاملة المدين الصرفي -١٩

، أياً كانت ظروفه المالية هاستحقاق ند التجاري عند حلول ميعادقيمة الس وفاءب التزامه .١
ع على ا المشرة واحدة أوردهاستثنائي إال في حالة ءجواز منحه مهلة قضائية للوفا وعدم

د التجارية من سرعة في تنفيذ االلتزامات اسنا تستلزمه األ، وذلك نظراً لمسبيل الحصر
  .الناشئة عنها

٢. قيمة السند  ف عن وفاءإن تخلَّ وزعزعة الثقة بائتمانه للتشهير بسمعته التجارية ضهتعر
 .اء تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء، وذلك جرقهالتجاري عند حلول ميعاد استحقا

سريان فوائد التأخير القانونية في مواجهته من تاريخ االستحقاق ال من تاريخ المطالبة  .٣
  .القضائية

 .بقوة القانون الصرفيين التضامن بين المدينينإقرار  .٤

 .٣٦جواز إلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدين الصرفي بشروط معينة .٥

  :بة للدائن الصرفيوبالنس )٢
 ، على نحو ما رأينا،فال شك في أن قسوة المشرع التجاري في معاملة المدين الصرفي

في معاملة الدائن  شيء من الحزم والقسوة، يجب أن يقابلها رعايةً لحقوق الدائن بالسند التجاري
ذا ما حدا بقانون ، وهبين مصالح طرفي االلتزام الصرفيالصرفي، بما يحقِّق نوعاً من التوازن 

  .االلتزامات المشددةفألقى على عاتقه بعض الصرف إلى التشدد مع الدائن بالسند التجاري، 
  :٣٧ومن أهم مظاهر قسوة قانون الصرف في معاملة الدائن الصرفي -٢٠

استحقاقه دون عند حلول ميعاد بوفاء قيمة السند التجاري  الصرفي بمطالبة المدين هالتزام .١
  .تأخر

                                                           
. د - .٢١، ٢٠، ص ٢٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٣٣، ٣٢، ٣١، ص ٢٠، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٣٥

 .٤٣، ٤٢، ص ٣٨ة أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقر

 .٢٩، ٢٨، مرجع سابق، ص عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٦

إدوار عيد، . د - .٢١، ص ٢٤، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٣٥، ص ٢٢، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٣٧
 .٢٥، ص ١١مرجع سابق، فقرة 
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 ، ومن ثممهمالً حامالً هد دقيق تحت طائلة اعتباراعيفي م الالزمبتنظيم االحتجاج  هتزامال .٢
) وفائه أي ضامني(فرعيين بالسند التجاري المدينين ال صرفياً على الرجوعفي سقوط حقه 

  .دون المدين األصلي به
 ه،خ استحقاقتاريفي عدم وفاء قيمته واقعة بإخطار الملتزمين بالسند التجاري ب هالتزام .٣

تقديمه للوفاء إن  أو لتاريخ االحتجاج لتاريخ تنظيمالتالية  األربعة وذلك خالل أيام العمل
  .شرط الرجوع بال مصاريفتضمن السند 

خالفاً للقواعد العامة التي ال تجبر الدائن على قبول الوفاء  ،بقبول الوفاء الجزئي هالتزام .٤
 أيضاً وإنما يهم يهم حامل السند التجاري فحسب، اء الالوفهذا جزء من الدين، ذلك أن ب

  .هم من الضمانى من قيمته تبرأ ذممالموقعين اآلخرين عليه، إذ بقدر ما يوف
قصيرة  ملتزمين بالسند التجاري خالل مهلةعلى ال الصرفي برفع دعاوى الرجوع هالتزام .٥

 .الصرفي ها بالتقادمانقضائتحت طائلة 

  
  المطلب الثالث

  ٣٨لألسناد التجارية وليتنظيم الدال
  
يغلب على التجارة بوجه عام الطابع الدولي، إذ تتخطى معامالتها حدود أكثر من  -٢١

دولة، وطالما تم ابتكار األسناد التجارية لتيسير مبادالت التجارة الدولية وتسوية ما تنشئه من 
د األحكام القانونية الناظمة عالقات والوفاء بالديون الناجمة عنها، فقد كان من األهمية بمكان توحي

لها على المستوى الدولي، وإخضاعها أثناء تداولها بين دولة وأخرى لقواعد قانونية موحدة، 
لتفادي ما ينجم عن اختالف التشريعات الناظمة لها وتنازعها فيما بينها من عقبات تعيق هذا 

  .التداول
لت بالفعل محاوالت عدة في هذا المضمار، سواءذعلى مستوى الهيئات العلمية  وقد ب

القانونية المتخصصة أو على مستوى الدول ذاتها، ولعل من أهم ما أثمرت عنه هذه المحاوالت ما 
                                                           

 -  .٤٠، ٣٩، ٣٨، ص ٢٥، المرجع السابق، فقرة سميحة القليوبي. د - .وما يليها ٤٤ص ، ١٧ فقرة إلياس حداد، مرجع سابق،. د ٣٨
المرجع علي سيد قاسم، . د -  .٢٣٥ - ٢٣٣، ص ٢٣٩محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د

جاك يوسف الحكيم، مرجع . د - .٤٥ - ٤٣، ص ٤١ - ٣٩أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٢٦، ٢٥، ص ٢٧، فقرة السابق
  .٧، ص ٨سابق، فقرة 
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الجهد المبذول برعاية عصبة األمم بعد الحرب العالمية األولى، إذ عقد في جنيف خالل المدة 
ج بإقرار ثالث اتفاقيات تتعلق مؤتمر دولي تُو ٧/٦/١٩٣٠ولغاية  ١٣/٥/١٩٣٠الممتدة من 

  :بالسفتجة والسند ألمر، وهي
وُأرفقَ بها نصوص قانون موحد للسندين التجاريين المذكورين،  تتضمن: األولىاالتفاقية  •

تعلق أولهما بالنصوص النموذجية الموحدة، وثانيهما باألحكام التي يجوز لمشرع  ملحقان
  .كل دولة مخالفتها

  .اشتملت على قواعد تنازع القوانين بخصوص السندين المذكورين: الثانية االتفاقية •
القواعد الخاصة برسم الطابع، مقرةً فرض جزاءات مالية في تضمنت : االتفاقية الثالثة •

  .حال عدم وضع الطابع على السندين المذكورين
  .توحيد أحكام الشيكقيات مماثلة لفي جنيف أيضاً ثالث اتفا ١٩/٣/١٩٣١ثم وقِّعت بتاريخ 

وقد أخذت العديد من الدول، ومنها معظم الدول العربية، بتنظيم قانون جنيف الموحد، 
فأدخلت أحكامه ضمن تشريعاتها الوطنية، في حين احجمت دول أخرى عن األخذ به وإدخال 

  .أحكامه في تشريعاتها، ومنها انجلترا والواليات المتحدة
ادئ العامة لألسناد التجارية، ننتقل لدراسة أحكام كلِّ سند وبعد أن فرغنا من عرض المب

 .منها تباعاً
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  الفصل األول
  الشيك

  
، ثم نوضح )أوالً(لشيك بتمهيد نتطرق فيه لتعريفه وبيان شكله القانوني ل تنانستهلُّ دراس

  ).ثانياً(العالقات القانونية بين أطرافه 
  

  تمهيد
  :القانوني شكلهبيان تعريف الشيك و: الًأو
٢٢- يمكتوب صك :ف الشيك بأنهعر يده القانون، يأمر بموجبه حرر وفق شكل معين حد
الساحب« سمىشخص ي« بأن  -  مصرفاً ويجب أن يكون -  »المسحوب عليه«سمى شخصاً آخر ي

مبلغاً معيناً من  ى االطالعلد، »المستفيد«ويسمى  أو للحامل أو ألمر شخص ثالث ألمره يدفع
  .في مكان محدد النقود

  :تياآل الشكل عادةًالشيك التي يتخذها  القانونية شكالمن األو
  أ/٢٥٧رقم                                      السوري    المصرف العقاري    

  س .ل) ٩٠٠,٠٠٠(
  

ألف ليرة تسعمائة  دره فقطقواً مبلغفهد العيسوي ألمر السيد  ادفعوا بموجب هذا الشيك  
         سورية ال غير

                                                                                   
  جمال سيرجية                                                                          

                                     ١٠٩٨٧/٣٢٥          
  توقيع                                              ١٣/٢/٢٠٢٠ دمشق     

  سيرجية                                                                     
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  :٣٩وجود ثالثة أشخاص -  عند إنشائه - يفترضأن الشيك يظهر من هذا الشكل و -٢٣
المصرف المسحوب عه وطلب من ووقَّ لشيكمن حرر ا وهو) جمال سيرجية(الساحب  - ١

 .اآلمر بالدفع فهو ،هعليه أن يدفع مبلغ

يحصل األخير على قيمة  ملزماً بالوفاء تجاه المستفيد إذا لم الساحب يبقى مع ذلك لكنو
مقابل  طالما أنه لم يقدم اً أصلياً بالشيك،ويبقى الساحب مدين ،المسحوب عليهالمصرف من  الشيك

وبقي موجوداً لديه طوال مدة التزامه  له أثبت أنه قدمهفإذا ، المسحوب عليهلمصرف إلى االوفاء 
المصرف و )فرعي أي مدين( للوفاء ضامنٍ مجرد عندئذ إلى الساحب يتحولف ،بوفاء قيمته

  .بالشيك صلياألمدين هو الالمسحوب عليه 
الساحب  الذي طلب منهوهو  )المصرف العقاري السوري(عليه المسحوب المصرف  - ٢

 .المأمور بالدفع فهو ،إلى المستفيد تسديد قيمة الشيك

الشيك المعروض عليه  قيمة بوفاءملزماً المسحوب عليه  لكن مع ذلك، وإن كان المصرفو
ألنه لم يوقِّع صرفياً  هذا ال يعد التزاماً التزامه ، إال أنطوال مدة التقادم إذا كان لديه مقابل وفائه

 .على الشيك

ه، تلحمصل الذي صدر األمر بدفع مبلغ الشيكوهو الشخص  )فهد العيسوي(فيد المست - ٣
 .في الشيك بالحق الثابت األول هو الدائنف

، وذلك عندما يحرر الشيك ألمره كوسيلة ٤٠مع العلم أن المستفيد قد يكون هو الساحب نفسه
دائناً  ٤١اً آخرلسحب رصيده الموجود في حسابه لدى المصرف المسحوب عليه، وقد يكون شخص

 المستفيدبقي يال قد و، للساحب بدينٍ مساوٍ لمبلغ الشيك، فيحرر الشيك ألمره وفاء منه بهذا الدين
الشخص الذي ظُهر إليه  سمىيف ،شخص آخر يكون دائناً لهإلى ه رظهي وإنما، شيك في حوزتهال

إلى غيره  ذا الحامل تظهير الشيكوهو الحامل الجديد للشيك، ويستطيع ه »هلر المظه«الشيك بـ 
دهم ضماناً ويمثل تعد ،عون على الشيكد الموقِّذلك يتعدوبوهكذا يتم تداوله من شخص إلى آخر، 

وعلى  ،بالوفاء تجاهه - بقوة القانون - عين ملتزمونألن جميع هؤالء الموقِّ ،هماً للحامل األخيرم
  .وجه التضامن فيما بينهم

                                                           
 .٤١١ ، ص٣٥١، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د ٣٩

  ).ت.ق ٣٥٧/١(م  ٤٠
  ).ت.ق ٣٥٦/١(م  ٤١
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حب الشيك للحامل، وعندئذ إذا أراد األخير نقل حقه الثابت في الشيك إلى كما قد يحرر السا
  .، فما عليه إال تسليم الشيك لهشخص آخر

 :ات القانونية بين أطراف الشيكالعالق :ثانياً
بين أطرافه  انتين سابقتين على تحريره تربطقانوني ينوجود عالقت الشيكيفترض تحرير 

  :٤٢الثالثة
المسحوب المصرف وهي تفترض مديونية  ،المسحوب عليهالمصرف ب وبين الساح األولى

  .لساحبل عليه
وهي تقوم على افتراض كون المستفيد دائناً للساحب بمبلغ  ،بين الساحب والمستفيد والثانية

  .الشيك
إذا ما لحقت به بعض التصرفات القانونية د هذه العالقات خالل حياة الشيككما قد تتعد . 

  :المسحوب عليهالمصرف بين الساحب والعالقة  - ١
إذا كان ذلك  بالوفاء أو بالقيام بعمل ما إال شخصاً آخر المبدأ أن الشخص ال يأمر -٢٤

، وعلى هذا فالساحب بين اآلمر والمأمور تتيح إصدار مثل هذا األمر قانونية يستند إلى عالقة
لمصرف فألنه دائن ل ،همبلغبوفاء  هويأمر عليهالمسحوب المصرف  عندما يحرر الشيك على

بتاريخ السحب، وقابل للتصرف بموجب  مستحق األداء حوب عليه بمبلغ مساوٍ لمبلغ الشيكلمسا
مقابل « -الذي للساحب في ذمة المصرف المسحوب عليه  – النقدي طلق على هذا الدينوي ،شيك
 ابل نقوداً أودعها الساحبفقد يكون هذا المق: ينشأ من مصادر متعددةالذي و، ٤٣»أو الرصيد الوفاء

لمسحوب عليه، أو لمصرف االمسحوب عليه، أو قرضاً منحه الساحب ل لدى المصرف في حسابه
المصرف قيمة اعتماد فتحه  وأ ،رصيد الحساب المؤقت في الحساب الجاري بين المذكورين

ن قيمة كما يمكن أن يكو ،وأجاز له سحب شيكات عليه لقبضه ،الساحب ةصلحمالمسحوب عليه ل
أوكل الساحب إلى المصرف المسحوب عليه مهمة قبضها لحسابه بتظهيرها  التي تجاريةالد اسناأل

أخيراً يمكن أن يكون الرصيد المؤقت في الحساب الجاري بين المصرف ، وإليه تظهيراً توكيلياً
ه الفقه الذي استقر علي -  الرغم من أن مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاريعلى وعميله الساحب، ف

، فال يعرف الدائن أو طرفيه مجهوالً كلٌّ من مركز يقتضي أن يبقى -  والقضاء منذ زمن بعيد
                                                           

  .٣٤٧، ص ٢٦٨، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٤٢
وتعديالته، دار  ١٩٩٩لسنة  ١٧حكام قانون التجارة الجديد رقم محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً أل. د ٤٣

 .٢٨ ، ص١٩، فقرة ٢٠٠٥النهضة العربية، القاهرة، طبعة أولى، 
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أن  على المصارف العادة لدى الحساب فقط، فإنه من الناحية العملية جرت إقفالالمدين إالّ عند 
تتأكد من و لتتعرف على حالة االئتمان ،تستخلص الرصيد المؤقت بعد كل عملية تقيد في الحساب

 –وجرى العرف المصرفي على أن بإمكان العميل  لحد األقصى المتفق عليه،ل عدم تجاوز العميل
بحيث يكون  ،أن يسحب شيكات على المصرف -لمصلحته  ن أن رصيده المؤقت دائنتبي فيما لو

  .٤٤هذا الرصيد المؤقت بمثابة مقابل الوفاء للشيكات المسحوبة
  :لمستفيدالعالقة بين الساحب وا - ٢
تي وال ،في األصل لتسوية عالقة قانونية سابقة بين الساحب والمستفيد ينشأ الشيك -٢٥

قد تكون هذه و ،لمبلغ الشيك مساوٍ مبلغبمديناً للمستفيد  يفترض أن الساحب أصبح بموجبها
ول للثاني، أو عن المديونية ناشئة عن ثمن عقار باعه المستفيد للساحب، أو عن قرض منحه األ

أو عن عمل غير مشروع ارتكبه الساحب  ،الساحب مديناً للمستفيد بموجبه أي عقد آخر أصبح
 ر الشيكالساحب ذمته من هذا الدين حرلكي يبرئ و ألحق ضرراً بالمستفيد فحكم له بتعويض،

الذي  -النقدي  هذا الدينطلق على يو ،ه للمستفيدمبلغلمسحوب عليه بدفع المصرف ا أمرو
  .»القيمة الواصلة« - الساحب في ذمة للمستفيد

مع العلم أن إصدار الشيك ال يؤدي إلى انقضاء االلتزام األصلي الناشئ عن العالقة 
 القانونية السابقة بين ساحبه والمستفيد منه، والتي تم إصداره لتسويتها، إذ يبقى هذا االلتزام قائماً

، ٤٥ساحب الناشئ عن توقيعه على الشيكإلى جانب االلتزام الصرفي لل بكل ما له من ضمانات
مضي مدة اإلهمال أو  على الساحب بسبب الرجوع الصرفيفي  المستفيدولذا فإن سقوط حق 

ة بينهما وفقاً ألحكام القواعد األصلي إلى دعوى العالقة ال يحول دون التجائه، الصرفي التقادم
  .٤٦العامة

  :المسحوب عليهالمصرف العالقة بين المستفيد و - ٣ 
المسحوب المصرف بين المستفيد و قانونية أي عالقةالشيك الواقع أنه ال يسبق تحرير  -٢٦

لمسحوب لمصرف اكل ما في األمر يقوم على افتراض أن الساحب مدين للمستفيد ودائن لو ،عليه
                                                           

  .١٩٧، ص ١٢٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٤٤
ق جلسة ٤٢سنة  ٦٥٢الطعن رقم نقض مصري،  -. ٣٤٩، ص ٢٦٨، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د -  ).ت.ق ٣٩٦(م  ٤٥
المستشار سعيد أحمد : نقالً عن ،١١٣ص  ١ع ٢٢س ٢١/١/١٩٧١ق جلسة ٣٦سنة  ٣٢٠والطعن رقم  ،٨٥٦ ص ٢٧س ٥/٤/١٩٧٦

 .٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٨، ٣٣٧ ، ص٢٠٠٤، منشأة المعارف، اإلسكندرية، )٢٠٠٣ - ١٩٣١(قضاء النقض في المواد التجارية شعله، 

 ٢١/١/١٩٧١ق جلسة ٣٦سنة  ٣٢٠الطعن رقم نقض مصري،  -. ٦٠، ٥٥، ص ٢٨، ٢٧إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ٤٦
  .١٩٠ ، صالمرجع السابقالمستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١١٣ ص ١ع ٢٢س
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حوب عليه عن المس المصرف أراد الساحب أن يفي دينه بإحالة دائنه المستفيد على مدينهف ،عليه
  .سحب الشيكطريق 

الشيك  مبلغ المسحوب عليه بوفاء إذ يلزم المصرف،بموجب الشيكلكن هذه العالقة تنشأ 
المسحوب عليه  المصرف وعندما يفي ،المعروض عليه طوال مدة التقادم إذا كان لديه مقابل وفائه

دين : السابقتين ينتالقانوني العالقتينالناشئان عن إلى المستفيد يكون الدينان المذكوران  مبلغ الشيك
  .في آن واحد آالساحب قد انطف في ذمةفيد المسحوب عليه ودين المست في ذمة المصرفالساحب 
  :األخـرى القانونية العالقات – ٤

د العالقات القانونية التي تتعد هابتواليالتي و ،بعض التصرفات القانونية الشيكرد على تقد 
  :تمثله

، وأخرى من جهة والحملة الالحقين له لهلمظهر والمظهر فالتظهير ينشئ عالقة بين ا -أ
  .والموقِّعين السابقين للمظهر المسحوب عليهالمصرف ه ولبين المظهر 
ينشئ عالقة بين الضامن والمضمون من جهة، وبينهما وبين  االحتياطي الضمانو - ب
  ...من جهة أخرى وهكذا الشرعي للشيك الحامل
  .حقاًه العالقات في الدراسة الهذ كالً من نتناولسو

بالتفصيل، فنبدأ بالحديث عن إنشائه في مبحث  أحكام الشيك بحثننتقل لوبعد هذا التمهيد 
 ثانٍ، ونعرض ضمانات الوفاء بقيمته في مبحث ث عن تداوله في مبحثوأوٍل، ثم نتحد ،ن ثالثنبي

امتناع المصرف المسحوب عليه عن وفائه أحكام الوفاء بقيمته في مبحث رابعٍ، على أن نتناول 
والرجوع الصرفي في مبحث خامسٍ، وأخيراً نتطرق لسقوط حق حامله في الرجوع الصرفي 

  .وانقضائه في مبحث سادسٍ
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  المبحث األول
  إنشاء الشيك

  
شروط موضوعية وأخرى شكلية، : صحيحاً توفر نوعين من الشروط ٤٧يتطلَّب إنشاء الشيك

  :في المطلبين اآلتيين تباعاً كالً من هذين النوعين ونعالج
  

  المطلب األول
  ٤٨الشروط الموضوعية

  
ذ يترتب على هذا التوقيع التزام الساحب تجاه إ ،بتوقيع الساحب عليه تبدأ حياة الشيك -٢٧
ومن  ،المسحوب عليه المصرف ر عليه اقتضاؤه منإذا تعذَّإليه  الشرعي بوفاء مبلغ الشيك الحامل

إرادة ، فتصرف قانوني بإرادة منفردة هي إرادة الساحب ذا المنطلق يمكن القول إن الشيكه
ومع ذلك قد  ،بإرادة أخرىاقترانها اجة إلى دونما ح وحدها تكفي بحد ذاتها النعقاد الشيك الساحب

المسحوب عليه المصرف كتوقيع  ،تواقيع أشخاص آخرين يعقب توقيع الساحب على الشيك
 االحتياطي، ر أثناء التظهير وتوقيع الضامنوتوقيع المظه لى الشيك أو التصديق عليهالتأشير عب

                                                           
يجدر التنويه هنا إلى أن المقصود بإنشاء الشيك مجرد تحريره مادياً وإفراغه في الشكل الذي رسمه له القانون، وهو ما يختلف عن  ٤٧

، مرجع سابقعلي سيد قاسم، . دإرادته ويسلِّمه إلى المستفيد، بمحض الذي يعني طرحه في التداول، بأن يتخلى عنه الساحب  إصداره،
  :لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها، الذي جاء فيهوهو ما أكدته الغرفة التجارية  – .٤١٢، ٤١١، ص ٣٥٢فقرة 

سله له ولو للمستفيد أو عندما ير هيكون عندما يقوم الساحب بتسليم هإصدارفله،  اًإصدار عليهكتابة الشيك وتوقيعه ال يعد قيام الساحب ب«
رسل بالبريد المضمون ومتداوالً أن يكون قد ُأ اًصدرعتبار الشيك معلى أنه ال يشترط ال القرار المذكوريؤكد و. بطريق البريد العادي

  »تهلعادي مهما بلغت قيمبالبريد ا له يكفي مجرد إرساله إنماللمستفيد و
«En l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, le fait pour le tireur 
d'expédier par courrier simple un chèque n'est pas à lui seul constitutif d'une faute. Une cour d'appel, 
après avoir indiqué qu'aucun texte ni aucun usage ne fixent un seuil de montant au-delà duquel un 
chèque devrait être envoyé par pli recommandé et relevé qu'entre commerçants l'usage est l'envoi par pli 
non recommandé, ayant ainsi fait ressortir l'absence de circonstances particulières, a pu exclure le 
caractère fautif de l'envoi, par une entreprise, par courrier simple, d'un chèque, dûment rempli quant au 
nom de son bénéficiaire, quelqu'en soit le montant» 
Cass. Com. 10 décembre 2003, n° 00-18.653. 

  .٤٦٧، ص ٤٩٣قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، . د ٤٨
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مصدره اإلرادة  ،والتزاماً جديداً ،تصرفاً قانونياً جديداً الشيكوكل من هذه التواقيع يضيف إلى 
  .هع على حدالمنفردة لكل موقِّ

صحيحاً  ينشأ ال ،آخر إرادي التزام أيك، الشيك وااللتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على
 المتمثلة فيو ،عامة بصورة لصحة االلتزامات الالزمة إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية إال

  :اآلتي
  .الالزمة لاللتزام الصرفي األهليةتمتع الموقِّع ب .١
  .لاللتزام صرفياً الحرة المستنيرة انصراف إرادة الموقِّع .٢
 هلتزامال مشروع سبب، ووجود ممكن ومشروع حلم على للموقِّع الصرفي االلتزامورود  .٣

 .صرفيال

 ط عندئذشترباإلضافة إلى  –وفي حال وقَّع شخص ما على الشيك لحساب شخص آخر، في
  .٤٩أن يكون لهذا الموقِّع صالحية التوقيع –الشروط المذكورة أعاله 

  :ةاآلتي في الفروع األربعة تباعاً كالً من هذه الشروط ونبحث
  

  ولالفرع األ
  األهلية

  
ن االلتزام إف ، كما مر معنا سابقاً،األسناد التجارية ذات صفة تجارية مطلقةطالما أن  -٢٨
 شترط فيلذا يو د عمالً تجارياً من حيث الشكل،عي الناشئ عن التوقيع على الشيك الصرفي

نية لمباشرة األعمال األهلية القانوب اًتمتعم - وقت تحرير الشيك وتوقيعه عليه  –الساحب أن يكون 
كاملة متمتعاً  عشرة سنة ميالدية ه الثمانيوهي إتمام ،سن الرشد والمتمثلة في بلوغه ،التجارية

  .٥٠لجنونٍ أو عته أو سفه أو غفلة ر محجور عليهيبقواه العقلية وغ
فيكون التزامه  ، كالصغير المميز أو السفيه أو ذي الغفلة،وعليه إذا كان ناقص األهلية

بسبب نقص  –تمسك بإبطال التزامه ال وله أو لممثله القانوني ،لمصلحته قابالً لإلبطالصرفي ال

                                                           
  .١٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٤٩
كامل األهلية، فإن فقدانه لألهلية بعد ذلك، كما لو  –وقت إنشاء الشيك وتوقيعه عليه  -مع التنويه إلى أنه في حال كان الساحب  ٥٠

   ).ت.ق ٣٧٣(شُهِر إفالسه، ال يؤثِّر في صحة التزامه الصرفي بالشيك م إلخ أو ...ُأصيب بمرض عقلي كالجنون أو العته أو 



24 

 

، ألن هذا الدفع مستثنى من مبدأ تطهير حسن النيةولو كان  للشيكحامل  في مواجهة كل –أهليته 
   .الدفوع كما سنرى الحقاً

فيكون التزامه  عتوه،والمجنون والم غير المميز ، كالصغيراألهلية إذا كان عديموأما 
في  –بسبب انعدام أهليته  –الصرفي باطالً، وله أو لممثله القانوني التمسك ببطالن التزامه 

، ألن هذا الدفع مستثنى أيضاً من مبدأ تطهير حسن النيةولو كان  للشيكحامل  مواجهة كل
  .كما سنرى الحقاً ٥١الدفوع

بسبب (أو ببطالنه  )بسبب نقص األهلية(رفي مع التنويه إلى أن التمسك بإبطال االلتزام الص
إذ أو ممثله القانوني،  )ناقص األهلية أو عديمها(يقتصر فقط عى صاحب العالقة ) انعدام األهلية

التي تبقى  يبقى الشيك صحيحاً وال يطال هذا اإلبطال أو البطالن التزامات الموقِّعين اآلخرين،
لمبدأ استقالل كاملي األهلية، وذلك إعماالً  –على الشيك وقت توقيعهم  –طالما أنهم كانوا  صحيحةً
  .، كما سبق ورأينا٥٢التواقيع

إلى قانون الدولة  -صرفياً لتزام لال الشخص في تحديد أهلية - رجعأن ي وإذا كانت القاعدة
 حمايةًو الحال مبدأ ظاهرفي األخذ بع المشر ه ورغبةً منالتي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته، فإن

وهم يجهلون قوانين األهلية التي تحكم معامالتهم  ،مصالح المواطنين الذين يتعاملون مع األجانبل
فقد تقرر أنه إذا التزم شخص بموجب شيك في سورية وتوفرت فيه األهلية الالزمة في بالدهم، 

ذه األهلية هلاللتزام الصرفي وفقاً للقانون السوري، فيكون التزامه صحيحاً ولو لم يكن متمتعاً ب
 .٥٣وفقاً لقانون بلده

                                                           
  .٥٦، ص ٤٠سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٥١
، ص ٣٩سميحة القليوبي، المرجع السابق، فقرة . د -  .٣٤ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٥٢
مرجع علي سيد قاسم، . د -. ٢٤٠، ص ٢٤٥ري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بري. د -. ٥٥
  .٣٦، ص ٣٥، فقرة سابق
ومع ذلك إذا . يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده: "على أنه) ت.ق ٢٥٢/٢(نصت المادة  ٥٣

لية االلتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا االلتزام، كان التزامه صحيحاً ولو التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أه
  ".كانت ال تتوافر فيه هذه األهلية وفقاً لقانون بلده

تمون الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ين: "من القانون المدني بنصها/ ١٢/وبحكم مماثل جاءت المادة 
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في سورية، وتترتّب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص األهلية، . إليها بجنسيتهم

  ".وكان نقص األهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبينه، فإن هذا السبب ال يؤثر في أهليته
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في  ه متمتعاً بقواه العقلية وقَّع شيكاًمن عمر ة سنةعشر أتم الثمانياً أجنبيلو أن  عليهو
ناقص األهلية  هيعد قانون بلده كان ولو ،التزامه الصرفي صحيحاً بالنسبة لسورية يكونسورية، ف
  .أو عديمها

  الثاني الفرع
  ةالحرة المستنيراإلرادة 

  
يشكِّل  توقيعه عن ، والناشئآخر سند تجاري وبأي ،إن االلتزام الصرفي بالشيك -٢٩
وقت تحرير  – تهإرادمن أن تكون  بد ، والقانونياً يستلزم أن تتجه إرادة صاحبه إلى قيامه تصرفاً

 لطكالغ التي قد تشوبها،من العيوب بمعنى أن تكون خالية حرة مستنيرة،  - الشيك وتوقيعه عليه 
  .والتدليس المعنوي واإلكراه الجوهري

 قابالً لإلبطالالعيوب، فيكون التزامه الصرفي  هذه فإذا كانت إرادته مشوبةً بأي من
حامل في مواجهة  –بسبب العيب الذي شاب إرادته  –لمصلحته، وله التمسك بإبطال التزامه 

 وذلك ،٥٥ي مواجهة الحامل حسن النيةفي حين يتعذَّر عليه إثارة هذا الدفع  ف، ٥٤النية سيئ الشيك
  .، كما سنرى الحقا٥٦ًمبدأ تطهير الدفوعل إعماالً

  
  الفرع الثالث

  محل والسببال
  
وأن يكون هذا المحل  ،من أن يرد االلتزام الصرفي على محلٍّ بد فبالنسبة للمحل، ال -٣٠

  .غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة ،ممكناً ومشروعاً
السند ألمر، ينحصر سند السحب وفي  هو الحال كما االلتزام بالشيك، محلأن مع العلم 

مخالفاً  أويكون مستحيالً  ال يمكن تصور أنولذا فإن هذا المحل  ،دائماً بأداء مبلغ معين من النقود

                                                           
 –ن هذا الدفع ال يحول دون بقاء الشيك صحيحاً، وال ينال من صحة التزامات الموقِّعين اآلخرين، طالما أنهم وقَّعوا مع التنويه إلى أ ٥٤

  .على الشيك، وذلك إعماالً لمبدأ استقالل التواقيع -بإرادة حرة مستنيرة 
 .٢٤٢، ص ٢٤٨محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٥٥

  .٣٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٥٦
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 ،٥٧نه ينصب على مبلغ نقديأطالما  ،ممكن ومشروع لنظام العام أو اآلداب العامة، وإنما دائماًل
  .مبلغ كبيراً أو صغيراًال توي في األمر أن يكونيسو

هذا السبب ن يكون أو ،سببفينبغي أيضاً أن يكون لاللتزام الصرفي  وبالنسبة للسبب، -٣١
  .مخالف للنظام العام واآلداب العامةغير و مشروعاً

ية هذا ودليالً على مشروع ،دليالً على وجود سبب لاللتزام بهالشيك يعد إصدار مع العلم أن 
 -  النعدام السبب أو لعدم مشروعيته - التزامه به  إذا تمسك ببطالن ، وعلى ساحب الشيكالسبب

  .، ويقع عندئذ على عاتق المستفيد عبء إثبات وجود السبب أو مشروعيته٥٨أن يثبت ذلك
النعدام السبب أو لعدم  االلتزام الصرفي لساحب الشيك أن بطالن والجدير بالذكر

 أو ضمانه الشيككان ناشئاً عن تظهير أسواء  ،طبق على كل التزام صرفي آخرين ،مشروعيته
  .احتياطياً

هذا البطالن ال يجوز التمسك به في مواجهة الحامل حسن النية إعماالً مع اإلشارة إلى أن 
التزامات الموقِّعين كما أنه ال يحول دون بقاء الشيك صحيحاً وال يطال ، ٥٩لمبدأ تطهير الدفوع

لمبدأ استقالل منها سبب مشروع، وذلك إعماالً  ين، التي تبقى صحيحةً طالما كان لكلٍّاآلخر
  .التواقيع
  

  الفرع الرابع
  صالحية التوقيع على الشيك المسحوب لحساب شخص آخر

  
فإن المشرع أجاز والتوقيع عليه،  م الساحب شخصياً بإنشاء الشيكإذا كان األصل أن يقو

باإلضافة لما تقدم من شروط  –، ولكن يتوجب عندئذ ٦٠ل شخص آخرلحسابه من قب سحب الشيك
                                                           

، ص ٣٦سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٦ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٥٧
مرجع علي سيد قاسم، . د -  .٢٤٢، ص ٢٤٩ محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة. د -  .٥٠
 .٣٩، ص ٣٨، فقرة سابق

سميحة القليوبي، المرجع السابق، فقرة . د - .السابق، الموضع ذاتهمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٥٨
 .٤١٤، ص ٣٥٤، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د -. ٥١، ص ٣٦

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د - .٣٧ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. ين و دحسين شحادة الحس. د ٥٩
 .٤٠، ص ٣٩، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د -. ٢٤٣، ص ٢٥٠التجارية، مرجع سابق، فقرة 

 .التوكيل ونموذج عن توقيع الوكيلوتشترط المصارف في مثل هذه الحالة أن يودع لديها نسخة من صك  ).ت.ق ٣٥٧/٢(م  ٦٠
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لحساب الساحب من قبل  سحب الشيكالواقع أن وأن يكون لألخير صالحية التوقيع،  –موضوعية 
  :وهما شخص آخر مفوض بذلك يتم بإحدى طريقتين

  :٦١السحب بوساطة وكيل: الطريقة األولى
، وعندئذ يلزم ٦٢لحسابه ب عنه في سحب الشيكشخصاً ما لينو قد يفوض الساحب -٣٢
لحساب موكله والتوقيع عليه  أثناء سحب الشيك –وفقاً ألحكام القواعد العامة في الوكالة  –الوكيل

، ويترتب "بالوكالة عن فالن"بالتقيد في حدود تعليماته وبيان صفته كوكيل عنه، كأن يكتب مثالً 
إلى ذمة موكله  على الشيك في الناشئ عن توقيع الوكيلعلى ذلك انصراف آثار االلتزام الصر

 المصرف تجاه حامله الشرعي، وعليه إذا امتنع ملتزم صرفياً بالشيكمباشرةً، فيكون األخير هو ال
  .، فيستطيع حامله الشرعي الرجوع على الموكل دون الوكيلالوفاء بقيمتهالمسحوب عليه عن 

الوكيل حدود سلطته المخولة له، فيكون الوكيل  ولكن إذا انتفت النيابة أو تجاوز -٣٣
في  –، مع حقه زماً شخصياً بالشيكالمزعوم أو الذي تجاوز حدود السلطة المخولة له وحده ملت

، أما ٦٣المزعوم أو الذي تم تجاوز حدود تعليماته الموكلفي الحلول محل  –حال وفائه بقيمته 
، شيكمن أي التزام بال فيعفىد السلطة المخولة له، الموكل المزعوم أو الذي تجاوز وكيله حدو

مكنه أن يدفع بعدم التزامه به في مواجهة أي حامل له ولو كان حسن النية، ألن هذا الدفع يو
، وإن كنا نؤيد في هذا الصدد ما ذهب إليه رأي مستثنى من مبدأ تطهير الدفوع كما سنرى الحقاً

يكون مسؤوالً وملزماً  - له تجاوز وكيله حدود السلطة المخولة الذي  - غالبية الفقه من أن الموكل 
، وبحيث يكون بإمكان هذا ٦٤إلى جانب وكيله، ولكن فقط في حدود ما خوله به من سلطة بالشيك

عند دارسة مستثنيات مبدأ  ما تجاوز حدود الوكالة كما سنرىفي الموكل الدفع بعدم التزامه بالشيك
  .تطهير الدفوع

                                                           
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، . د - .وما يليها ١٥٠عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٦١

محمود مختار أحمد . د -  .٦٨، ٦٧، ص ٦٤، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٢٧٠ - ٢٦٨، ص ٢٨٠مرجع سابق، فقرة 
. د - .١٣ ، ص٦، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧لقواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم بريري، ا

 .٢١٦ - ٢١١، ص ٨٧إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٩٩وما يليها، ص  ٩١أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة 

تقتصر على سحب الشيك فحسب، وإنما تجوز أيضاً في أي التزام صرفي آخر، كالتظهير أو الضمان يجدر التنويه إلى أن اإلنابة ال  ٦٢
  .٦٤، ص ١ حاشية، مرجع سابقإلياس حداد، . إلخ، د...االحتياطي 

، ٤٤ سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة. د - .المتعلقة بسند السحب، والتي نرى إمكانية تطبيق حكمها على الشيك) ت.ق ٢٥٣(م  ٦٣
  .٦٥ص 
 .٣٥٩، ص ٢٧٤، المرجع السابق، فقرة سميحة القليوبي. د - .٦٧، ص ٣٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٦٤
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بإجازة  ه مالم يقم الموكل المزعوم أو الذي تجاوز وكيله حدود السلطة المخولة لهوهذا كل
لحسابه، إذ يصبح عندئذ هو الملتزم الشخصي به دون الوكيل، ألن  تصرفات الوكيل بسحب الشيك
  .٦٥اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة

  :٦٦السحب لحساب الغير: الطريقة الثانية
، فيفوض شخصاً ما ليتولى في أن يظهر اسمه على الشيك بفقد ال يرغب الساح -٣٤

باسمه الخاص كأصيل، دون إعالم المستفيد  الشيك لحسابه، على أن يوقِّع المفوض على سحبه
مسحوب لحساب شخص آخر، وعندئذ يسمى األخير  بحقيقة األمر وأن الشيكوحملته الالحقين 
ووقَّع عليه باسمه  المفوض الذي سحبه، أما "لحقيقيالساحب ا"لحسابه بـ  ب الشيكالذي جرى سح

، ويكون مركزه كمركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد مع الغير "الساحب الظاهر"الخاص فيسمى بـ 
  .٦٧باسمه الخاص ولكن لحساب موكله
المسحوب  المصرف بهذه الطريقة فال بد من أن يعلم سحب الشيكمع مالحظة أنه عندما ي

ووقَّع عليه باسمه الخاص لم يسحبه لحسابه وإنما لحساب  من سحب الشيكقة األمر وأن عليه بحقي
المسحوب عليه مدين للساحب الحقيقي وليس المصرف شخص آخر، وذلك منعاً للغلط ألن 

من األخير للساحب الظاهر، ولذا يتوجب على أيشفهياً أو ي ن إطالعه على الموضوع، سواء
األحرف األولى من اسم من جرى  كأن تُذكَر في صياغته ما يفيد ذلك الشيك كتابياً أو بتضمين

ك ألمر السيد جمال زنبركجي .لحساب صبموجب هذا الشيك ادفعوا "السحب لحسابه، فيكتَب مثالً 
  ".إلخ...مبلغاً وقدره فقط
  :بهذه الطريقة العالقات القانونية الثالث اآلتية تنشأ عن سحب الشيكوأخيراً 
  :عالقة الساحب الظاهر بالساحب الحقيقي :ىاألول
ويوقِّع عليه باسمه  طالما أن الوكيل يسحب الشيكوهي عالقة وكيل بموكل، ولكن  -٣٥

الخاص ولحساب موكله، فإن العالقة بينهما تخضع ألحكام الوكالة بالعمولة، وعليه يلتزم الوكيل 

                                                           
 .المرجع السابق، الموضع ذاتهإلياس حداد، . د ٦٥

عامالت التجارية، محمود مختار أحمد بريري، قانون الم. د - .وما يليها ١٥٢عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٦٦
محمود مختار . د - .٧٠ - ٦٨، ص ٦٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٢٧٢، ٢٧١، ص ٢٨٣، ٢٨٢مرجع سابق، فقرة 

 .١٣ ، ص٦، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم 
 - ٢١٦، ص ٨٨إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ١٠٤وما يليها، ص  ٩٥رضوان، مرجع سابق، فقرة أبو زيد . د -

٢١٨. 

 ).ت.ق ١٧١/١(م  ٦٧
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بخاصة تلك المتعلقة و" الساحب الحقيقي"وكله بتنفيذ الوكالة متقيداً بتعليمات م" الساحب الظاهر"
إلخ، كما يسأل عما يصدر عنه من خطأ أو إهمال في ...كمبلغه واسم المستفيد ببيانات الشيك

بأن يدفع للوكيل العمولة " الساحب الحقيقي"معرض تنفيذه للوكالة، وبالمقابل لذلك يلتزم الموكل 
  .كالة تنفيذاً معتاداًويرد له ما أنفقه من مصاريف في تنفيذه للو

  :وحامله الشرعي الشيك عالقة الساحب الظاهر بكلٍّ من مظهري :الثانية
تجاه كلٍّ من  بالشيك وفي هذه العالقة يكون الساحب الظاهر هو الملتزم شخصياً -٣٦

ووقَّع عليه باسمه  ال يعرفون غيره، فهو من سحب الشيك، كونهم ٦٨مظهريه وحامله الشرعي
  .ولذا يعد وكأنه الساحب الحقيقي بالنسبة لهم الخاص،

  :المسحوب عليهالمصرف عالقة كلٍّ من الساحب الظاهر والساحب الحقيقي ب :الثالثة
المسحوب عليه بحقيقة األمر  المصرف بهذه الطريقة علم سحب الشيكيقتضي  -٣٧

 الشيك ملتزم بتقديم مقابل وفاءال هو وبالتالي باسم الساحب الحقيقي كما أسلفنا، ولذا فاألخير وحده
مسؤوالً جزائياً في حال عدم توفر  -رغم وجود الوكالة  -ولذا يبقى ، ٦٩لمسحوب عليهلمصرف ال

لمصرف المسحوب ليس لرصيد كاف للشيكات التي يسحبها وكيله لحسابه، أما الساحب الظاهر ف
  .هأي حق تجاه عليه

أي دون تلقيه مقابل (على المكشوف  الشيك يه قيمةالمسحوب عل المصرف ىوعليه إذا وفَّ
 على الساحب الحقيقي فقط دون الظاهر، كما يستطيع الرجوع بما وفَّاه ، فيمكنه عندئذ)وفائه

 حامالً شرعياً للشيكفيما لو أصبح  –المسحوب عليه أن يدفع مطالبة الساحب الحقيقي  المصرف
  .انقضائهبعدم تلقيه مقابل الوفاء أو ب –نتيجة تظهيره له 

قابلة لإللغاء بإرادة أي من طرفيها في أي ، وإن كانت هذه الوكالةنشير أخيراً إلى أن و
  .٧٠وقت، إال أن سريان أثر اإللغاء حيال المصرف المسحوب عليه يتوقف على إخطاره بذلك

  
  
  
  

                                                           
  ).ت.ق ٣٥٤/٣(م  ٦٨
 ).ت.ق ٣٥٤/٢(م  ٦٩

 .٤٣٣، ص ٣٣٦مرجع سابق، فقرة  إلياس حداد،. د ٧٠
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  المطلب الثاني
  الشروط الشكلية

  
 ،اًنال يمكن االعتداد بصحته قانو الذو ،٧١شكلي سند - كغيره من األسناد التجارية  - الشيك 

ر مكتوب من أن يفرغ في محر بد فر له ذلك الولكي يتو ،مالم يأخذ الشكل الذي رسمه له القانون
أو  بعضها ها أو تخلُّففى تخلُّعل -  ، ورتَّبة من البيانات التي فرضها المشرعضمن مجموعيت

يجوز ألطراف الشيك،  -  إلى جانب البيانات اإللزامية -  إالّ أنهالبطالن من حيث المبدأ،  -  أحدها
البيانات «، تسمى بيانات أخرى ما يشاؤون من رادة، أن يضمنوهاإل سلطانإعماالً لمبدأ 
  .مع طبيعته ةتعارضكون موبشرط أال ت ،إدراجها فيه ، لم يحظِّر المشرع»االختيارية

  :لفروع الخمسة اآلتيةونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من هذه النقاط في ا
  

  الفرع األول
  محرر المكتوبال

  
 ولكن مع ذلك أجازر الشيك في صك وبنسخة واحدة، يحرت هواألصل يجدر التنويه إلى أن 

  .ضمن شروط معينة نسخ متعددةعلى تحريره  المشرع
  ).ثانياً(، ثم نبحث تعدد نسخه )أوالً(وعليه نتحدث عن تحرير الصك 

  :ير الصكتحر: أوالً
 إفراغه في صك -كغيره من األسناد التجارية  – قانوناً يستلزمالشيك فوجود  -٣٨

لتحديد االلتزام ذاته  بحد بحيث يكون كافياً ،المشرعالبيانات التي فرضها  تضمينهو ٧٢بوكتم
                                                           

  .٣٥٢، ص ٢٧١، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٧١
ك في أن المشرع قد جعل من هذه ةً في النصوص القانونية، ولكن مع ذلك ال أحد يشكِّلم يتقرر صراح ع أن شرط الكتابةوالواق ٧٢

ة الكتابة شرطاً إلزامياً النعقاد الشيك صحيحاً، فضرورة تضمنه بيانات معينة فرضها القانون تحت طائلة البطالن من حيث المبدأ، وطريق
تثبت من إرادة الملتزمين به صرفياً، كل هذه األمور تتطلب وجود أداة مادية تمكِّن من تحقيق هذه األغراض، وخير تداوله وانتقاله، وال

وإنما تُعد أيضاً ، وجدير بالذكر أن الكتابة هنا ليست شرطاً لصحة انعقاد الشيك فحسب .وسيلة للقيام بهذه المهمة هي الصك المحرر
رية اإلثبات في المسائل أو القرائن، وذلك خروجاً على مبدأ ح) شهادة الشهود( يجوز إثباته بالبينة الشخصية شرطاً إلثباته، بمعنى أنه ال

  .٧١، ٧٠، ص ٣٨إلياس حداد، مرجع سابق، فقرة . التجارية، د
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الثابت فيه  الورادة فيه لتحديد قيمة االلتزام نظرة عاجلة على البياناتإلقاء كفي يه، بحيث فيالثابت 
أو  حاجة لالستعانة بوثائق مادون ،وغير ذلك )المدينين به وصاحب الحق فيه(ومعرفة أطرافه 

  .٧٣ء أكانت سابقة أو الحقة إلنشائهسوا خارجة عن نطاقه، عالقة قانونية أخرىالرجوع إلى 
تتضمن يكات ذات أرومة ـر شـها دفاتعمالئم لِّـارف أن تسـوقد اعتادت المص -٣٩

لدى  ورقم حسابه اسم العميل كلٌّ منها حمليمن الصكوك المطبوعة متسلسلة األرقام، و اًمعين اًعدد
  .عند االستعمال ُألمفارغاً ي ومكانه ستفيد والمبلغ وتاريخ اإلنشاءك اسم الممع تر ،٧٤المصرف

ق من هويتهم ها بعد التحقُّعمالئإال إلى  شيكاتوتلتزم المصارف بأال تسلم دفاتر ال
بالمحافظة على دفتر الشيكات  وبالمقابل يلتزم العميل ،ةاءلضها للمستحت طائلة تعر ،لشخصيةا

  .في ذلك عناية الرجل المعتادباذالً  ،م إليهالمسلَّ
فذلك ال يحول ، ٧٥رقة عاديةالشيك على و إلى إمكانية تحريرويجدر التنويه في هذا السياق 

وكان مسحوباً على  ،٧٦اإللزامية التي فرضها المشرع طالما تضمن جميع البيانات ،دون صحته
  .صورة خصوصية النعقاده صحيحاً أي المشرع مصرف، إذ لم يتطلَّب
مالم  ،لغ الشيكات التي يسحبها عليهاعلى عدم صرف مب عميلهالمصرف مع  وحتى لو اتفق

فمثل هذا  ،م من قبلهرة على النماذج المطبوعة والمستخرجة من دفتر الشيكات المسلَّتكن محر
المصرف  بين عالقةالفي  القانوني ألثره اًومنتج لطرفيهاً ملزمو وإن كان صحيحاً - االتفاق

ادية متى كان ر على ورقة عالشيك المحر مبلغعن صرف  االمتناعللمصرف  ويبرر ،عميلهو
ومن ثم ، لذي ليس طرفاً فيها إلى المستفيد الغير ال يتعداهما هإال أن أثر -  نفسه مقدماً من العميل

                                                           
 .إعماالً لمبدأ الكفاية الذاتية ٧٣

بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل صحيفة منه اسم  فقد أوجب المشرع على كل مصرف يسلِّم عميله دفتر شيكات بيضاء للدفع ٧٤
م  ارها خمسة وعشرين ألف ليرة سوريةالشخص الذي تسلَّم إليه ورقم حسابه، تحت طائلة معاقبة من يخالف ذلك بغرامة ال يتجاوز مقد

  ).ت.ق ٣٩٩(
قانون من ) ٤٥٧(طائلة عدم عده شيكاً م تحت  كتابة الشيك على نماذج المصرف المسحوب عليهالمشرع المصري في حين اشترط  ٧٥

هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - . ٣٥٣، ص ٢٧٢، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د، ١٩٩٩لعام  ١٧التجارة المصري رقم 
مرجع علي سيد قاسم، . د -. ٤٧٠، ص ٤٩٥محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د -. ٤٥
لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د -  .٤١٥ ، ص٣٥٥، فقرة سابق
 .١١ ، ص٦، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩

76 Katy Molinery, « Le chèque sur papier libre : un instrument de paiement controversé 
par la jurisprudence et la doctrine », Revue juridique de l'Ouest, 2016-3. pp. 15-21. 
h ps://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2016_num_29_3_4874. 

http://www.persee.fr/doc/juro_0990
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ولن يكون بإمكانه االحتجاج  ،مه إليهمبلغ الشيك له حين يقد بوفاء ملزماً نفسه المصرف سيجد
  .٧٧الساحب عميلهبالدفع المستمد من اتفاقه المبرم مع  حياله

  :٧٨تعدد النسخ: ثانياً
اآلتيعلى ) ت.ق ٣٩٠(ت المادة نص:  
إن  اًحامله، يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضفيما عدا الشيك الذي ل - ١«

  .إلخ...كان مسحوباً من دولة ومستحق الوفاء في دولة أخرى
وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإالّ  -٢ 

  .»اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقالً
  :ياآلتعلى ) ت.ق ٣٩١(ت المادة نصكما 

، ومما »من هذا القانون المتعلقة بسند السحب) ٣٣٢(أحكام المادة الشيك  تسري على - ١«
  :نصها اآلتي )ت.ق ٣٣٢(جاء في المادة 

وفاء سند السحب بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيه أن هذا  - ١«
  ....الوفاء يبطل حكم النسخ األخرى

نسخ سند السحب ألشخاص مختلفين، ومظهروها الالحقون والمظهر الذي ظهر  -٣
  .»ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها

 وإن كان قد أجاز لساحب الشيك تحريره على نسخ ،ستفاد من ذلك أن المشرعيو -٤٠
المصرف المسحوب ض تفادياً لألخطار التي قد تنجم عن تعدد النسخ، كتعر - متعددة، إال أنه 

النسخ المتعددة لعدم استيفاء حقوقهم  ض حاملي، وتعرعدة الواحد مرات عليه لوفاء قيمة الشيك
استلزم توفر  – م بإحدى النسخ إليهي تقدذالمسحوب عليه الحامل األول ال المصرف ىفيما لو وفَّ
  :اآلتي هذه الشروط في تتمثَّلو التي تكفل درء هذه األخطار، شروطبعض ال
ألن سحب مثل هذا الشيك على نسخ متعددة يسهل طرق  أال يكون الشيك مسحوباً لحامله، )١

 .الغش

أن تكون النسخ متماثلة ومطابقة لألصل، وتتضمن جميع المعلومات والتواقيع التي يزخر  )٢
  .بها األصل

                                                           
 .١٧٤ ، مرجع سابق، صالحسينيعالء الدين . حسين شحادة الحسين و د. د ٧٧

  .١٧٩، ١٧٨ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٨



33 

 

 .بالعكس وأ ،خرىفي دولة أ ومستحق الوفاء أن يكون الشيك مسحوباً في سورية )٣

النسـخة   أو سرقة ضياعإذ يخشى  ،فائدة سحب الشيك على نسخ متعددةفقط تظهر فهنا 
للخارج للتأشير عليها من قبل المصرف المسحوب عليه أو تصديقها أو الوفـاء  المرسلة 

، بحيث إذا فُقدتْ نسـخة  الحامل بالحصول على نسخة أو نسخ أخرىبقيمتها، ولذا يحتاط 
  .ها نسخة أخرىمنها حلَّت محلَّ

المسحوب المصرف  مبرئاً لذمة ه يعدإحدى نسخمع العلم أن وفاء قيمة الشيك بموجب 
جميع النسخ ، وذلك ألن ن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ األخرىأعليه، ولو لم يكن مشروطاً فيه 

أي التزاماً صرفياً واحداًاًواحد ة ال تمثِّل في الحقيقة إال شيكاًرالمحر ،.  
 أو جميعها هبعض نسخبتظهير  للشيك قام المستفيد أو أي حامل شرعي ولكن مع ذلك إذا

إلزامه بقيمة مما يؤدي إلى  ،في ذمته" قيمة واصلة"ب أكثر من يعني ترتُّفذلك  ،ألشخاص مختلفين
م يكون ملزماً بوفاء النسخ التي تحمل توقيعه ولم يستردها، ومن ث، رهاجميع النسخ التي ظه
ب التزامات صرفية مستقلة ترتِّ هض دليالً على اعتبارها شيكاتين ا النحوفتداول النسخ على هذ

  .مستقلة
ذمته في ب لم يترتَّ وبالتالي، إال نسخة واحدةمنهم كلٌّ  ريظه لمف الحقون لهن الورلمظهاأما 

إحدى  لحامل عند الرجوع عليه بموجبل هفإن وفاء من ثم، و"قيمة واصلة واحدة"سوى دين واحد 
  .مبرئاً لذمته خ يعدالنس

نسخ التـي حـرر منهـا    وعدد ال رقمها - بما فيها األصل - ل نسخةأن يذكَر في متن ك )٤
من الشيك المحرر علـى أربـع    النسخة األولى هذه ادفعوا بموجب: "قالكأن ي ،٧٩الشيك
ـ "من الشيك المحرر على خمس نسخ النسخة الثالثة هذه ادفعوا بموجب" أو" نسخ ث ، بحي

 .أن له نسخاً متعددة يعرف من يتعامل بهذا الشيك

، شيكاً مستقالً بذاته -عندئذ  - عدتْ كل نسخة منها ل ذكر أرقام النسخ المتعددة،فغُْأ إذاف
يستقل كل منها  شيكاتالمسحوب عليه بأنها عدة  المصرف إلى اعتقادذلك قد يؤدي  ألن

ذمتـه تجـاه    تبرأكور قيمة هذه النسخ جميعها فلمذى اوفي هذه الحالة إذا وفَّ ،عن اآلخر
  .كاف ذمته مقابل وفاءفي الساحب إذا كان لألخير 

  
                                                           

ويجدر التنويه هنا إلى أن ذكر رقم النسخة وعدد النسخ التي حرر منها الشيك، يضاف إلى البيانات اإللزامية الواجب إدراجها في  ٧٩
 .الشيك المحرر على نسخ متعددة
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  الفرع الثاني
  بيانات اإللزامية في الشيكال

  
أن  وإنما أوجب أيضاً، فحسب في صك مكتوب الشيك أن يفْرغب لم يكتف المشرع -٤١
قد ، تمييزاً لها عما "البيانات اإللزامية"حاً ن هذا الصك بيانات معينة يطلق عليها اصطاليتضم
ع يفرضها لم  بيانات أخرىنه الشيك من يتضمهذا ". البيانات االختيارية"يطلق عليها التي والمشر
ها البيانات اإللزامية) ت.ق ٣٥١(دت المادة وقد عدالواجب إدراجها في الشيك بنص:  
  : يشتمل الشيك على البيانات اآلتية«
  .وباللغة التي كتب بها ،مكتوبة في متن السند" شيك"مة كل .١
  . أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .٢
  . )المسحوب عليه(اسم من يلزمه األداء  .٣
  . مكان األداء .٤
  . ومكان إنشائه تاريخ إنشاء الشيك .٥
 .»)الساحب( الشيكتوقيع من أنشأ  .٦

  :اإللزامية تالبياناونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من هذه 
  :بها ، وباللغة التي حررمكتوبة في متن الصك" شيك"كلمة : أوالً
إلى  ذلك بغرض تنبيه من يتعامل بهو ،ذكر كلمة الشيك في الصكالمشرع أوجب  -٤٢

األسناد التجارية األخرى، وبين  ه، والتقاء الخلط بينوأهميته طبيعة االلتزام الذي ينجم عن توقيعه
  .٨٠والمسحوبة على مصرفاالطالع فتجة المستحقة الدفع لدى السوبخاصة 

واستلزم أيضاً أن تُكتب هذه الكلمة بذات اللغة التي حرر بها الصك، وفي متن الصك 
وعليه ، "إلخ...ادفعوا بموجب هذا الشيك" ع عبارة األمر بالدفع، كأن يكتب، أي في صلبه م٨١ذاته
أو  ٨٣)كعنوان له(، كأن تَرِد في أعاله ٨٢ي مكان آخر من الصكفي أيكفي أن تَرِد هذه الكلمة  ال

                                                           
 - .في متن الصك الذي حرر به) شيك أو سند سحب أو سند ألمر(ولعل هذا ما دفع المشرع إلى اشتراط إدراج اسم السند التجاري  ٨٠
  .١٧٤ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د

 .٣٦٣، ص ٢٧٧، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٨١

، ٣٥٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .١٧٤، ٣٨، مرجع سابق، ص عالء الدين الحسيني. د حسين شحادة الحسين و. د ٨٢
  .٤١٨ص 
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 ،، األمر الذي قد يؤدي إلى تغيير ماهيتهئهدون إضافتها بعد إنشا الحيلولةفي أسفله، وذلك بغرض 
  .٨٤ضرراً بالموقعين السابقين الذين لم تنصرف إرادتهم إلى ذلك ويلحق

  :٨٥من النقودمعين  مبلغأمر غير معلق على شرط بأداء : اًثاني
 وموجهاً الساحب رهمن محر صادراً باألداء صريحاً يجب أن يتضمن الشيك أمراًف -٤٣

أن  من بد وال، ..."فالنألمر  الشيك ذاهادفعوا بموجب " :فيقال ،إلى المصرف المسحوب عليه
ق يعلتحب للساال يجوز فمهما كان نوعه، ق على أي شرط يكون هذا األمر باتاً ومنجزاً غير معلَّ

وصلتني إذا  بموجب هذا الشيكادفعوا "ذكر مثالً يكأن  ،على أي شرط وفاء الشيك
ويخرج به عن مبدأ الكفاية الذاتية الذي يحكم األسناد  ألن ذلك يعيق تداوله ،"إلخ...البضاعة

دى حامله ل فالشرط الذي يعلَّق عليه الوفاء قد يتحقَّق وقد ال يتحقَّق، مما يزعزع الثقةالتجارية، 
إذا علِّق وفاء الشيك على شرط، فعندئذ ال يعد الشرط  من استيفاء قيمته، ولذا هفي تمكُّن الشرعي
  .ذاته وإنما يبطل معه الشيك ،باطالً وحده

 هذا أن يكونإعماالً لمبدأ الكفاية الذاتية يجب ومبلغ نقدي،  على داءباألمر رد األيويجب أن 
، للخالف في المستقبل، بحيث ال يترك مجاالً في الشيك ذاته دقيقو ضحوا المبلغ محدداً بشكل

يتفق مع أهم خصائص الشيك، من حيث كونه أداة وفاء يتداول بسهولة وسرعة، وال يتسنى فذلك 
ال يجوز للساحب أن يربط تعيين وعليه  ،٨٦ى كل شك حول تحديد مبلغهله  تحقيق ذلك إالّ إذا انتف
الشيك المبلغ المذكور في الفاتورة  ذاهادفعوا بموجب "مثالً كأن يذكر  ،المبلغ بوقائع خارجية

عندئذ باطالً  ولذا يكون الشيك ،يخرج به عن مبدأ الكفاية الذاتيةيعيق تداوله وفذلك ، "إلخ...المرفقة
  .ويفقد صفته كسند تجاري ويتحول إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني

 الواجب النقود وجنس نوع ذكر يقتضي دقيقو واضح بشكل الشيكمبلغ  دوتحدي -٤٤
 وإنما ،ليس في داخل سورية فحسبوبخاصة إذا علمنا أن الشيك معد للتداول  ،طتهاابوس ؤهوفا

في سورية ويكون مستحق الوفاء في دولة أخرى أو العكس،  سحب، فقد يفي خارجها أيضاً
 المشترط وفاؤها متفقة باالسم مع النقود المتداولة في  النقود كانت إذا حصل أنوعندئذ دولتي

                                                                                                                                                                             
مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د ٨٣
  .١٠، ٩، ص ٦، فقرة سابق

في أي مكان آخر من الصك، كأن تكتب كعنوان  "شيك"الفقهاء إلى أنه ليس هناك ما يمنع من أن ترد كلمة ومع ذلك فقد ذهب بعض  ٨٤
  .٤٢٧، ص ٣٣١، مرجع سابق، فقرة إلياس حداد. د: له، نقالً عن

 .١٧٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٨٥

 .٧٢، ص ٤٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٨٦
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يسحب ، كأن الوفاء دولة اإلصدار عن قيمتها في دولةقيمتها في  تختلف لكنوالسحب والوفاء، 
عملة  تُعتمد عندهاليرة، ف) ٥٠,٠٠٠( يذكر مبلغهو ،ةيفي سور الشيك في تركيا ليستحق الوفاء

، كما أنه من في مثالنا هذا هو خمسون ألف ليرة سورية لغ الشيكبمعنى أن مب، ٨٧الوفاء دولة
ففي هذه الحالة إذا  ،بنقد أجنبي كاليوروأن يحرر الشيك  -  في هذه الفرضية -  أيضاً المتصور
ة، وتدعيماً للثقة جهتيسيراً على المدين من  - أجاز المشرع مستحق الوفاء في سورية،  كان الشيك

السورية على  في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة وفاء قيمته - ة أخرىجهية من في العملة الوطن
 - ولم يف قيمة الشيك في يوم التقديم ر المدين لكن إذا تأخَّو ،٨٨الوفاءأساس سعر الصرف في يوم 

 الشرعي إمكانية الخيار لحاملا إن المشرع خولف – وخوفاً من هبوط سعر صرف العملة األجنبية
، ٨٩يوم الوفاء في أو في يوم التقديم بقيمة الشيك محسوبةً على أساس سعر الصرف المطالبة ينب

بعد انقضاء  –للمرة األولى  –في حين أنه إذا تأخَّر الحامل في تقديم الشيك للوفاء، بأن قدمه 
ميعاد  لسعر الصرف في اليوم الذي انتهى فيه عندئذ الميعاد المحدد لتقديمه، فتكون العبرة

حسب على أساسه الذي ي الصرف سعر في الشيك حب قد حددومع ذلك إذا كان السا ،٩٠التقديم
أما إذا  ،٩١هذا السعر في الوفاء دون أي سعر آخراعتماد  عندئذيجب المبلغ الواجب وفاؤه، ف

اعاة الشرط فينبغي مر، ار بهها المحرذات بالعملة األجنبية أداء مبلغ الشيك الساحب صراحةً اشترط
  .بذلك يسمح المتعلق بأنظمة القطع نا السوريتشريع ، إذا كان٩٢ووفاء قيمته بتلك العملة األجنبية

 لكن جرتو، الشيك طريقة معينة لكتابة مبلغ وجدير بالذكر أن المشرع لم يستلزم -٤٥
 ،ف في متنهحراألولى باألرقام في أعلى الشيك، والثانية باأل ن،يكتب مبلغه مرتعلى أن ي العادة
لمبلغ عندئذ ل فالعبرة ،)المكتوب باألرقام والمكتوب باألحرف( ينمبلغال وجِد اختالف بينإذا ف

 ،٩٤ألن احتمال الخطأ فيه أقل كون الكتابة باألحرف تستدعي انتباهاً أكثر ٩٣فالمكتوب باألحر

                                                           
  ).ت.ق ٣٧٧/٦(م  ٨٧
 ).ت.ق ٣٧٧/١(م  ٨٨

 .٤٩، ص ٤٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - ).ت.ق ٣٧٧/٢(م  ٨٩

 ).ت.ق ٣٧٧/٣(م  ٩٠

  ).ت.ق ٣٧٧/٤(م  ٩١
 ).ت.ق ٣٧٧/٥(م  ٩٢

بريري،  محمود مختار أحمد. د - ).ت.ق ٣٦٠(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٥١/١(م  ٩٣
  .١٠، ص ٦وتعديالته، مرجع سابق، فقرة  ١٩٩٩لسنة  ١٧ديد رقم القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الج

، مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - . ٤٦٩، ص ٤٩٥محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٩٤
 .٣٣٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . ريد العريني و دمحمد ف. د - .٤٨، ص ٤٦فقرة 
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 بين المبلغين االختالف باألرقام، فالعبرة عند نيمرت باألحرف أو نيتب المبلغ مرتإذا كُ بينما
  .٩٦"المدين ةصلحمالشك يفسر ل: "قاعدةب عمالً ٩٥ماألقلّه

  :٩٧اسم المسحوب عليه: ثالثاً
والذي يسمى بـ  اسم الشخص المكلَّف بأداء قيمته، أن يذكر في الشيكالمشرع أوجب  -٤٦

قد جرت العادة يستلزم سوى ذكر اسم المسحوب عليه، فرغم أن المشرع لم و، "المسحوب عليه"
اسم  لعمالئها المصارف التي تسلِّمهاالشيكات  دفاتر كل صك من صكوك نتضميأن على 

ليه إليتمكن الحامل من الرجوع  ه،بيان مكان وجودب متبوعاً ،المصرف المسحوب عليه أو فرعه
  .بسهولة

ب الشيك سح، فلم يجِز المشرع ٩٨المسحوب عليه مصرفاً أن يكون اإلشارة إلى وجوبمع 
 تحت طائلة معاقبة ساحبه بغرامة ال تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ٩٩إال على مصرف

في  - الصك المحرر ، فضالً عن أنه لن يعد شيكاً صحيحا١٠٠ًفيما إذا سحبه على غير مصرف
  .١٠١في سورية والمستحق الوفاء فيها فيما لو كان مسحوباً على غير مصرف -  شيك شكل

صرفاً بأنه طالما المسحوب عليه الشيك م وجوب أن يكون المشرع طاشترار يسفيمكن تو
فمن األهمية بمكان  الوفاء بالديون، أن يكون أداة وفاء تقوم مقام النقود في ُأريد لهذا السند التجاري

مؤسسة ائتمانية  ف بأداء قيمتهجعل المكلَّ من خالل ،أن يوفر للمتعاملين به األمان واالطمئنان
تركيز الشيكات في  وفضالً عن ذلك فإن ،لألفراد بشخصهم عادة توفرال ي تتمتع بمركز مالي قوي

وهذا ما مؤسسات محدودة يسهل أمر تسويتها عن طريق المقاصة أو النقل بين هذه المؤسسات، 
  .١٠٢بعمليات المصارف اتلشيكأدى إلى االرتباط الوثيق ل

                                                           
  ).ت.ق ٣٦٠(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٥١/٢(م  ٩٥
، ٤٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .١٧٥، ٣٩ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٩٦

 .٤٩ص 

 .١٧٦، ١٧٥ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. دة الحسين و دحسين شحا. د ٩٧

 .٤٤هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٩٨

 ).ت.ق ٣٥٣/١(م  ٩٩

  ).ت.ق ٣٩٨/١(م  ١٠٠
  .١٧٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٥٣/٢(م  ١٠١
 .٤٢٨، ص ٣٣٣، مرجع سابق، فقرة إلياس حداد. د ١٠٢
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مع ذلك أجاز لكن و ،غير الساحب يسحب الشيك على شخص آخراألصل أن و -٤٧
ن مؤسسة على مؤسسة أخرى فيما لو كان مسحوباً م ،سحب الشيك على الساحب نفسه المشرع
في  لشرطيكمن الغرض من هذا او ،١٠٤وبشرط أال يكون  الشيك لحامله ،١٠٣لساحب نفسهل كلتاهما

ألن في  ،١٠٥ق النقديةمن إصدار شيكات للحامل تستعمل بدالً من األورا منع المؤسسات المصرفية
  .١٠٦بحق امتياز مصرف سورية المركزي بإصدار العملة الوطنية مساسذلك 

  :مكان األداء: رابعاً
 وقد أوجب المشرعيقصد بمكان األداء المكان الذي يقدم فيه الشيك الستيفاء قيمته،  -٤٨

تمثَّل ييحقِّق فوائد عدة  هان مكان األداء، وال شك في أهمية هذا البيان كونأن يذكر في الشيك بي
  :اآلتيفي أهمها 
التيسير على الحامل الشرعي في معرفة المكان الذي يتوجب عليه التوجه إليه لقبض قيمة  )١

، وال يفترض بحامله األخير أن تقل من شخص آلخرينالشيك وقد يتم تداول فالشيك، 
اً كافياً تحديده ئوفا يجب أن يحدد مكان ، لذاالمسحوب عليه المصرف يعرف موطن
  .مباشرة دون عناء أو مشقة كانه إلى هذا المن الحامل من التوجبصورة تمكِّ

بوساطتها عندما يقتضي األمر تحديد نوع وجنس النقود التي ينبغي أن تُدفع قيمة الشيك  )٢
 ذلك، كما لو كان مسحوباً في سورية ومستحق الوفاء في دولة أخرى أو العكس، فعندئذ

السحب دولتي النقود المشترط وفاؤها متفقة باالسم مع النقود المتداولة في  إذا كانت
وذُكر مبلغ الوفاء،  قيمتها في دولة اإلصدار عن قيمتها في دولة والوفاء، ولكن تختلف

 فعندها تُعتمد عملة دولة، بوساطتها وفاؤهنوع وجنس النقود الواجب  الشيك دون بيان
 .ابقاً، كما مر معنا سالوفاء

بمعنى اشتراط وفائه في موطن شخص آخر غير توطين الشيك،  وقد أجاز المشرع -٤٩
المصرف فيها موطن  يقع التي سواء كان هذا الموطن في المنطقة ،المصرف المسحوب عليه

                                                           
ويتمثَّل التطبيق العملي لذلك في أن يسحب المركز الرئيس للمصرف شيكاً على أحد فروعه، أو العكس بمعنى أن يسحب الفرع  ١٠٣

  .شيكاً على المركز الرئيس
  ).ت.ق ٣٥٧/٣(م  ١٠٤
 .٤١٩، ص ٣٥٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ١٠٥

، مرجع سابق، ص عالء الدين الحسيني. سين شحادة الحسين و دح. د -. ٤٢٩، ص ٣٣٣، مرجع سابق، فقرة إلياس حداد. د ١٠٦
١٧٦، ١٧٥.  



39 

 

الوفاء لديه  طَرِشرط أن يكون الشخص الذي اشتُب ،أخرى منطقةالمسحوب عليه أو في 
  .دراستنا للبيانات االختيارية الحقاً ، كما سنرى عند١٠٧مصرفاً

  :تاريخ اإلنشاء: خامساً
 تضمين الشيك بياناً بتاريخ إنشائه، وال شك في أهمية هذا البيان كونه أوجب المشرع -٥٠

  :١٠٨اآلتيأهمها في تمثَّل ييحقِّق فوائد عدة 
لية القانونية متمتعاً باأله - وقت إنشائه الشيك -  ق مما إذا كان الساحبالسماح بالتحقُّ )١

أم في  إفالسهقد حرره بعد شهر إذا كان ، وفي حال شُهِر إفالسه، معرفة ما الالزمة أم ال
  .فترة الريبة أم قبلها

  .تحديد ميعاد تقديم الشيك للوفاء )٢
  .إصداره لدى المصرف المسحوب عليه وقت التحقق من وجود مقابل وفائه )٣
مسحوبة على مقابل وفاء واحد  ة لشيكاتلمححسم النـزاع الذي قد يثور عند تزاحم عدة  )٤

في فضلية األ ومعرفة صاحب، كلهاالمسحوب عليه ال تكفي قيمته لوفائها  المصرف لدى
  .، كما سنرى الحقاًاستيفاء قيمة شيكه

ويذْكَر إلى جانب مكان اإلنشاء، عادة باليوم والشهر والسنة  الشيكد تاريخ إنشاء حديو -٥١
وال  ،األرقام أو بهما معاًب ، ويكتب هذا التاريخ بالحروف أو٤/٣/٢٠٢٠دمشق في  كأن يكتَب مثالً
أو قبل توقيع الساحب يكون شرط أن بأسفله  متنه أو في أو في يرِد في أعلى الشيكفرق في أن 
ينفي د التواريخ تعد ألن ،د الساحبونويجب أن يكون تاريخ اإلنشاء واحداً حتى ولو تعد بمحازاته،

  .هذا البيان التحديد التي من أجلها اشترط المشرعفة ص
 عيعلى الكافة، ولمن يد حجةً الشيك يعدالمذكور في اإلنشاء تاريخ ويجدر التنويه إلى أن 

مقدم فإذا ثَبتَ أنه ، اإلثبات وسائل للحقيقة أن يثبت ذلك بجميع تهعدم مطابقو صورية هذا التاريخ
وإن كانت تُعرض الساحب لعقوبة  –فإن هذه الصورية  ،١٠٩شائه الحقيقيأو مؤخَّر لتاريخ إن

                                                           
 ).ت.ق ٣٥٩(م  ١٠٧

 .٤٢٠، ص ٣٥٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ١٠٨

وتُعد الصورية في تاريخ إنشاء الشيك، سواء تمثَّلت في تقديمه أو في تأخيره عن تاريخ اإلنشاء الحقيقي، أمر شائع االستعمال، فقد  ١٠٩
جأ الساحب إلى تقديم تاريخ اإلنشاء، فيجعله األول من شهر حزيران بدالً من األول من شهر تموز، بقصد إبعاد سحب الشيك عن تاريخ يل

صدور قرار الحجر عليه، كما قد يلجأ الساحب إلى تأخير تاريخ اإلنشاء، فيجعله األول من شهر أيار بدالً من األول من شهر شباط، 
وهنا يكون ) أي إتمامه الثماني عشرة سنة من العمر(ص أهليته واعتبار الشيك صادراً عنه بعد بلوغه سن الرشد بقصد إما إخفاء نق

 =النية ألن الدفع بنقص األهلية من  التزامه بالشيك قابالً لإلبطال لمصلحته ويمكنه التمسك باإلبطال في مواجهة كل حامل ولو كان حسن
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 ال تحول دون بقاء الشيك صحيحاً - ١١٠سورية تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرةالغرامة التي ال 
تقديمه  في يوم، ومن ثم يتعين على المصرف المسحوب عليه وفاؤه طالما استوفى شكله القانوني

  .١١١ر المذكور فيهالمؤخَّ اإلنشاء قبل تاريخ للوفاء مدله ولو قُ
وإذا كان المشرع قد حظَّر صراحةً تقديم تاريخ تظهير الشيك تحت طائلة مالحقة المظهر 

، رغبةً منه في منع التحايل على أحكام اإلفالس وقواعد األهلية، وطمأنة حملة ١١٢بجرم التزوير
أمام وإال أنه ، من تأدية وظيفتها كأداة وفاءلصحة التزامات المظهرين، مما يمكنها  الشيكات

التزوير على تقديم تاريخ التظهير ولم جريمة الذي قصر ) ت.ق ٣٦٦/٣(صراحة نص المادة 
بأن تقديم تاريخ اإلنشاء  -بطريق القياس  - يتطرق لمسألة تقديم تاريخ اإلنشاء، فال يمكن القول 

الصفة الجزائية فالنصوص ذات  ،١١٣غير جائز الجزائيةالقياس في المسائل يعد أيضاً تزوير، ألن 
  .مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتلالً اعمإ، يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً

  :مكان اإلنشاء: سادساً
تضمين الشيك بيان مكان إنشائه، وال شك في أهمية هذا البيان كونه  مشرعأوجب ال -٥٢

  :١١٤اآلتييحقِّق فوائد عدة يتمثَّل أهمها في 
، على ١١٥لمكان إنشائه، والذي يختلف من شيك آلخر تبعاً د تقديم الشيك للوفاءاعيتحديد م )١

    .نحو ما سنرى الحقاً
 - فالشـيك  ،١١٦ديد القانون الواجب التطبيق بشأن صحة انعقاد الشيك من حيث الشكلتح )٢

  .الدولة التي ُأنشَئ فيهالقانون  من حيث صحته شكالً يخضع –آخر  تجاري سند أيك
  .١١٧ديد أهلية الملتزمين بهتح )٣

                                                                                                                                                                             
لكن يحق للحامل في هذا الفرض مطالبته بالتعويض فيما لو أثبت أن الساحب قد لجأ إلى طرق احتيالية مستثنيات مبدأ تطهير الدفوع و =

مرجع  إلياس حداد،. إلخفاء نقص أهليته، أو كي يتمكن من إيصال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه، وهو الغالب في العمل، د
  .٤٣٢، ٤٣١، ١٠٩، ص ٣٣٥، ٦٤سابق، فقرة 

 ).ت.ق ٣٩٨/١(م  ١١٠

 ).ت.ق ٣٦٨/٢(م  ١١١

 ).ت.ق ٣٦٦/٣(م  ١١٢

 .١٤٧، ص ٩٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١١٣

مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د ١١٤
 .١٢، ص ٦قرة ، فسابق

 .١٧٦ ، مرجع سابق، صء الدين الحسينيعال. حسين شحادة الحسين و د. د ١١٥

 .٤٧١، ص ٤٩٥محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ١١٦
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وال  ،٣٠/٣/٢٠٢٠في  ، كأن يكتَب مثالً حمصعادةً قبل تاريخ اإلنشاء ويذْكَر مكان اإلنشاء
أو قبل توقيع الساحب يكون شرط أن بأسفله  متنه أو في أو في يرِد في أعلى الشيكفرق في أن 
  .بمحازاته

  :توقيع الساحب: سابعاً
 ،للمستفيد قيمتهوفاء بويأمر المصرف المسحوب عليه  الساحب هو من ينشئ الشيك -٥٣

بيان قيع الساحب توف ،إذا لم يكن موقعاً ممن أصدره قانونية قيمة ولكن ليس لهذا األمر أي
تبدأ  توقيعه عليهوبمجرد  ،بوفاء قيمته صرفياً لتزاملال تهإراد اتجاه يفصح عن كونه، جوهري

 ، مالمهو المدين األصلي بالشيك الساحب به، ويعد صرفي مدين بتعيين أول ة للشيكالحياة القانوني
انقضاء ميعاد لحين المسحوب عليه  المصرف هذا المقابل لدى وبقي م مقابل الوفاءقد قد يكن

كغيره من الموقِّعين  - ويصبح ، إذ يتحول الساحب عندئذ من مدين أصلي ١١٨التزام األخير بوفائه
  .امتنع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء إذا مجرد ضامن للوفاء - 

د على األغلب في أسفل اشيك تعبيراً عن إرادته أي مكان للتوقيع، لكن يرِ لم يحدد المشرعو
 في أي مكان آخر،أن يرِد من صحة التوقيع  ، ومع ذلك فإنه ال ينالااللتزام بكل ما ورد في متنه
  .١١٩م بالشيكإرادة الساحب لاللتزا طالما يبرز بوضوح اتجاه

، وينبغي أن يكون ١٢٠ويكون توقيع الساحب على الشيك بوضع إمضائه بخط يده عليه
على شخصيته بوضوح دون أي لبس أو غموض، فإذا كانت تصعب قراءته فمن  داالً إمضاؤه

ع لم الساحب اسمه إلى جانب توقيعه،  أن يكتب الضروري عندئذوعلى الرغم من أن المشر
، وذلك ١٢١ذكر عنوانه علىسوى وضع توقيعه على الشيك، فقد جرى التعامل  يتطلَّب من الساحب

                                                                                                                                                                             
 .٩٣، ص ٥١مرجع سابق، فقرة  إلياس حداد،. د ١١٧

 ٣٧٢/١(د المحدد لتقديمه م مع التنويه إلى أن المصرف المسحوب عليه ملزم بوفاء قيمة الشيك ولو قُدم له بعد انقضاء الميعا ١١٨
لحين مضي ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم  - طالما لديه مقابل وفاء كاف  –، ويستمر هذا االلتزام على عاتقه )ت.ق

 ).ت.ق ٣٩٤/١(للوفاء م 

 .٦١، ص ٤٣سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ١١٩

إيداع نموذج من تواقيعهم  -عند إبرام عقد فتح الحساب لديها  -شترط عادة على عمالئها ويجدر التنويه هنا إلى أن المصارف ت ١٢٠
تستخدمها للمضاهاة مع كل توقيع يرد من العميل، بحيث يجوز لها أن ترفض وفاء كل شيك ال يتطابق التوقيع الموجود عليه مع نموذج 

  .التوقيع المحفوظ لديها
إلى جانب اسم  –دفاتر الشيكات التي تسلِّمها المصارف لعمالئها يجب أن يتضمن  ويضاف إلى ذلك أن كل صك من صكوك ١٢١

رقم حسابه لدى المصرف المسحوب عليه، تحت طائلة معاقبة من يخالف ذلك بغرامة ال تتجاوز خمسة وعشرين ألف  –العميل الساحب 
 ).ت.ق ٣٩٩(ليرة سورية م 
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المسحوب المصرف من  شيكقيمة ال ل الرجوع عليه في حال عدم استيفائهلكي يسهل على الحام
  .عليه

لكن و، بهامهحال كان الساحب أمياً فيجوز له التوقيع بوضع ختمه أو بصمة إوفي  -٥٤
في هذه استلزم  - اللتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الشيك ونظراً لخطورة ا –ع المشر

وضع ختمه أو بصمة إبهامه على  قدصاحب الختم أو البصمة  أن الحالة أن يشهد شاهدان على
 ، التي عدتن قانون البيناتمالمادة التاسعة لحكم  ، وذلك خالفا١٢٢ًضمونهأمامهما عالماً بم الشيك

  .من صدر عنه بمثابة توقيعه دون إضافة أي شرط آخر أو بصمة إبهام تمتذييل السند العادي بخ
  

  الفرع الثالث
  اآلثار المترتِّبة على عيب شكلي في الشيك

  
الشيك ي وهي في حاالت ثالث معيباً من حيث الشكلعد:  

و اإلغفال أ"عرف بـ ما ي هوإذا خال من بيان أو أكثر من بياناته اإللزامية، و :الحالة األولى
  ".الترك

بـ  ا يعرفم وعلى خالف الحقيقة، وهمن بياناته  كر فيه بيان أو أكثرإذا ذُ :الحالة الثانية
  ".الصورية"

بـ  ا يعرفم ووهتغيير بيان أو أكثر من بياناته بعد إنشائه، تعديل أو  إذا تم :الحالة الثالثة
  ".التحريف"

  :ونبحث تباعاً كالً من هذه الحاالت الثالث
  :أو الترك غفالاإل :أوالً

والتي تم بحثها ) ت.ق ٣٥١(إذا استجمع الشيك كل بياناته اإللزامية، الورادة في المادة 
بالتفصيل في الفرع السابق، عد صحيحاً وخضع بالتالي ألحكام قانون الصرف، أما إذا ُأغفل ذكر 

 ذلك البيان المتروكطبيعة لتبعاً  معيباً، ولكن يختلف أثر هذا العيب الشيك أحد هذه البيانات فيكون
  .من بيانات فيه ولما هو متوفِّروأهميته 

                                                           
  .١٧٧ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. دحسين شحادة الحسين و . د - ).ت.ق ٣٤٤/٢(م  ١٢٢
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تجرده من أي أثر قانوني، ، ويترتَّب على إغفالها في الشيك تُعد جوهريةً فثمة بيانات -٥٥
فقدانه صفته كشيك وتحوله إلى يترتَّب على إغفالها  أخرى يكون له أي قيمة قانونية، وبياناتفال 
حين أن فئة ثالثة من البيانات يترتَّب على إغفالها فقدانه صفته كسند تجاري  تجاري آخر، فيسند 

وتحوله إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، والفئة الرابعة واألخيرة من 
كان باإلمكونها ال تؤثر على جوهره و إلى النَيِل من صحة الشيك، إغفالها ال يؤديالبيانات 

ا، ويفترض اتجاه قصد الموقِّعين إلى األخذ حل محلهت مذكورة فيه ىخرأ اتببيان ااالستعاضة عنه
بها، وأخيراً يميل الرأي فقهاً وقضاء إلى جواز تصحيح الشيك باستكمال البيانات المتروكة في 

  :الخمس تباعاً كالً من هذه النقاط ونبحث، بعض األحيان
 :لشيكنونية لانتفاء كل قيمة قا )١

أي قيمة قانونية  انتفاء التي يترتَّب على إغفالها في الشيك الجوهرية من أهم البيانات -٥٦
  :له

  :مبلغ الشيك -أ
يؤدي إلى  ولذا فإن خلو الشيك من مبلغه، هو محل االلتزام الصرفي الثابت فيهفمبلغ الشيك 
  .١٢٣ألنه ال التزام دون محل، انتفاء قيمته القانونية

  :احبتوقيع الس - ب
ولذا فإن خلو هو الذي يعبر عن إرادته لاللتزام صرفياً به،  على الشيك توقيع الساحبف

  .إرادة دونال التزام ألنه ، ١٢٤توقيع الساحب يؤدي إلى انتفاء قيمته القانونية الشيك من
 :تحول الشيك إلى سند تجاري آخر )٢

دانه صفته كشيك وتحوله إلى فق يترتَّب على إغفالها في الشيك إلزامية بياناتفثمة  -٥٧
  :، ومن ذلك مثالًسند تجاري آخر

و لفي متنه، فهنا قد يتحول إلى سفتجة صحيحة فيما  "شيك"خلو الصك من ذكر كلمة  -
 .توفرت فيه البيانات اإللزامية للسفتجة

                                                           
  .٣٣٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ١٢٣

، ٢٧٤، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د - .الموضع ذاته ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٢٤
الطعن نقض مصري،  -. ٤٧١، ص ٤٩٥المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، قانون . د -. ٣٥٨ص 
 .٢٨٤ ، صالمستشار سعيد أحمد شعله، مرجع سابق: ، نقالً عن٣٦٦ ص ٢٢س ٢٥/٤/١٩٧١ق جلسة ٤١سنة  ١٢١رقم 
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، فهنا قد يتحول إلى سند ألمر "اسم المصرف المسحوب عليه" ذكر خلو الصك من -
  .لو توفرت فيه البيانات اإللزامية للسند ألمرصحيح فيما 

 :لى سند عادي يخضع للقانون المدنيتحول الشيك إ )٣

فقدانه صفته كسند تجاري وتحوله  يترتَّب على إغفالها في الشيك إلزامية بياناتفثمة  -٥٨
  :إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، ومن ذلك مثالً

، أو كتابتها بلغة أخرى غير اللغة التي ١٢٥في متنه "شيك"كر كلمة خلو الصك من ذ -
، ولم تتوفر فيه "اسم المصرف المسحوب عليه"حرر بها الصك، أو خلوه من ذكر 
حب ا، فعندئذ يتحول إلى سند عادي يثبت التزام السالبيانات اإللزامية لسند تجاري آخر

 .تجاه المستفيد

لصك ليس على أداء مبلغ نقدي وإنما على تسليم شيء آخر أن ينصب األمر الوارد في ا -
لغ الواجب أداؤه بموجب الصك بوقائع خارجية، أو بغير النقود، أو أن يربط تعيين الم

 .١٢٦أن يعلَّق الوفاء بمبلغ الصك على شرط ما

ألن القواعد العامة ال  ،١٢٧، فهنا يتحول إلى سند عاديخلو الصك من بيان تاريخ إنشائه -
 .زم لصحة مثل هذا السند ذكر تاريخ اإلنشاءتستل

، ١٢٨خلو الصك من بيان مكان إنشائه، ولم يكن قد ذُكر مكان بجانب اسم الساحب -
إنشائه وذُكر مكان بجانب اسم كل خال الصك من بيان مكان  وكذلك الحال أيضاً إذا

اً إلنشائه، واحد من ساحبيه المتعددين، فعندئذ ال يعد أي مكان من هذه األمكنة مكان
 .ويتحول إلى سند عادي ويفقد بالتالي الصك صفته كسند تجاري

والجدير بالذكر هنا أن فقدان الصك صفته كسند تجاري وتحوله إلى سند عادي  -٥٩
القانون المدني، بسبب إغفال أي من هذه البيانات اإللزامية المشار إليها، يخضع للقواعد العامة في 

                                                           
 .١٧٥، ١٧٤سابق، ص المرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٢٥

 .١٧٥سابق، ص المرجع ال، عالء الدين الحسيني. ين و دحسين شحادة الحس. د ١٢٦

، كما يحكم )ت.ق ٣٩٨/١(فضالً عن معاقبة من أصدر مثل هذا الشيك بغرامة ال تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية م  ١٢٧
ته وكل من تسلَّمه على سبيل قيم وفَّىوكذلك على كل من ) ت.ق ٣٩٨/٢(أيضاً بهذه الغرامة على المظهر األول لهذا الشيك أو حامله م 

 ).ت.ق ٣٩٨/٤(المقاصة م 

، كما يحكم )ت.ق ٣٩٨/١(فضالً عن معاقبة من أصدر مثل هذا الشيك بغرامة ال تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية م  ١٢٨
ل من تسلَّمه على سبيل قيمته وك وفَّىوكذلك على كل من ) ت.ق ٣٩٨/٢(أيضاً بهذه الغرامة على المظهر األول للشيك أو حامله م 

 ).ت.ق ٣٩٨/٤(المقاصة م 
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لعام، كونه مقراً لحماية الحامل وضمان االئتمان العام، ولذا بإمكان القاضي أن يعد من النظام ا
يثيره من تلقاء نفسه، كما أن لكل ملتزم بالصك أن يتمسك به في مواجهة كل حامل ولو كان حسن 

فمن جهة أولى ال يعذر أحد بجهله للقانون، أي : النية، ألن حسن النية في عيوب الشيك ال يتصور
، ومن جهة ثانية إن فقدان البيان اإللزامي )ت.ق ٣٥١(لبيانات اإللزامية التي أقرتها المادة بجهله ل

أن  ةالحظمع م ،ظاهر للعيان في الصك، وكان يمكن اكتشافه بمجرد قراءة هذا الصك بإمعان
  .١٢٩ول مرة أمام محكمة النقضألال يجوز إثارته الدفع بالعيوب الشكلية 

 :انعقاد الشيك صحيحاً )٤

فثمة بيانان من البيانات اإللزامية التي أوجب المشرع إدراجها في الشيك، لم يرتِّب  -٦٠
على جوهره وباإلمكان االستعاضة  انؤثريا ال مكونهأي أثر على صحة الشيك، على إغفالهما 

اه قصد الموقِّعين إلى األخذ بها، ا، ويفترض اتجممذكورة فيه تحل محله ىخرأا ببيانات معنه
  :١٣٠البيانان هماوهذان 
  :األداءمكان  -أ
 المكان المبين بجانب اسم فيبقى شيكاً صحيحاً ويعد ذا خال الشيك من بيان مكان األداء،إف
المسحوب  المصرف إذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسمو ،المسحوب عليه مكاناً للوفاء المصرف

بجانب أي مكان  ذكري حين لو لم، في في المكان المذكور أوالً فيكون الشيك واجب الوفاء ،عليه
ه المركز في يقع الذي في المكان ، فيكون الشيك واجب الوفاءالمسحوب عليه المصرف اسم

فمن السهل  ،، فطالما أن الشيك يسحب دائماً على مصرف١٣١لمسحوب عليهللمصرف ا الرئيس
  . وفاء قيمة الشيكعلى حامله الشرعي معرفة مكان وجود مركزه الرئيس والتوجه إليه للمطالبة ب

  :مكان اإلنشاء - ب
المكان المبين  فيبقى شيكاً صحيحاً ويعد منشًأ في ذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء،إف

  .١٣٢الساحب بجانب اسم
  
  

                                                           
 .٩٨، ٩٧، ص ٥٥مرجع سابق، فقرة  إلياس حداد،. د ١٢٩

مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د ١٣٠
  .١٤ ، ص٧، فقرة سابق
 .١٧٦ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. ين شحادة الحسين و دحس. د - ).ت.ق ٢و٣٥٢/١(م  ١٣١

 .السابق، الموضع ذاتهمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٥٢/٣(م  ١٣٢
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 :١٣٣تصحيح الشيك )٥

تصحيح الشيك المعيب  – ١٣٤وفقاً لما استقر عليه الرأي فقهاً وقضاء –فمن الجائز  -٦١
يانات الناقصة إليه، وذلك كون العبرة بشأن استيفاء الشيك للبيانات اإللزامية بإضافة البيان أو الب

يح لصحته هي لتاريخ المطالبة بوفائه وليس لتاريخ إصداره، أما فيما يتعلق بما يرتِّبه هذا التصح
احب من آثار قانونية، فينبغي التمييز بصددها بين عالقة الساحب بالمستفيد من جهة، وعالقة الس

  :حملة الالحقين من جهة ثانية، وعالقة الساحب بالمصرف المسحوب عليه من جهة ثالثةبال
  :ينبغي التمييز بين فرضين: ففي العالقة بين الساحب والمستفيد - أ -٦٢

إذا أكمل المستفيد الشيك الناقص أو الموقَّع على بياض وفقاً لما هو متفق عليه بينه وبين  −
ك الصحيح كما لو كان قد نشأ كذلك منذ البداية، وينتج الساحب، فيأخذ الشيك حكم الشي

 .١٣٥بالتالي جميع آثاره القانونية

، وأكمل الشيك الناقص بما يخالف المستفيد بالثقة التي أواله إياها الساحب أما إذا أخلَّ −
اتفاقه مع الساحب، كما لو دون فيه مبلغاً أكبر من المبلغ المتفق عليه بينهما، فعندئذ ال 

شئ الشيك المصحح أي التزام على الساحب، وليس للمستفيد الرجوع عليه بموجبه إذا ين
وفقاً ألحكام القواعد  –امتنع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء بقيمته، إذ ال يمكن 

 .١٣٦تعديل ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة، بإرادة أحدهما فقط –العامة 

فهنا أيضاً ينبغي التمييز بين  :لساحب والحملة الالحقينأما في العالقة بين ا -ب -٦٣
  :فرضين

إذا كان الحامل حسن النية، بأن كان الشيك قد وصل إليه بعد تصحيحه وهو يجهل أنه  −
كان معيباً في األصل، فمن حقه االعتداد بصحة الشيك منذ نشأته بوضعه الذي رآه فيه، 

بين الساحب والمستفيد، ويكون الساحب  ولو كان قد صحح خالفاً لما هو متفق عليه
                                                           

 .٧٩، ٧٨هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د -  .وما يليها ١٠٤وما يليها، ص  ٥٨مرجع سابق، فقرة  إلياس حداد،. د ١٣٣

ق جلسة ٥٩سنة  ١٨٠٩٥والطعن رقم  ،٣٦٦ ص ٢ع ٢٢س ٢٥/٤/١٩٧١ق جلسة ٤١سنة  ١٢١الطعن رقم نقض مصري،  ١٣٤
  .٢٨٧، ٢٨٤ ، صالمستشار سعيد أحمد شعله، مرجع سابق: نقالً عن ،٧٥٩ص  ٤٤س ٥/١٠/١٩٩٣

 .٣٦٤، ص ٢٧٨، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ١٣٥

الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية  وفقاً لما أوردتهي هذا الفرض بجرم إساءة االئتمان، فضالً عن إمكانية مالحقة المستفيد ف ١٣٦
  :في قرارها، الذي جاء فيه

إذا سلِّم الشيك على بياض، فيتوجب على المستفيد أن يقوم بملئه حسب توجيهات الساحب وبالمبلغ الذي طلب الساحب كتابته، وإذا لم «
  »وقام بكتابة مبلغ آخر، فإنه يعرض نفسه لجرم إساءة االئتمانيحترم المستفيد ذلك 

Cass. Crim. 21 septembre 1994 / n° 93-85.297, RSC 1995 p.101, comm. R. O enhof. 
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ملتزماً حيال هذا الحامل على أساس المسؤولية التقصيرية، ألنه ارتكب خطًأ عندما سلَّم 
 .للمستفيد شيكاً موقعاً على بياض أو ناقصاً

في حين لو كان الحامل سيئ النية، بأن كان قد تلقى الشيك بعد تصحيحه وهو عالم بأنه قد  −
مال بياناته خالفاً لما هو متفق عليه بين الساحب والمستفيد، فهنا ال يكون تم تصحيحه وإك

 .اق الحاصل بين الساحب والمستفيدالساحب ملتزماً حيال هذا المستفيد إال في حدود االتف

ينبغي كذلك التمييز بين  :وفي العالقة بين الساحب والمصرف المسحوب عليه - ج -٦٤
  :فرضين

ب عليه حسن النية، بأن كان الشيك قد قُدم له للوفاء بعد إذا كان المصرف المسحو −
تصحيحه وهو يجهل أنه كان معيباً في األصل، فمن حقه االعتداد بصحة الشيك منذ نشأته 

فيه، ولو كان قد صحح خالفاً لما هو متفق عليه بين الساحب  قُدم لهبوضعه الذي 
على أساس المسؤولية  ف المسحوب عليهالساحب ملتزماً حيال المصر والمستفيد، ويكون

 .التقصيرية، ألنه ارتكب خطًأ عندما سلَّم للمستفيد شيكاً موقعاً على بياض أو ناقصاً

أما إذا كان المصرف المسحوب عليه سيئ النية، ، بأن كان الشيك قد قُدم له للوفاء بعد  −
ما هو متفق عليه بين تصحيحه وهو عالم بأنه قد تم تصحيحه وإكمال بياناته خالفاً ل

الساحب والمستفيد، فهنا ال يكون الساحب ملتزماً حيال المصرف المسحوب عليه إال في 
  .حدود االتفاق الحاصل بين الساحب والمستفيد

  :١٣٧الصورية: اًثاني
الصورية في الشيك تعني أن ينشأ الشيك متضمناً جميع بياناته اإللزامية السابق  -٦٥

ة للحقيقة، وهنا يثور غايرحد تلك البيانات أو بعضها قد ذُكر فيه بصورة مدراستها، ولكن يكون أ
  .هذا الشيك وما يترتب عليه من آثار قانونيةل القانونية قيمةالالتساؤل حول 

األصل أال تؤثر صورية أحد بيانات الشيك أو بعضها على صحته كسند تجاري، طالما أنه 
قد يخل بالثقة به أو يعيق تداوله، ولكن مع ذلك تعد  ما استوفى شكله القانوني، وليس في ظاهره

، فمثالً لو كان القصد من صورية أحد الصورية عيباً يشوب صحة االلتزام الصرفي الناشئ عنه
عدم مشروعية سبب التزامه، فيكون التزامه عندئذ بيانات الشيك إخفاء انعدام أهلية الملتزم أو 

  .باطالً

                                                           
 .٨٧ - ٨٤، ص ٧٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ١٣٧
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ع أو من بيانات الشيك، ولكنها أكثر ما تقع في اسم الموقِّ بأيويمكن أن تتعلق الصورية 
  :سبب التزامه أو تاريخ إنشاء الشيك

  :١٣٨صورية االسم -أ
لصورية االسم أشكال عدة، فقد يوقِّع الساحب الشيك باسم شخص وهمي ال وجود له  -٦٦

مزوراً توقيعه بهدف  قاصداً التهرب من مسؤولية االلتزام الصرفي، أو يوقِّعه باسم شخص موجود
اإلفادة من ائتمانه، ففي هذين الفرضين ال يكون الساحب ملتزماً صرفياً بوفاء الشيك، كونه لم 
يوقِّعه ال بصفته أصيالً عن نفسه وال وكيالً عن غيره، ولكن مع ذلك يمكن مالحقته على فعله 

م تزوير توقيعه على الشيك ، في حين أن الشخص الذي تالضار وفقاً ألحكام المسؤولية التقصيرية
بسبب  –يكون التزامه به باطالً، ألنه ال التزام دون إرادة، ويمكنه التمسك ببطالن التزامه بالشيك 

في مواجهة كل حامل للشيك ولو كان حسن النية، ألن هذا الدفع من مستثنيات  –انعدام إرادته 
، كما تكون التزامات جميع صحة الشيكقاعدة تطهير الدفوع، مع مالحظة أن ذلك كله ال ينال من 

  .١٣٩مبدأ استقالل التواقيعلالً اعمإالموقِّعين اآلخرين عليه صحيحة 
  :صورية السبب - ب
ويتجسد ذلك بأن يذكر الساحب في الشيك سبباً لتحريره مغايراً للسبب الحقيقي، فهنا  -٦٧

  :ينبغي التمييز بين فرضين
عندئذ يبقى التزام الساحب بالشيك صحيحاً، إذ ال وإما أن يكون السبب الحقيقي مشروعاً،  −

فرق في أن يكون سبب قيام الساحب بتحرير الشيك لمصلحة المستفيد هو سداد مبلغ من 
المال أقرضه المستفيد للساحب كما هو مذكور فيه، أو أن يكون وفاء بثمن سلعة باعها 

 .المستفيد للساحب كما هو في حقيقته

بأن يذكر الساحب في الشيك مثالً أن سبب قيقي غير مشروع، أو أن يكون السبب الح −
سداد ثمن بضاعة باعها األخير للساحب، في حين أن السبب تحريره لمصلحة المستفيد هو 

الحقيقي لتحريره هو وفاء دين قمار ترتَّب للمستفيد في ذمة الساحب، فهنا ال شك في أن 
مبدأ لالً اعمإعين اآلخرين عليه صحيحةً الشيك يبقى صحيحاً وتكون التزامات جميع الموقِّ

استقالل التواقيع، أما الساحب فيكون التزامه بالشيك باطالً لعدم مشروعية سببه، ولكن هذا 
يتعذر على الساحب يطهره تداول الشيك والدفع تنطبق عليه قاعدة تطهير الدفوع، وبالتالي 

                                                           
 .١٦٩ - ١٦٧، ص ٧٣، فقرة إدوار عيد، مرجع سابق. د - . ٧٣، ٧٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ١٣٨

 ).ت.ق ٣٦٠(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٥٢/١(م  ١٣٩



49 

 

في مواجهة المستفيد  تهيمكنه إثار نفي مواجهة حامل الشيك حسن النية، في حي التمسك به
كونه دفعاً ناشئاً عن عالقة شخصية مباشرة بينهما، كما يمكنه أيضاً إثارته في مواجهة كل 

 .تطهير الدفوع وهو حسن نية الحامل انطباق مبدأحامل سيئ النية النتفاء أحد شروط 

  :١٤٠صورية التاريخ -ج
تاريخ إنشائه الحقيقي، سواء تمثل ذلك في مغاير لفقد يؤرخ الساحب الشيك بتاريخ  -٦٨

ال من صحته تقديم التاريخ أو تأخيره، والواقع أن هذه الصورية المتعلقة بتاريخ إنشاء الشيك ال تن
  .شكله القانوني طالما استوفى

وجدير بالذكر أن األصل هو افتراض صحة بيانات الشيك ومطابقتها للحقيقة، وعلى من 
يانات أو أحدها أن يثبت صحة ادعائه، وذلك بجميع وسائل اإلثبات بما فيها يدعي صورية هذه الب

والقرائن، ألن االلتزام الصرفي التزام تجاري، هذا فضالً عن أن ) شهادة الشهود(البينة الشخصية
  .١٤١الصورية كثيراً ما تخفي غشاً وتحايالً على القانون

  :١٤٢التحريف :ثالثاً
يتم تغيير أو تعديل في بعض بياناته أو أحدها بعد حريف في الشيك يعني أن تال -٦٩
سواء بالحذف أو اإلضافة أو الشطب أو الحك أو غير ذلك، كأن يقوم الحامل بتغيير مبلغ إنشائه، 

الشيك أو بتعديل مكان اإلنشاء أو مكان الوفاء أو بحذف اسم أحد الملتزمين به وإحالل اسم 
  .إلخ...شخص آخر محله

فرض بحق تُن هذا التحريف يعد من قبيل التزوير إذا توفرت أركانه، وومما ال شك فيه أ
  .١٤٣مرتكبه العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة

أما فيما يتعلق بآثار التحريف على أحكام االلتزامات الصرفية الناشئة عن التوقيع على 
  :الشيك، فقد ميز المشرع بهذا الصدد بين فئتين من الموقِّعين

، وهؤالء يبقون ملتزمين به بمقتضى قبل تحريفهوهم الموقِّعون على الشيك  :األولى الفئة
  .متنه األصلي، ألنهم وقَّعوا على أساسه

                                                           
  .١٧١ - ١٦٩، ص ٧٣إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .٧٥، ٧٤هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ١٤٠

 .١٠٩، ص ٦٤ مرجع سابق، فقرة إلياس حداد،. د ١٤١

  .٧٧ - ٧٥جع سابق، ص هاني دويدار، مر. د ١٤٢
 .١١٠، ص ٦٥ مرجع سابق، فقرة إلياس حداد،. د ١٤٣



50 

 

، بمن فيهم من حرفه، وهؤالء هبعد تحريفوهو الذين وقَّعوا على الشيك  :الفئة الثانية
  .١٤٤ساسهيكونون ملتزمين به بمقتضى متنه المحرف، ألنهم وقَّعوا على أ

  
  الفرع الرابع
  في الشيكالبيانات االختيارية 

  
 رحهاالتي سبق شو الواجب إدراجها في الشيك إضافة إلى البيانات اإللزامية -٧٠
توخياً لتحقيق  أخرى أن يضمنوه ما يشاؤون من بيانات ، يجوز للمتعاملين بالشيكبالتفصيل

وأال  ،انات النظام العام أو اآلداب العامةشرط أالَّ تخالف هذه البيبمصلحة واحد أو أكثر منهم، 
أو تفسد شرط الكفاية  ته كأداة وفاءوظيفمع أو تتعارض  عن خصائصه األساسية تخرج بالشيك

 تُسمى هذه البياناتو ،الذاتية فيه بأن تربط مضمونه بعناصر خارجة عن الصك الذي أفرغ فيه
  :كاآلتي وهي ،لعدم ذكرها ل صحة الشيكتختال  ولذا ،لم يشترطها ألن المشرع ،ختياريةباال

  .شرط ليس ألمر .١
  ).توطين الشيك(في محل مختار شرط الوفاء .٢
  .عدم الضمان المظهر طارتشا .٣
  .أو دون احتجاج مصاريف بالشرط الرجوع  .٤
  .اسم المستفيدبيان  .٥
 .التصديق على الشيك .٦

 .تسطير الشيك .٧

  .شرط القيد في الحساب .٨
  :االختيارية البياناتذه ونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من ه

  :شرط ليس ألمر: أوالً
قابل  الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى«: )ت.ق ٣٦٢/١(جاء في المادة  -٧١

ألمر  يكون ، وهذا يعني أن الشيك»"ألمر"كلمة  للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحةً
لسيد مر األ بموجب هذا الشيك دفعواا"قيل  سواء، ف"ألمر"اسمه بكلمة  المستفيد ولو لم يسبق

                                                           
  ).ت.ق ٣٩٢(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٣٦(م  ١٤٤
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 فاديفي الحالتين هو ألمر  فالشيك" إلخ...فادي لسيدل بموجب هذا الشيك ادفعوا"أو " إلخ...فادي
، أما في الحالة "ألمر"ألنه في الحالة األولى تضمن صراحةً كلمة ، ١٤٥هتظهير بالتالي يمكنهو

  .األمر شرط تجر ضمناًالثانية فإن كلمة شيك الواردة في متنه 
ه أن بطريق التظهير، فبإمكان هأن يمنع تداول الشيك د ساحبإذا أرا ولكن مع ذلك -٧٢

أو أي  "بموجب هذا الشيك للسيد ماهر وليس ألمره ادفعوا"بأن يكتب فيه " ليس ألمر"نه شرط يضم
ادفعوا "أو " فقط للسيد ماهر بموجب هذا الشيك ادفعوا"كعبارة  ،ذاته المعنى تفيدعبارة أخرى 

ماهر  ال يستطيع المستفيد أمثال هذه الحاالت وفي ،"بموجب هذا الشيك للسيد ماهر دون غيره
 اتباع إجراءات –إلى شخص آخر  نقل الحق الثابت فيه إذا أراد –بل يتوجب عليه  ،تظهير الشيك
والشيك «: ابقوله )ت.ق ٣٦٢/٢(وعلى ذلك نصت المادة  المقررة في القانون المدني، حوالة الحق

أو أي عبارة أخرى مماثلة " ليس ألمر"عبارة  المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه
  .١٤٦»يخضع تداوله ألحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها

عند سحبه على أن يرد قبل توقيع  كر هذا الشرط في أي مكان من الشيكيجوز أن يذ
، مع مالحظة أن فيتوجب أن يكون بخط يده أو موقعاً تحته من قبله هقيعتو وإذا ورد بعد ،الساحب

فإنه ال يفقده صفته كشيك يخضع ألحكام قانون  –وإن كان يمنع تظهير الشيك  –هذا الشرط 
حوالة الحق  باتباع إجراءاتالثابت فيه، والذي ال يجوز أن يتم إال  الصرف فيما عدا انتقال الحق

 عندئذ لمدني، وإذا تمت مخالفة الشرط وظُهر الشيك، فيمكن لكل ذي مصلحةالمقررة في القانون ا
  .التمسك ببطالن هذا التظهير

أن يمنع  –أثناء قيامه بتظهيره  –الشيك  ألي من مظهري أيضاً كما أجاز المشرع -٧٣
أو أي  "هوعني دفع المبلغ للسيد جهاد وليس ألمر"بأن يكتب  "ليس ألمر"بإيراد شرط  هتظهير

وعني دفع المبلغ "أو " فقطوعني دفع المبلغ للسيد جهاد "كعبارة  ،المعنى ذاتهتفيد عبارة أخرى 
 ، لكن في هذه الحالة يبقى الشيكهذا الشرط من قبل الشيك لم يتضمنولو  ،"للسيد جهاد دون غيره

 جديد إلى شخص آخر، وبالتالي يمكن للمظهر له جهاد تظهيره من قابالً للتداول بطريق التظهير،

                                                           
محمود مختار أحمد بريري، . د - . ٤٧٣، ص ٤٩٦محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ١٤٥
 .١٩ ، ص١٠، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧قواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم ال

" عدم القابلية للتداول"والشيكات المشتملة على شرط «: التي نصت على أنه) ت.ق ٣٥٦/٣(وقد يكون مفيداً في هذا السياق ذكر م  ١٤٦
  .»تلموها مقترنة بهذا الشرطال تدفع إال لحملتها الذين اس
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سيكون ملزماً بالضمان فقط حيال المظهر له المباشر وهو في  ر الذي حظّر تظهيرهأن المظه إال
  .١٤٧لتظهيره بتظهيرات الحقة الشيك من يؤول إليهم حيال ملزماً بالضمان لن يكونو مثالنا جهاد،
  :١٤٨)توطين الشيك(شرط الوفاء في محل مختار: ثانياً

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد األغيار، «: على أنه) ت.ق ٣٥٩(نصت المادة 
سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أي جهة أخرى، بشرط أن يكون هذا 

وعلى هذا فإن شرط الوفاء في محل مختار يفترض أن الشيك مسحوب على ، »الغير مصرفاً
  ".توطين الشيك"، وهو ما يسمى بـ ١٤٩رمصرف لتدفع قيمته في موطن مصرف آخ

  :ويحقِّق توطين الشيك فوائد عدة من أهمها -٧٤
يجنِّب حامل الشيك مشقة السفر مسافات طويلة لمطالبة المصرف المسحوب عليه  .١

  .فيما لو كان موطنه بعيداً
سهل تداوله وال يجد يفيد الساحب في أن الشيك المستحق الوفاء في مكان قريب ي .٢

  .عائق لذلك ساحبه أي
يتيح للمصرف الموطَّن لديه الشيك االرتباط بعمليات مربحة مع المصرف  .٣

المسحوب عليه، فضالً عن أنه وبأدائه هذه الخدمة له ستُفتح آفاق لعمليات مستبقلية 
  .أخرى بينهما

بتسوية مبلغه عن  –فيما لو تم خصمه لدى مصرف آخر  –يسمح توطين الشيك  .٤
بين المصارف أو عن طريق غرفة المقاصة، مما يقلل طريق الحوالة المصرفية 

 .هاأو ضياع تهامن استعمال النقود والتعرض لمخاطر سرق

  :وأخيراً تترتّب على توطين الشيك آثار متعددة ومن أهمها -٧٥
، وإذا ١٥٠يجب على حامل الشيك الموطَّن تقديمه للوفاء في محل الدفع المختار .١

يك عن الوفاء بقيمته، فيجب توجيه االحتجاج لعدم تخلَّف المصرف الموطَّن لديه الش
  .الوفاء إلى هذا المحل

                                                           
  ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٧/٢(م  ١٤٧
 .وما يليها ١١٢، ص وما يليها ٦٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٤٨

 .٤٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ١٤٩

 .اء لدى المصرف المسحوب عليه ذاتهويعد حامل الشيك الموطَّن مهمالً فيما لو قدمه للوف ١٥٠
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في الوفاء،  المصرف المسحوب عليهيعد المصرف الموطَّن لديه الشيك وكيالً عن  .٢
، وطالما ولذا على األخير أن يوجد بين يدي األول المبلغ الكافي لوفاء قيمة الشيك

وكالة وفق تعليمات موكله، ولذا يعد مخطئاً أن األول هو مجرد وكيل فعليه تنفيذ ال
بعدم  المصرف المسحوب عليه من ى شيكاً كان قد تلقى أمراًويساءل فيما لو وفَّ

  .وفاء قيمته
يتجه رأي غالبية الفقه والقضاء إلى ضرورة تلقي المصرف الموطَّن لديه الشيك  .٣

بهذا الوفاء إخطاراً من المصرف المسحوب عليه يأذن له بالوفاء، وإال لن ي عتد
 ،)كالمقاصة مثالً(حياله، إذ قد يكون للمصرف المسحوب عليه دفع تجاه الحامل

ى المصرف الموطَّن لديه الشيك قيمته دون علم فتفوت عليه فرصة التمسك به لو وفَّ
 .األول

  :عدم الضمان المظهر طارتشا: ثالثاً
 ظهرين وضامنين احتياطييناألصل أن جميع الموقعين على الشيك من ساحب وم -٧٦
إذا حيال حامله الشرعي  على وجه التضامن فيما بينهم،و، وفاء قيمته  –بقوة القانون  – ضامنون
  .١٥١المسحوب عليه عن أداء هذه المهمة المصرف تخلّف
ومن  ،١٥٢ذا الضمانهمن  إعفائهمرين حق اشتراط المظه فإن المشرع خولمع ذلك  لكنو
أن يعفي نفسه من ضمان وفائه بإيراده  –أثناء تظهيره للشيك  – ينالمظهر نأي م ثم بإمكان

أو أي عبارة " مع شرط عدم الضمان... وعني دفع المبلغ "بأن يكتب  ١٥٣شرط عدم الضمان
وعني دفع "أو " مع إعفائي من الضمان... وعني دفع المبلغ " كعبارة، ذاتهمعنى الأخرى تفيد 

من ليس هو ، ولعلَّ ما يبرر تخويل المظهر هذا الحق أنه "يتي عن الوفاءمع عدم مسؤول... المبلغ 

                                                           
م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢و٣٠٨/١(، وكذلك م )٣٨٣/١(وهذا ما أشارت إليه م  ١٥١

 ).ت.ق ٣٨٥(

 ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٧/١(م  ١٥٢

رأي على أن شرط عدم الضمان يقتصر مفعوله على الهبوط بالضمان الصرفي القوي إلى مستوى ضمان مع التنويه إلى استقرار ال ١٥٣
المحيل في حوالة الحق المدنية، وبالتالي فإنه ال يعفي المظهر الذي أدرجه من ضمان وجود الحق وقت التظهير ومن ضمان أفعاله 

ن أن المصرف المسحوب عليه غير مدين للساحب أو أن توقيع الساحب مزور، الشخصية التي تحول دون استيفاء الحامل لحقه، فلو تبي
مرجع إلياس حداد، . فعندئذ بإمكان الحامل الرجوع على جميع الموقعين على الشيك، بمن فيهم المظهر الذي أدرج شرط عدم الضمان، د

 .١٥٦، ص ١٠٠ فقرة، سابق
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يقتصر على بيع ما  هن دوره في تظهيرأإلى التداول، كما  تسبب في األصل بدفع الشيك
  .١٥٤اشتراه

 عدم الضمان الذي يدرجه شرط يقتصر أثر مبدأ استقالل التواقيعلالً اعمإه نوالجدير بالذكر أ
دون  فقط ال يستفيد منه إالّ هوف ه وحده،علير المظه السابقينغيره من الموقِّعين اآلخرين، سواء 

  .زمين بالضمانت، فهم جميعاً يبقون ملالالحقين لهأو 
إذا ف ،ذاته أو في الورقة المتصلة به هذا الشرط في صك الشيكيجب إدراج مع مالحظة أنه 

الحملة الالحقين  حيالوال يحتج به  ،تعاقدين فقطفي ورقة منفصلة فينحصر أثره بالم تم إدراجه
أثره عليهميسري ف ه،إذا كانوا يعلمون ب مع ذلك لكنو ،ه لعدم علمهم بوجود الشرطر لللمظه، 
  .١٥٥يمكن االحتجاج به حيالهمبالتالي و

ونذكر هنا بما قلناه أعاله من أن شرط ليس ألمر الذي يدرجه المظهر، وإن كان ال يمنع 
 بتظهيرات الحقة الشيك من يؤول إليهم حيال الشيك من جديد، إال أنه يعفيه من الضمانتظهير 
  .لتظهيره

  :مصاريف أو دون احتجاج شرط الرجوع بال :رابعاً
 –وضامنيه االحتياطيين صحيح أن بإمكان حامل الشيك الرجوع على ساحبه ومظهريه 

لمحدد وامتنع المصرف المسحوب عليه عن إذا قدمه للوفاء في الوقت ا –منفردين أو مجتمعين 
، إال أن كما سبق ورأينا أداء قيمته، كونهم جميعاً ضامنين وفاءه على وجه التضامن فيما بينهم

 القيام ببعض اإلجراءات –في هذا الفرض عليهم  الرجوعفي حفظاً لحقه  –المشرع أوجب عليه 
، تحت طائلة اعتباره مقامه، خالل ميعاد محددتنظيم احتجاج لعدم الوفاء، أو ما يقوم ومن أهمها 

  .الوفاء امنيالرجوع صرفياً على ضفي حامالً مهمالً وبالتالي سقوط حقه 
وكذلك ألي من  –أثناء تحريره  –ولكن مع ذلك أجاز المشرع لساحب الشيك  -٧٧

يعفي حامله من تنظيم  أن –أثناء تظهيره أو ضمانه احتياطياً  –مظهريه أو ضامنيه االحتياطيين 
عليهم صرفياً في الفرض المذكور، وذلك بتضمين  الرجوعفي  هذا االحتجاج حين ممارسة حقه

أو أي عبارة أخرى تفيد " المطالبة دون احتجاج"أو  ١٥٦"الرجوع بال مصاريف"الشيك شرط 

                                                           
  .١٢١، ص ٧٣ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ١٥٤
 .ذاته المرجع السابق، الموضع ١٥٥

المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٠٧٧ ص ٣ع ٢٤س ١٣/١١/١٩٧٣ق جلسة ٣٨سنة  ٢٥٩الطعن رقم نقض مصري،  ١٥٦
 .٢٠٣ ، صمرجع سابق
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لى الثقة بكالمه ، وعندئذ يتم رجوع الحامل عليهم بناء ع١٥٧مذيلة بتوقيع من أدرجها ذاتهمعنى ال
  .١٥٨أنه قدم الشيك للوفاء في الوقت المحدد وامتنع المصرف المسحوب عليه عن أداء قيمته

  :من أهمها أنه ،فوائد متعددةله  "مصاريف رجوع بالال"شرط والواقع أن  -٧٨
يبعد عنه خطر تنظيم االحتجاج  في كونهالمسحوب عليه  المصرف يحقق مصلحة .١

وما يترتب على هذا االحتجاج من عواقب تسيء إلى  شيك،وفائه قيمة ال عدمعند 
  .ؤدي إلى شهر إفالسهي، وقد التجاري وائتمانه المالية سمعته

إدراج هذا الشرط غلب يلذا  ،االحتجاج ب الملتزمين بالشيك تحمل نفقات تنظيمجنِّي .٢
  .القيمة في الشيكات ضئيلة

 ،المشرعميعاد دقيق حدده الالزم في وأخيراً يعفي الحامل من تنظيم االحتجاج  .٣
 الرجوعفي سقوط حقه  وبالتالي ،صيرورته حامالً مهمالً وبذلك يصونه من خطر

فيما لو أهمل مراعاة تنظيم  )وفائه امنيض(صرفياً على الملتزمين بالشيك 
مل على هذا التي تشت ولهذا نجد أن الشيكات ،١٥٩ده القانونييعااالحتجاج في م

تقدم للخصم لديها،  المصارف أو التي ةصلحمالمسحوبة ل تالشرط هي عادة الشيكا
التي تحملها المصارف للتحصيل تجعل من العسير عليها مراعاة  فكثرة الشيكات

  .١٦٠المواعيد القانونية لتنظيم االحتجاجات لعدم وفائها
إذا ف ،ذاته أو في الورقة المتصلة به هذا الشرط في صك الشيكيجب إدراج مع مالحظة أنه 

ومع ذلك مبدأ الكفاية الذاتيةلالً اعمإفية تكون له أي قيمة صر لن ،إدراجه في ورقة منفصلة تم ،
ثره بين واضعيه فقط دون أن أنحصر يلكن ويبقى معتبراً كاتفاق صحيح وفقاً للقواعد العامة 

بسبب  – هلإلى المظهر  مبلغ الشيكيتعداهم إلى غيرهم، بمعنى أن المظهر مثالً يبقى ملتزماً بدفع 

                                                           
  ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧/١(م  ١٥٧
الشيك قُدم للوفاء "امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء بعبارة يدونها على الشيك ذاته يفيد بها أن فبإمكان الحامل أن يثبت  ١٥٨

، ثم يذيل هذه العبارة بتوقيعه، وقد أقام المشرع قرينة قانونية لمصلحته "في الميعاد القانوني، وامتنع المصرف المسحوب عليه عن وفائه
) ت.ق ٣٠٧/٣(في الميعاد القانوني، وعلى الملتزم الذي يدعي عدم مراعاة الحامل لهذا الميعاد إثبات ذلك م  تفترض أن الشيك قُدم للوفاء

  ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك 
المقرر قانوناً، وال من إرسال ال يعفي الحامل من تقديم الشيك للوفاء في الميعاد " الرجوع بال مصاريف"مع التنويه إلى أن شرط 

 ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧/٢(اإلشعارات الالزمة في المواعيد المحددة م 

ق جلسة ٥٠سنة  ١٦٨٥والطعن رقم ، ٣٩٦ ص ٢٥س ٢١/٢/١٩٧٤ق جلسة ٣٨سنة  ٣٩٨الطعن رقم نقض مصري،  ١٥٩
 .٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٢، ١٩١ ، صالمستشار سعيد أحمد شعله، مرجع سابق: قالً عنن، ١٤٤٧ص  ٣٤س ٢٠/٦/١٩٨٣

 .١٢٣، ص ٧٤ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٦٠
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 ولو أهمل األخير تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء –ته أداء قيم عن المسحوب عليهامتناع المصرف 
  .١٦١في ميعاده القانوني

يمكن و ،١٦٢العبارة المذكورة بتوقيع من أدرجها هو أن تذيل شترطه المشرعاكل ما و -٧٩
تبعاً لشخص الموقع  ب عليهمترتِّال ثراألإذ يختلف  ،الشرط مدرِجمعرفة بالتوقيع تبرير ضرورة 
   :١٦٣على النحو اآلتي الذي أدرجه

عنصراً من ه يعد فإن ،إنشائهأثناء  في الشيك الشرط الساحب هو الذي أدرجفإذا كان  •
من  على جميع الموقعين على الشيكثره أ، ولذا يسري وداخالً في كيانه عناصر الشيك
في حال  – ق للحامل الرجوع عليهمبحيث يح ،١٦٤احتياطيين رين وضامنينساحب ومظه

 .دون الحاجة لتنظيم االحتجاج –امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء 

 لو خالفإذ  ،االحتجاج عدم تنظيممراعاة الشرط وملزم ب بل إن الحامل في هذا الفرض
وال يحق له الرجوع بها  ،١٦٥يتحمل وحده نفقاتهف ،وقام بتنظيم االحتجاج الالزم الشرط
من  ، سواءبالتعويض تهمطالبو عين، فضالً عن إمكانية تعرضه للمساءلةالموقِّ أي من ىعل

بين و هبين القائمة لعالقاتلإساءة من تنظيم االحتجاج  لما قد ينجم عن قبل الساحب
 تنظيمالمسحوب عليه لما قد يترتب على أو من قبل المصرف المسحوب عليه، المصرف 

  .ته وائتمانه التجارياالحتجاج من مساس بسمع
ليه ع هأثر يقتصرف ،االحتياطيين أو الضامنين رينأحد المظه ُأدرِج الشرط من قبلأما إذا  •

بمعنى  ،مبدأ استقالل التواقيعلالً اعمإ ١٦٦الموقعين اآلخرينوال يتعداه إلى غيره من وحده 
في حين ، فقط طالرجوع على واضع الشر إذا أراد تنظيم االحتجاجيعفى من  أن الحامل

                                                           
  .١٢٤، ص ٧٤ فقرةالمرجع السابق، إلياس حداد، . د ١٦١
  :حكمة النقض الفرنسية في قرار لها، جاء فيهومع ذلك ذهبت الغرفة التجارية لم ١٦٢

 مصاريف مطبوعاً على السفتجة، فيعد توقيع الساحب عليها كافياً وال حاجة لتوقيعه مرة ثانية تحت هذا شرط الرجوع بال ورد إذا«
  »الشرط

«Lorsqu'une clause "retour sans frais" ou "sans protêt" est pré imprimée sur la lettre > de < change >, la 
seule signature du tireur portée sur l'effet suffit à la valider, sans qu'il soit nécessaire qu'une seconde 
signature, distincte de la première, soit apposée spécifiquement sous cette clause» 
Cass. Com. 2 novembre 2016, n° 15-12.399, Dalloz actualité 2016, comm. X. Delpech. 

  .٣٥٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . و دمحمد فريد العريني . د ١٦٣
 ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧/٤(م  ١٦٤

 ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧/٦(م  ١٦٥

  ).ت.ق ٣٨٥(م  ريح نصبصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧/٥(م  ١٦٦
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 ضامنالفيهم  نالسابقين أو الالحقين له، بم اآلخرين أراد الرجوع على الموقعين لو
أن  – مهمالً ويتعرض لخطر سقوط حقه ال يعدكي – واضع الشرط، فعليهل االحتياطي

 .ده القانونييعااالحتجاج في م ينظم

أنه يريد الرجوع  نم رغمبتنظيم االحتجاج على ال الشرط وقام الحامل خالفحال  وفي
الملتزمين  الموقعين حتجاج على جميعاال وز له الرجوع بنفقاتجفي واضع الشرط،على 
سبب التزام يكمن و ،١٦٧الشرط االحتياطي الذي أدرج ر أو الضامنفيهم المظه نبم بالشيك
كي  المنظَّم، من هذا االحتجاج أنه يستفيد هو شخصياً في االحتجاج بتحمل نفقات األخير

أن من العدل ولذا ، )أي الموقِّعين السابقين له(الوفاء حياله  ضامنيرجع على الملتزمين ي
  .١٦٨هنفقات يتحمل
  :بيان اسم المستفيد: خامساً

٨٠-  عدالبيانات  ذكره ضمنولذا لم يرد  ،١٦٩اًاختياري في الشيك بياناً تعيين اسم المستفيدي
ذلك إلى أن الشيك  السبب في ويعود ،ها في الشيكذكر) ت.ق ٣٥١(اإللزامية التي أوجبت المادة 

يتخذ تحرير الشيك إحدى ) ت.ق ٣٥٦(، فوفقاً لما نصت عليه المادة سحبه للحامل يجوز قانوناً
  :١٧٠ثالث وهي صيغ
 كتبكأن ي ،ادونهأو  "ألمر" مسبوقاً اسمه بكلمة معينشخص إما أن يحرر لمصلحة  .١

ادفعوا بموجب هذا الشيك "أو  "إلخ...جميل عليكاجيد ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر الس"
 ةطريققابل للتداول بألمر المستفيد و يعد ، وهو في الحالتين"إلخ...جميل عليكاجللسيد 

، ويجوز في هذه الصورة أن يكون الشخص المسحوب باسمه كما سبق ورأيناالتظهير 
 جميل عليكاجا الشيك ألمر السيد ادفعوا بموجب هذ" يكتبالشيك وكيالً عن المستفيد كأن 

  ."إلخ...وكيل ورثة زياد اللحام
 عبارة أخرى أو أي "ألمرليس " متبوعاً اسمه بشرط معينشخص أو أن يحرر لمصلحة  .٢

 حرر ال يجوز قبضه إال من قبل المستفيد الذيو اًاسميشيك هذا ال يعدو، ذاته معنىالتفيد 
                                                           

  ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧/٧(م  ١٦٧
الذين يجوز للحامل الرجوع عليهم بنفقات االحتجاج في " جميع الموقعين"وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى أن المقصود بعبارة  ١٦٨

، ص ٢ حاشية، مرجع سابقإلياس حداد، . د: أدرج شرط الرجوع بال مصاريف، نقالً عنهذا الفرض هو جميع الموقعين فيما عدا من 
١٢٧. 

  .٤٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د -  .٣٧٣، ص ٢٨٥، فقرة سميحة القليوبي، مرجع سابق .د ١٦٩
 .١٧٧ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٧٠



58 

 

حوالة الحق  باتباع إجراءات فيه إالالحق الثابت كما ال يجوز نقل  ،١٧١باسمه الشيك
من هذا  المستفيد قامإذا  مع ذلك استقر الرأي على أنه ولكن كما سبق ورأينا، المدنية
وقيده في حسابه لديه،  ى مصرفه على سبيل التوكيل لتحصيل مبلغهإل بتظهيره الشيك

  .اًهذا التظهير التوكيلي جائز يكونف
بموجب هذا  ادفعوا" مثالً بأن يكتباسم المستفيد  ن عندئذعي، فال يهملإلى حاأو أن يحرر  .٣

 من شخص قابالً لالنتقالو للحامل يكون الشيك في هذه الحالةو ،"لحامله أو للحامل الشيك
 اًشيكالمشرع  كما اعتبر دون حاجة ألي إجراء آخر،) المناولة(اليدوي  بالتسليم خرآإلى 
أو  "أو لحامله"عبارة متبوعاً اسمه ب معينشخص لمصلحة  المسحوبأيضاً الشيك  للحامل
  .ذاته معنىال تفيد عبارة أخرى أي
على  سواء ،الشيك لمصلحة أكثر من مستفيد واحدتحرير يجوز مع مالحظة أنه  -٨١
بأن ، أو على سبيل التخيير "إلخ...جهادبموجب هذا الشيك لفراس و ادفعوا" بأن يكتب سبيل الجمع

من  ففي الحالة األولى ال يجوز ألي ،"إلخ...جهادبموجب هذا الشيك لفراس أو ادفعوا " تبيك
أو استيفاء  هتظهيرك المسفيدين فراس أو جهاد منفرداً القيام بأي من التصرفات المتعلقة بالشيك

، أما في اتن القيام بمثل هذه التصرفيعليهما مجتمع ، بل يتوجبإلخ...أو تنظيم االحتجاجقيمته 
المسحوب عليه قيمة  المصرف ووفاء منفرداً القيام بهذه التصرفاتمنهما  الحالة الثانية فيحق ألي

  .١٧٢مبرئاً لذمته يعدالشيك ألحدهما 
سحب الشيك ألمر الساحب  – رأيناسبق وكما  – قانوناً زالجائ أخيراً بأنه من نُذكِّرو
 ادفعوا"كتب أن يب، هو الشخص نفسه هتفيد منوالمس الشيك ساحب يكون بمعنى أن ،١٧٣نفسه

إال وسيلة لسحب المبالغ التي  ما هووالشيك في هذه الحالة  ،"إلخ...ألمري بموجب هذا الشيك
  .المسحوب عليه أودعها الساحب لدى المصرف

  
  
  

                                                           
  .٣٧٤، ص ٢٨٥، فقرة سابقمرجع سميحة القليوبي، . د ١٧١
 .١٤١، ص ٦٥إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ١٧٢

 ).ت.ق ٣٥٧/١(م  ١٧٣
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    :١٧٤التصديق على الشيك: سادساً
مسحوب عليه لمصرف الإلى ا في تقديمهبعض الوقت  حامل الشيك قد يتراخى -٨٢

، إما ألنه ال يريد قبض مبلغه حالياً وتحمل مخاطر ضياعه أو سرقته أو إنفاقه كونه الستيفاء قيمته
تحول بينه وبين هذا  التي أشغاله الملحة رصده لتحقيق غرض معين بعد بضعة أيام أو بسبب

وعندئذ يطالب  انيحتفظ بها لحين تحقق سبب الضم م إليه كضمانةدالشيك قد قُ لكونأو  التقديم
بأن  االطمئنان حالياًلحامل في لففي كل هذه األحوال تظهر مصلحة  بقيمته أو ألي سبب آخر،

، ولذا فبإمكانه تقديمه إليه للتأشير عليه بما مقابل وفاء كاف لدى المصرف المسحوب عليه للشيك
ألن تأشير المصرف المسحوب  يفيد ذلك، إال أن هذا اإلجراء لن يوفر للحامل الطمأنينة الكافية

ال  – ١٧٥في تاريخ التأشير كاف لديه وإن كان يفيد إقراره بوجود مقابل وفاء – عليه على الشيك
يلزمه بتجميده لمصلحة الحامل، ومن هذا المنطلق فاألجدى له أن يطلب من المصرف المسحوب 

في  كاف لديه مقابل وفاءبوجود ألن تصديقه عليه يفيد إقراره ، ١٧٦عليه التصديق على الشيك
الحامل  ةصلحمبتجميد هذا المقابل ل بمعنى أنه يلْزم ،١٧٧تاريخ المصادقة وتعهده بوفائه للحامل

بين ثمانية أيام أو عشرين يوماً أو سبعين يوماً كما تراوح ي ، والذيتقديم الشيك للوفاء ميعادطوال 
في  اًستمرمالمصرف  على بقاء المصارف العمل لدىوإن كان المالحظ هو جريان  سنرى الحقاً،

لحين انقضاء ميعاد التزام المصرف ه من الساحب أو ادرداستحتى  المصدق تجميد مبلغ الشيك
المسحوب عليه بالوفاء، والذي هو ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الشيك 

  .١٧٨للوفاء

                                                           
، ص ٣٨١سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د -. ٢٠٢ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٧٤
علي سيد . د -. ٤٩١، ص ٥٠٩جارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت الت. د - . وما يليها ٥٤٤

محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون . د -. ٤٣٩ - ٤٣٧، ص ٣٨٠، ٣٧٩، فقرة مرجع سابققاسم، 
هاني دويدار، مرجع . د محمد فريد العريني و. د - .٣٢ ، ص٢٠، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة الجديد رقم 

، ٥٠٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -. ٢٨، ٢٧، ص ٢٤أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -. ٣٧٠سابق، ص 
 .٢٨٦ص 

  ).ت.ق ٣٥٥/٢(م  ١٧٥
ما لديه، فإنه بوجود مقابل وفاء للشيك أقل م –عن علم  –مع التنويه في هذا الصدد إلى أنه في حال صرح المصرف المسحوب عليه 

  ).ت.ق ٤٠٠(يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ليرة سورية وال تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية م 
١٧٦  طلق على الشيك عندئذق"ويالشيك المصد."  
 ).ت.ق ٣٥٥/٣(م  ١٧٧

 ).ت.ق ٣٩٤/١(و ) ت.ق ٣٧٢/١(المادتان  ١٧٨
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رأي  نؤيد لذا فإنناو ،التصديق اي يقع بهتالصيغة اللم يبين ع المشروالجدير بالذكر أن 
أو  "مصدق"ب أن تتضمن صيغة التصديق عبارة أستاذنا الفاضل األستاذ الدكتور إلياس حداد بوجو

 ل العبارة المستعملة بتوقيعذيتُعلى أن ، تفيد المعنى ذاته  عبارة أخرى أو أي "معتمد من قبلنا"
المسحوب عليه على  المصرف مجرد توقيع د تصديقاًأن يعكما يمكن  ،المسحوب عليه المصرف

  .١٧٩عبارة بأيهذا التوقيع  قترنصدر الشيك ولو لم ي
في  الشيكات المصدقة من قبل األفراد والمؤسسات تُستعمل غالباً ما ونشير أخيراً إلى أنه

أو  ،لضمان تنفيذ بعض عقود التوريد أو األشغال معها ،مع الجهات الحكومية تعاملهم معرض
  .١٨٠لتسديد الرسوم المتوجبة للدولة في بعض المناسبات األخرى

  :١٨١تسطير الشيك: سابعاً
، وذلك بوضع خطَّين ١٨٢أجاز المشرع ألي من ساحب الشيك أو حامله تسطيره -٨٣
بخط اليد أو بوساطة ختم، وعندئذ نكون أمام أحد  ١٨٣على صدره –مائلين في العادة  –متوازيين 
  :وهما فرضين
أو يكتـب   ،أن يترك ما بين الخطَّين المتوازيين فارغاً دون كتابة أي كلمة :ض األولالفر §

 :فقط دون ذكر اسم مصرف معين بالذات "مصرف"بينهما لفظ 

، ويترتَّب عليه عدم جواز قيام المصرف المسحوب ١٨٤وفي هذ الفرض يعد التسطير عاماً
، تحت طائلـة تعرضـه   ١٨٥إلى مصرفعليه الشيك بوفاء قيمته إال إلى أحد عمالئه أو 

  .١٨٦للمساءلة وإلزامه بالتعويض عن الضرر الناجم بما ال يجاوز قيمة الشيك
                                                           

 .٤٣٩، ص ٣٤٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٧٩

  .٤٤٠، ص ٣٤٣ فقرةالمرجع السابق،  ،إلياس حداد. د ١٨٠
 ٣٧٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .٢٠٠، ١٩٩ ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٨١

. د -. ٤٩٩، ص ٥١٨ة محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقر. د -. وما يليها ٥٣٧وما يليها، ص 
محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً . د -. ٤٥١ - ٤٤٩ ، ص٣٩٥ - ٣٩٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، 

هاني . محمد فريد العريني و د. د -  .٤٠ ، ص٢٩، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧ألحكام قانون التجارة الجديد رقم 
جاك يوسف الحكيم، مرجع . د -. ٢٧، ٢٦، ص ٢٣أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -. ٣٧٠ع سابق، ص دويدار، مرج
  .٢٦٩ - ٢٦٧، ص ٤٨٣ - ٤٨٠سابق، فقرة 

  ).ت.ق ٣٧٩/١(م  ١٨٢
  ).ت.ق ٣٧٩/٣(م  ١٨٣
  ).ت.ق ٣٧٩/٥(م  ١٨٤
  ).ت.ق ٣٨٠/١(م  ١٨٥
 ).ت.ق ٣٨٠/٦(م  ١٨٦
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 :أن يكتب بين الخطَّين المتوازيين اسم مصرف معين: الثانيالفرض  §

، ويترتَّب عليه عدم جواز قيام المصرف ١٨٧ويعد التسطير في هذا الفرض تسطيراً خاصاً
قيمة هذا الشيك إال إلى المصرف المعين بين الخطَّين المتوازيين أو المسحوب عليه بوفاء 

تحت طائلة تعرضه للمساءلة وإلزامه بالتعويض  ،١٨٨إلى مصرف وسيط للمصرف األخير
  .١٨٩عن الضرر الناجم بما ال يجاوز قيمة الشيك

العادي إال في كونه يتضمن في صدره  وعليه فإن الشيك المسطَّر ال يختلف عن الشيك
من أثر على النحو  –سواء كان عاماً أم خاصاً  –خطَّين متوازيين، مع ما يترتَّب على التسطير 

أو سرقته أو  هتفادي خطر تزويرواضحة فهي تكمن في  الشيك الحكمة من تسطيرالمذكور، و
مالم يظهره إلى مصرف آخر  ،ضياعه، إذ لن يتمكن مزوره أو سارقه أو واجده من قبض قيمته

لة في الحالقيمته، ف قبضه، وفي الحالتين يصعب تصور كن عميالً للمصرف المسحوب عليهأو ي
ال يجوز قانوناً ألي مصرف أن يحصل على شيك مسطَّر إال من أحد عمالئه أو من األولى 

، تحت طائلة ١٩٠مصرف آخر وال أن يقبض قيمته إال لحساب أي من المذكورين دون غيرهم
، وفي الحالة ١٩١مه بالتعويض عن الضرر الناجم بما ال يجاوز قيمة الشيكتعرضه للمساءلة وإلزا

قيام مزور الشيك أو سارقه أو واجده بتقديمه إلى مصرفه الذي يتعامل معه الثانية من المستبعد 
  .١٩٢الستيفاء مبلغه خوفاً من انكشاف األمر مستقبالً واختالل ثقة المصرف به

طير العام إلى تسطير خاص، وذلك بذكر اسم مصرف مع العلم أنه من الجائز تحويل التس
ألن ذلك  ١٩٣معين بين الخطَّين المتوازيين، أما التسطير الخاص فال يجوز تحويله إلى تسطير عام

  .تقتضي شطب اسم المصرف المعين والشطب غير جائز، وإذا حصل فال يعتد به
م خاصاً، بقصد تحويل الشيك كما حظَّر المشرع أيضاً شطب التسطير، سواء كان عاماً أ

، فمتى وضع ١٩٤المسطَّر إلى شيك عادي، وإذا حصل فال يعتد به ويعد الشطب كأن لم يكن
  .١٩٥التسطير على الشيك وجب أن يبقى محتفظاً بصفته كشيك مسطَّر إلى أن تُدفَع قيمته

                                                           
  ).ت.ق ٣٧٩/٦(م  ١٨٧
 ).ت.ق ٣٨٠/٢(م  ١٨٨

  ).ت.ق ٣٨٠/٦(م  ١٨٩
  ).ت.ق ٣٨٠/٤(م  ١٩٠
  ).ت.ق ٣٨٠/٦(م  ١٩١
 .٤٩٥، ص ٤٠٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٩٢

  ).ت.ق ٣٧٩/٧(م  ١٩٣
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  :١٩٦القيد في الحسابشرط : ثامناً
يك أو حامله أن يمنع وفاء مبلغه نقداً ويشترط قيده أجاز المشرع ألي من ساحب الش -٨٤

لقيده "في حساب حامله لدى المصرف المسحوب عليه، وذلك بأن يضع على ظهر الشيك عبارة 
وعندئذ ال يجوز للمصرف المسحوب عليه ، تفيد المعنى ذاتهأخرى أو أي عبارة " في الحساب

تحت طائلة ، ١٩٧والذي يقوم مقام الوفاءت، السجال الحساب أو في مبلغه قيد ةتسديده إال بطريق
، وتكمن ١٩٨تعرضه للمساءلة وإلزامه بالتعويض عن الضرر الناجم بما ال يجاوز قيمة الشيك

تفادي خطر تزويره أو االستغناء عن استعمال النقود وفي بهذه الطريقة الحكمة من وفاء الشيك 
  .١٩٩سرقته أو ضياعه

شيك فال يجوز مطلقاً وفاء قيمته نقداً، إذ حظَّر ومتى وضعت هذه العبارة على ظهر ال
يعد باطالً ف الشطب وإذا حصلالمشرع شطبها بقصد تمكين حامل الشيك من استيفاء مبلغه نقداً، 

  .٢٠٠هال يعتد بو
  

  الفرع الخامس
  البيانات المحظورة في الشيك

  
وال تتالءم مع طبيعته  كونها تتعارضبعض البيانات في الشيك  حظَّر المشرع إدراج -٨٥

أن إدراج  عدو ،المعامالت الوفاء بالديون الناجمة عن وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود فيمع 
ما في األمر هو  غايةوإنما  ال يحول دون بقاء الشيك صحيحاً، هذه البيانات رغم حظرهاأي من 

المحظور إدارجها في الشيك البيانات هم أ ومن ،عدم االعتداد بالبيان المحظور وعده كأن لم يكن
  :اآلتي

                                                                                                                                                                             
 ).ت.ق ٣٧٩/٨(م  ١٩٤

 .٤٩٦، ص ٤٠٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٩٥

ري، قانون المعامالت محمود مختار أحمد بري. د -. ٢٠١ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٩٦
 .٤٧٧، ٤٧٦، ص ٤٩٨التجارية، مرجع سابق، فقرة 

 ).ت.ق ٣٨١/١(م  ١٩٧

  .٣٧٧، ٣٧٦، ص ٢٨٦، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د - ).ت.ق ٣٨١/٣(م  ١٩٨
  .٤٩٦، ص ٤٠٤ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٩٩
 ).ت.ق ٣٨١/٢(م  ٢٠٠
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  .شرط القبول .١
  .شرط الفائدة .٢
  .اشتراط الساحب عدم الضمان .٣
 .بيان تاريخ االستحقاق .٤

  :المحظورة البياناتتباعاً كالً من هذه  ونبحث
  :ولشرط القب: أوالً
ه وعدها في حال ذُكرت في" القبول"ولم يعتد بعبارة منع المشرع القبول في الشيك،  -٨٦
لدى  مستحق األداء دائماًويعد هذا أمراً منطقياً ينسجم مع وظيفة الشيك كأداة وفاء ، ٢٠١كأن لم تكن
ألخير ، فبمجرد أن يقدمه حامله الشرعي للمصرف المسحوب عليه يتوجب على ا٢٠٢عليه االطالع

لديه مقابل وفاء كاف،  قضاء ميعاد التزامه بالوفاء وتوفردمه له قبل انأداء قيمته لألول، طالما ق
ومن هذا المنطلق فليست لحامل الشيك أي مصلحة في أن يقدمه إلى المصرف المسحوب عليه 

  .٢٠٣لقبوله ثم يأتي إليه في وقت الحق يطالبه بوفاء قيمته
  :الفائدة شرط: ثانياً
عتد مبلغه، وإذا فعل ذلك فال ي فائدة عنلم يجز المشرع لساحب الشيك أن يشترط فيه  -٨٧

، ولعل مبرر ذلك يكمن في أن الشيك مستحق األداء دائماً لدى ٢٠٤بشرط الفائدة ويعد كأن لم يكن
االطالع، فضالً عن أن مواعيد تقديمه للوفاء قصيرة نسبياً كما سنرى، مما ال يجعل أي جدوى 

  .٢٠٥من تضمينه شرط الفائدة
  :اشتراط الساحب عدم الضمان: ثالثاً
ن يعفي نفسه أ –أثناء قيامه تظهيره  –مكان أي من مظهري الشيك سبق ورأينا أن بإ -٨٨

الشرط، ه شرط عدم الضمان، وبينا مبرر ذلك واألثر المترتب على هذا من ضمان وفائه بإدراج
، مقرراً إعفاء نفسه من هذا الضمانفقد جعله المشرع ضامناً وفاءه ولم يجز له  أما ساحب الشيك

                                                           
  ).ت.ق ٣٥٥/١(م  ٢٠١
 .٣٧٧، ص ٢٨٦، فقرة سابقمرجع سميحة القليوبي، . د ٢٠٢

 .٤٤٠، ص ٣٤٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٠٣

 .٤١٩، ص ٣٥٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -  ).ت.ق ٣٥٨(م  ٢٠٤

  .٤٦، ٤٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٢٠٥
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، ويعد ذلك ٢٠٦يدرجه الساحب في الشيك إلعفائه من الضمان كأن لم يكناعتبار الشرط الذي 
أن  إذ ،أن يتهرب من وفاء قيمته - والملتزم األول به للشيكنشئ كم - لساحبمنطقياً فليس ل

في  يعتمد بالدرجة األولى على حقهممبلغه بين الناس واطمئنانهم الستيفاء الشيك شيوع استعمال 
فلو سمح  المصرف المسحوب عليه عن الوفاء، امتنعإذا  ملتزم أصليك الرجوع على الساحب

عن التعامل  حجمونيو هفيستضعف ثقة المتعاملين  ،من ضمان وفائه نفسه فيعأن ي الشيك لساحب
  .٢٠٧به

  :بيان تاريخ االستحقاق: رابعاً
مستحق كونه  ،أداة ائتمان فقط وال يمكن أن يكون ، أداة وفاءسبق ورأيناالشيك، كما  -٨٩

ه إذا بمعنى أن، ٢٠٨كأن لم يكن يعدذلك  بيان يرد فيه بخالفوكل  ،عليهاالطالع الوفاء دائماً لدى 
صحيحاً ولكن ال يعتد الشيك يبقى ف لتاريخ إصداره، اًوفاء الحقلل اً معيناًتاريخالشيك  تضمن

منذ  المطالبة بوفاء قيمته ه الشرعيحامل بإمكانبالتالي بالتاريخ المعين للوفاء ويعد كأن لم يكن، و
قبل  للوفاء ولو قُدم، بل واألكثر من ذلك أن الشيك واجب الوفاء في يوم تقديمه ٢٠٩تاريخ إصداره
، وهو ما يحصل في حال تأخير الساحب تاريخ إصدار الشيك ٢١٠فيه كتاريخ إلصداره اليوم المبين

  .معنا سابقاً كما مر فيذكر فيه تاريخاً الحقاً لتاريخ إصداره الحقيقي
  

  ثانيالمبحث ال
  تداول الشيك

  
  :طرق تداول الشيك -٩٠

حياة كل من السندين التجاريين إذا ما قُورنت بالواقع أنه على الرغم من قصر حياة الشيك، 
مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع  –كما أسلفنا  –، لكونه )سند السحب والسند ألمر(اآلخرين 

                                                           
 .٣٧٧، ص ٢٨٦، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د - ).ت.ق ٣٦١(م  ٢٠٦

 .٤٤١، ٤٤٠، ص ٣٤٦فقرة ، ابقمرجع سإلياس حداد، . د ٢٠٧

  ).ت.ق ٣٦٨/١(م  ٢٠٨
  .٤٤١، ص ٣٤٧ فقرة مرجع سابق،إلياس حداد، . د ٢٠٩
  ).ت.ق ٣٦٨/٢(م  ٢١٠
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د لحامله ميعاداً قصيراً نسبياً لتقديمه للوفاءعليه، وبخاصة أن المشركما سنرى الحقاً،  ٢١١ع قد حد
تداوله ، بل إن ٢١٢الحق الثابت فيه من شخص آلخر إمكانية تداوله وانتقالفإن ذلك ال يحول دون 

مختلفة ثالث طرق  ولتداول الشيك ،٢١٣هو الذي يتيح المجال لتطبيق قواعد قانون الصرف
ونقل حقه الثابت فيه إلى  هسلوكها في تداول منه على المستفيد التي ينبغي ،قةالطري اختيار ويتوقف

  :٢١٤الشيك على النحو اآلتي على الصيغة التي حرر بها شخص آخر،
أو محرراً  ،دون تعيين اسم المستفيد "لحامله"أي محرراً ليدفع : للحاملكان الشيك إذا  )١

طريقة ب فيتم تداوله، أو بما معناها "املهأو لح"عبارة متبوعاً اسمه ب معينشخص لمصلحة 
 .دون حاجة ألي إجراء آخر) التسليم اليدوي( المناولة

، فإن المشرع لم المناولة ةعلى الرغم من أن الشيك المحرر للحامل ينتقل بطريقلكن و
نقله  فيقبل تسليمه للشخص الذي يرغب  -  هالتظهير، كأن يقوم حامل ةر نقله بطريقيحظِّ
ففي هذه الحالة يعد صاحب  ،التوقيع عليه بما يفيد التظهير للشخص المذكورب -  إليه
ال يؤدي إلى تغيير  هذا التظهيرإال أن  ،بضمان الوفاء لتوقيع مظهراً، ويلتزم بالتاليا

يبقى ، وإنما ٢١٥ بحيث يتحول إلى شيك ألمر يتداول بالتظهير، الوصف القانوني للشيك
  .)التسليم اليدوي(ريقة المناولة بط تداوليشيكاً لحامله 

ليس "لمصلحة شخص معين متبوعاً اسمه بعبارة أي محرراً : اسمياًالشيك إذا كان أما  )٢
بكل  باتباع إجراءات حوالة الحق المدنيةال يجوز تداوله إال أو بما معناها، فعندئذ  "ألمر

  .٢١٦ما يترتب عليها من آثار
                                                           

 .٤٤٣، ص ٣٤٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢١١

شأنه في ذلك شأن  ويجدر التنويه هنا إلى أن الشيك، كونه يمثِّل حقاً شخصياً بمبلغ معين من النقود، ينتقل بطريق الوصية واإلرث ٢١٢
  .٤٤٥، ص ٣٥٢ فقرة المرجع السابق،إلياس حداد، . أي حق مالي آخر، د

  .١٣١، ص ٧٨ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ٢١٣
. د -. ٨١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .١٨٧ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢١٤

 .٤٢٣، ص ٣٦١، فقرة قمرجع سابعلي سيد قاسم، 

  ).ت.ق ٣٦٥(م  ٢١٥
بمعنى أن الحوالة ال تنفذ في حق المدين المحال عليه إال إذا قبلها أو تبلغها على األقل، كما ال يضمن المحيل للمحال إليه إال مجرد  ٢١٦

ال وفاءه بالدين إال بشرط وجود الحق المحال به وقت الحوالة، فال يضمن وجوده في موعد استحقاقه وال يسار المدين المحال عليه و
صريح، فضالً عن أن الحق المحال به ينتقل بعيوبه وأوصافه إلى المحال إليه، وبالتالي للمدين المحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال 

ية ال يوفر لمن انتقل إليه بجميع الدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها حيال المحيل، ومن هذا المنطلق فإن اللجوء إلى حوالة الحق المدن
سهولة إليه الحق الضمانات الكافية الستيفائه، باإلضافة إلى أن إجراءاتها بطيئة ومعقدة ال تنسجم مع ما يتطلبه تداول األسناد التجارية من 

 =فقرة ، جع سابقمرإلياس حداد، . وسرعة وضمان، ولهذا كله يندر عمالً أن يصدر شيك، كغيره من األسناد التجارية، بهذه الصيغة، د
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تظهيره بعد تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء فيما لو تم  بهذه الطريقة أيضاًيتداول الشيك كما 
، ذلك أن هذا التظهير ال ينتج سوى آثار األحكام ٢١٧أو بعد انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه

  .٢١٨المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني
سواء كان اسم هذا و، أي محرراً لمصلحة شخص معين: ألمرالشيك في حين لو كان  )٣

 يتم تداولهفيعد في الحالتين شيكاً ألمر و، غير مسبوق بهاأم  "ألمر"مسبوقاً بكلمة  الشخص
يتمثَّل في  تتم بإجراء بسيط كونها ،، والتي تمتاز بالسهولة والسرعة٢١٩التظهير ةبطريق
عبر عن ي بيانٍ بتدوين - قبل أن يسلِّمه إلى شخص آخر  – من حرر الشيك لمصلحتهقيام 
، ويتم ذلك في العادة في نقل حقه الثابت فيه إلى ذلك الشخص مذيالً إياه بتوقيعهدته إرا

أن هذه الطريقة فضالً عن ، "التظهير"على ظهر الشيك ومن هنا سميت هذه الطريقة بـ 
يكفي لطمأنته  من الضمانات ما –بما يمثله من حقوق  –ر لمن انتقل إليه الشيك توفِّ

على وجه التضامن مع جميع الموقِّعين  - المظهر يكون ملتزماً أن  ذلكالستيفاء قيمته، 
نع المصرف إذا امت والحملة الالحقين بضمان الوفاء حيال المظهر له - السابقين له 

ومن هذا المنطلق فإنه كلما زادت مرات التظهير وتوشَّح  ،هتالمسحوب عليه عن أداء قيم
في حالتي  - تظهير الشيكت الوفاء به، كما أن الشيك بتواقيع جديدة ازدادت ضمانا

ينقل الحق  يطهره من العيوب التي تشوبه، إذ -التظهير الناقل للحق والتظهير التأميني 
 .كما سنرى الحقاًالثابت فيه خالياً ومطهراً من الدفوع العالقة به، 

أن يكون تظهيراً فهو إما : ثالثة أنواع –بحسب الغرض الذي يسعى لتحقيقه  –وللتظهير 
  .ناقالً للحق، أو أن يكون تظهيراً توكيلياً، وأخيراً قد يكون تظهيراً تأمينياً

  :في المطالب الثالثة اآلتيةاألنواع  ونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من هذه
  
  
  
  

                                                                                                                                                                             
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د -  .٣٩٢، ص ٢٩٥، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د - .٤٤٤، ص ٣٥١ =

 .٤٧٦، ص ٤٩٨التجارية، مرجع سابق، فقرة 

 .٤٤٤، ص ٣٥١ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ٢١٧

 ).ت.ق ٣٦٦/١(م  ٢١٨

  .٤١٨، ص ٣٥٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢١٩
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  المطلب األول
  التظهير الناقل للحق

  
نقل نفردة يهدف إلى ة مبأنه تصرف قانوني بإراد ٢٢٠يعرف التظهير الناقل للحق -٩١

شخص آخر  إلى "المظهر" شخص يسمى منوما يمثله من حقوق  الشيك، أو أي سند تجاري آخر،
  ."المظهر له" يسمى
من توفر شروط معينة النعقاده  بد ال –كأي تصرف قانوني آخر  - التظهير الناقل للحق  و
  .قانونية وإنتاج ما يرتِّبه من آثار صحيحاً

حث في الشروط الواجب توفرها لصحة انعقاد التظهير الناقل للحق في فرعٍ أوٍل، وعليه نب
  .ثم نخصص لدراسة آثاره القانونية فرعاً ثانياً

  
  الفرع األول

  شروط التظهير الناقل للحق
  

شروط موضوعية : يستلزم انعقاد التظهير الناقل للحق صحيحاً توفر نوعين من الشروط
  .خرى شكليةوُأ

  :٢٢١شروط الموضوعيةال: أوالً
 على ر يعيد سحب الشيكبعملية سحبه، وكأن المظه يمكن تشبيه تظهير الشيك -٩٢

 ردور الساحب، والمظه )وهو المستفيد أو الحامل(ر المظه المصرف المسحوب عليه ذاته، فيأخذ
حيال الوفاء  بضمانالتزاماً صرفياً ينشئ في ذمة المظهر التظهير  أن اطالمو ،دور المستفيد له
التزامه لكي يكون  مالم يشترط خالف ذلك كما سنرى، فإنه ال بد ،لحملة الالحقيناو ر لهلمظها

 أينشوء صحة الشروط الموضوعية التي تتطلبها القواعد العامة ل همن أن تتوفر فيصحيحاً  هذا
كون تأن و ،م الصرفيلاللتزا باألهلية الالزمةمتمتعاً ر أن يكون المظهبمعنى ، إرادي التزام

                                                           
 .١٣٥، ص ٨٠ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: ، نقالً عن"التظهير التام"أو " التظهير الناقل للملكية"ويطلَق عليه أيضاً  ٢٢٠

 .وما يليها ٨٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٢٢١
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سبب وأن يستند التظهير إلى  ،)اإلرادة عيوبغير مشوبة بأحد أي ( حرةً مستنيرةً إرادته
الشيك والتي سبق إنشاء صحة الشروط الموضوعية الالزمة ل ذاتها وهذه الشروط هي ،٢٢٢مشروع

باإلضافة  -  ي التظهيريجب أن تتوفر فلكن و تفادياً للتكرار، باإلحالة إليهانكتفي ولذا ، لنا دراستها
  :تتمثَّل في اآلتي موضوعية أخرى شروط – الشروطهذه إلى 
 :٢٢٣أن يحصل التظهير من قبل الحامل الشرعي للشيك )١

فال يصح تظهير الشيك إال من قبل حامله الشرعي، وأول حامٍل شرعي له هو  -٩٣
كل حائز له متى أثبت  شرعياً للشيك المستفيد الذي حرر الشيك لمصلحته ابتداء، كما يعد حامالً

  .٢٢٤من التظهيرات، ولو كان آخرها تظهيراً على بياضمتواترة بسلسلة  انتقل إليهأنه 
 له الشيكر هل من ظُبكل تظهير من ق ظهيرات متسلسلة قانوناً عندما يحصلوتكون الت

التظهيرات  ت عليهدجِوو ،"فارس عليكاج" السيد ةصلحمل كان الشيك محرراًلو مثالً ف ،سابقاً
  :اآلتية

  للسيد محمود برنيةوعنّي دفع المبلغ 

  فارس عليكاجتوقيع 

  وعني دفع المبلغ للسيدة منار زعتري

  محمود برنيةتوقيع 

  وعني دفع المبلغ للسيد مازن فالفيلو

  منار زعتريتوقيع 

، ود برنيةمحمره إلى ظه فالمشاهد هنا أن المستفيد من الشيك وهو فارس عليكاج قد
الحامل مازن فالفيلو، ولذا فه إلى ترظه منار زعتري، ومنار زعتريره إلى ظه محمود برنيةو

ألنه وصل إليه بتظهيرات متسلسلة ، )مازن فالفيلو(المظهر له األخير لهذا الشيك هو الشرعي 
أو بين  ثانيالاألول و ينكان موجوداً بين التظهير وبشطموجود تظهير  ظَلوحوإذا  ،نظامية

                                                           
  .١٣٦، ١٣٥، ص ٨١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٢٢
. د - .٩٨، ٩٧، ص ٨٦، ٨٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -  .١٢٤، ص ٨٤سابق، فقرة  سميحة القليوبي، مرجع. د ٢٢٣

  .٢٤٥، ٢٤٤، ص ١٠١إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ١٥٢وما يليها، ص  ١٤٩أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة 
 ).ت.ق ٣٦٤(م  نص بصريحالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٨/١(م  ٢٢٤
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تسلسل ويعد كأن لم يكن، ويبقى  هذا التظهير المشطوبعتد بيال ، فين الثاني والثالثالتظهير
  :فهو ر الشيكأن يظه )مازن فالفيلو( األخير إذا أراد المظهر لهو ،٢٢٥التظهيرات متواتراً

فع المبلغ وعني د" كأن يكتب ،ر لهاسم المظه صراحةًفي صيغة التظهير  إما أن يذكر −
  .هو الحامل الشرعي للشيك" فادي حسكل" وعندئذ يصبح ،"فادي حسكل للسيد

− ر له( أو على بياض ،٢٢٦ره للحاملوإما أن يظهبأال يذكر في صيغة التظهير اسم المظه، 
 ، وهنا يعد من بيده الشيك)أو يكتفي بمجرد وضع توقيعه على ظهر الشيك دون أي صيغة

تظهيره من جديد، بياض على ب له الشيكر من ظُه إذا قام ولكن ،هو صاحب الحق فيه
التظهير على موجب ب آل إليه الحق في الشيك هو الذي يعد - كمظهر  – فبتوقيعه عليه

  .٢٢٧بياض
أن  اإلرث وأالوصية أنه يجوز لمن انتقل إليه الشيك بطريق  الجدير بالذكر في هذا الصددو
ه هذه عند التوقيع، كما يشترط في حال تعدد الورثة أن يحصل ، بشرط أن يبين صفتيظهره

، ويجوز أيضاً لوكيل الحامل الشرعي من قبلهم جميعاً عمالً بوحدة االلتزام الصرفيالتظهير 
للشيك أو نائبه القانوني تظهيره، بشرط أن يبين صفته هذه عند التوقيع وأال يتجاوز الحدود 

تظهير الشيكات التي تحملها في سبيل في الشركة فيجوز له المرسومة له، وكذلك حال مص
 –كما يرى أستاذنا الفاضل الدكتور إلياس حداد  –تحصيل الحقوق العائدة لها، وأخيراً يجوز 
العائدة له بغرض خصمها واستيفاء مبالغها وضمها  لوكيل تفليسة التاجر المفلس تظهير الشيكات

  .٢٢٨غية توزيعها على الدائنين قسمة غرماءإلى باقي األموال المتحصلة له ب
إلى أنه ال يجوز للمصرف المسحوب عليه الشيك تظهيره، وإال كان التظهير  وننوه هنا

، ألن تلقي هذا المصرف للشيك المسحوب عليه يكون لقاء وفائه بقيمته، مما يؤدي ٢٢٩باطالً
  .٢٣٠فاء االلتزامات الناشئة عنهالنط

يجوز قانوناً أن يتم تظهير الشيك لمصلحة إلى أنه  سياقهذا ال شارة فيوحري بنا اإل -٩٤
، كأن يظهره حامله الشرعي للساحب نفسه أو ألي من مظهريه أو ضامنيه ٢٣١أحد الملتزمين به

                                                           
  ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٨/٢(م  ٢٢٥
 ).ت.ق ٣/ ٣٦٣(مع العلم أن تظهير الشيك للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض م  ٢٢٦
  ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٨/٣(م  ٢٢٧
 .١٣٨، ١٣٧، ص ٨١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٢٨

  ).ت.ق ٣٦٣/٢(م  ٢٢٩
 .١٤١، ص ٨٥ فقرة، مرجع سابق إلياس حداد،. د ٢٣٠
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، فذلك من شأنه العمل على تسوية ٢٣٢االحتياطيين، وبإمكان أي من هؤالء تظهيره من جديد
أن مع العلم ، ٢٣٣يك موجود سابقاً بدالً من إصدار شيك جديدالديون بين التجار باستعمال ش

تظهيره إلى المصرف المسحوب عليه ال يعد إال مخالصة، وبالتالي ال يجوز له عندئذ تظهيره من 
جديد، مالم يكن للمصرف المسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير 

  .٢٣٤تلك التي سحب عليها الشيك
إلى شخص طبيعي تظهير الشيك إلى أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من أخيراً  ونشير -٩٥

بأن  على سبيل الجمع ، سواءألشخاص متعددين جواز تظهيرهشخص معنوي، فضالً عن  إلى أو
 بأن يكتب المظهر أو على سبيل التخيير ،"دين جميل وفاتحوعني دفع المبلغ للسي" يكتب المظهر

الشيك ما أسلفناه بصدد جواز تحرير  هنا وينطبق، ٢٣٥"مبلغ للسيد جميل أو للسيد فاتحوعني دفع ال"
  . ، ونكتفي باإلحالة إليه تفادياً للتكرارلمصلحة أكثر من مستفيد واحد

 :أن يشمل التظهير كامل مبلغ الشيك )٢

على جزء منه،  هراقتصعدم امبلغ الشيك بأكمله ولل التظهير وشم أوجب المشرع  -٩٦
، ويكمن سبب ذلك في أن المصرف المسحوب عليه لن يف قيمة الشيك للمظهر ٢٣٦ال كان باطالًوإ

الذي ما يزال دائناً للمصرف المسحوب  –له إال إذا تسلَّمه منه، وفي الوقت ذاته لن يرض المظهر 
ع على ، فتفادياً لهذه المعضلة نص المشر٢٣٧تسليمه للمظهر له –عليه بجزء من مبلغ الشيك 

  .٢٣٨بطالن التظهير الجزئي
 :٢٣٩أن يكون التظهير باتاً غير معلق على شرط )٣

، ولم يعتد بالشرط الذي يعلَّق عليه خلو التظهير من أي شرط أيضاً المشرعأوجب  -٩٧
ما من شأنه أن يخلَّ  على شرط التظهير ، وسبب ذلك أن تعليق٢٤٠التظهير وعده كأن لم يكن

                                                                                                                                                                             
 .٢٤٨، ص ١٠٢إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ٢٣١

 .١٢٠ - ١١٦، ص ١٠١، ١٠٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - ).ت.ق ٣٦٢/٣(م  ٢٣٢

 .١٤١، ص ٨٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٣٣

 ).ت.ق ٣٦٣/٤(م  ٢٣٤

  .١٤١، ص ٨٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٣٥
  .٢٤١، ٢٤٠، ص ٩٨إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - ).ت.ق ٣٦٣/٢(م  ٢٣٦
 .١٠٣، ١٠٢، ص ٩٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٣٧

 .١٣٨، ص ٨٢ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٣٨

 .٢٤٢، ٢٤١، ص ٩٩إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٩٤، ص ٢٩٧، فقرة مرجع سابق، سميحة القليوبي. د ٢٣٩

 ).ت.ق ٣٦٣/١(م  ٢٤٠
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وبالتالي يتعذَّر عليه التصرف الحق الثابت في الشيك، استيفاء تمكُّنه من ه في باطمئنان المظهر ل
تأدية وظيفته كأداة به إلى غيره طالما أن حقه هو عليه غير مؤكد، مما يعرقل تداوله ويحول دون 

  .٢٤١وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالديون الناجمة عن المعامالت
تظهير الجزئي والتظهير المعلَّق على شرط، والمتمثِّل في أن لنا الفرق بين ال بذلك يتضحو

األول يعد باطالً، أما الثاني فال يكون باطالً، إذ يقتصر البطالن على الشرط وحده ويبقى التظهير 
  .٢٤٢صحيحاً
ليس "شرط  - أثناء تحريره  –أال يكون ساحب الشيك قد منع تظهيره، بتضمينه إياه  )٤

 :"ألمر

كأحد البيانات االختيارية  ،شرط ليس ألمر ان ذلك بالتفصيل عند دراسةنا بيسبق ل -٩٨
  .الجائز إدراجها في الشيك، ولذا نكتفي باإلحالة إليه تفادياً للتكرار

  :الشروط الشكلية: ثانياً
ال يكفي ال نعقاد التظهير الناقل للحق صحيحاً توفر الشروط الموضوعية السابق دراستها، 

الً  -  شروط أخرى شكلية، تتمثَّل في كتابته –باإلضافة إليها  – تتوفر فيه من أن وإنما ال بدمذي
 ه بعض البيانات االختيارية،مع جواز تضمين ،على الشيك ذاته أو على الوصلة - المظهر توقيعب

فضالً عن ضرورة حصوله قبل تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو قبل انقضاء الميعاد المحدد 
  .لتنظيمه
  :الثالث تفصيل تباعاً كالً من هذه النقاطبحث بالون
 :على الشيك ذاته أو على الوصلة –مذيالً بتوقيع المظهر  –كتابة التظهير  )١

أوجب المشرع أن يكتب التظهير، مذيالً بتوقيع المظهر، على الشيك ذاته أو على  -٩٩
منطقياً كون التظهير ينشئ  الكتابة اشتراطويعد ، "الوصلة"والتي تُسمى بـ  ٢٤٣الورقة المتصلة به

أن يكون  - أي التزام صرفي آخرك - ينبغي  في ذمة المظهر التزاماً صرفياً بضمان الوفاء، ولذا
كما أن لزوم وروده على الشيك ذاته ينسجم مع ما يقتضيه مبدأ الكفاية مكتوباً وإال لن يعتد به، 

فوروده على ورقة مستقلة فيه خروج عن هذا المبدأ، مما ة، الذاتية الذي يحكم األسناد التجاري

                                                           
  .١٣٩، ص ٨٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٤١
محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام . د - .١٠٣، ص ٩٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٤٢
  .٢١ ، ص١٢، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧لتجارة الجديد رقم قانون ا
  ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢و٢٦٥/١(م  ٢٤٣
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توفى شروطها، يؤدي إلى بطالنه وعده بمثابة حولة حق مدنية تخضع ألحكام القواعد العامة إذا اس
ولكن في حال امتألت فراغات صك الشيك ببياناته وبالتواقيع نتيجة كثرة التصرفات الواردة عليه 

ورقة متصلة به  دوين تظهير جديد، فعندئذ يجوز أن يرد التظهير علىولم يتبق فيه أي مساحة لت
إالّ  عنه ، والتي يتوجب أن تُلصق بصك الشيك بشكل جيد يحول دون فصلها"وصلة"تسمى 

  .٢٤٤بالتمزيق أو بما يكشف عن انفصالها
بة لكتا ، إال أنه لم يستلزم٢٤٥وإذا كان المشرع قد اشترط تذييل التظهير بتوقيع المظهر

هر نقل حقه الثابت في ته بأي صيغة تعبر عن إرادة المظالتظهير صيغة معينة، ولذا يجوز كتاب
أو " ادفعوا المبلغ لفالن"أو " وعني دفع المبلغ ألمر فالن"كأن يكتب المظهر الشيك إلى المظهر له، 

خرى تفيد المعنى ذاته، على أن أو أي عبارة أ" ظُهر لفالن"أو " يدفع لحامله"أو " تم تظهير الشيك"
ن عبارة التظهيريل العبارة المستخدمة بتوقيعه، ويمكن في هذه الفروض كلها أن تُدولة  - ذيالمذي

  .٢٤٦الظهرأو على  الصدرسواء على  وصلةفي أي مكان من الشيك أو ال -  بتوقيع المظهر
اقترانه بأي صيغة تدّل على كما يجوز للمظهر االقتصار على مجرد وضع توقيعه دون 

ولكن يشترط في هذه الحالة لكي يعد التظهير صحيحاً تظهيراً على بياض، عندئذ يعد فالتظهير، 
  .٢٤٧الوصلةعلى أن يرد التوقيع المجرد على ظهر الشيك أو 

ويطلق عليها أنواع التظهير من ( ص من ذلك إلى أن للتظهير ثالثة أشكاللونخ - ١٠٠
  :٢٤٨وهي كاآلتي )كلحيث الش

 :تظهير اسمي .١

  .وهو التظهير الذي يذكَر في صيغته اسم المظهر له
 :التظهير على بياض .٢

، وكذلك التظهير الذي يقتصر فيه اسم المظهر له بيانوهو التظهير الذي تخلو صيغته من 
  .٢٤٩على ظهر الشيك أو على الوصلة - دون أي بيان آخر  - المظهر على وضع توقيعه فقط 

                                                           
  .٩٣، ٩٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .١٤٢، ص ٨٧ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٤٤
 .١٤٣، ص ٨٨ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . بوضع ختمه أو بصمة إبهامه، دويكون إما بإمضائه أو  ٢٤٥

 .١٤٣، ص ٨٧ فقرة المرجع السابق،إلياس حداد، . د ٢٤٦

محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك . د - .١١٧، ١١٥ص  ،٨٠ ،٧٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٢٤٧
 .٢١ ، ص١٢، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧لجديد رقم وفقاً ألحكام قانون التجارة ا

 .٩٦ - ٩٤هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ١٤٤، ص وما يليها ٨٩ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٤٨

  ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٥/٣(م  ٢٤٩
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الثالثة الخيارات  أحد يسلكأن  على بياض ر لهظهمع التنويه إلى أن بإمكان الم - ١٠١
  :٢٥٠اآلتية
ويحق لألخير بدوره  ،إليه الشيك متسليو أو اسم شخص آخر ،اسمه البياض بكتابة ملء •

 .من جديد تظهير الشيك

 .التظهير على بياض إلى تظهير اسمييتحول وبذلك 

 .أو تظهيراً اسمياًعلى بياض ء تظهيراً ، سوامن جديد الشيك يرظهت •

 .إلى شخص آخر ، دون ملء البياض ودون تظهيره،كما هو تسليم الشيك •

 .كما لو كان للحامل )التسليم اليدوي( المناولةطريقة ب ئذعند لشيكويتم تداول ا

في  فال ينشأالخيارين األول أو الثالث،  إذا سلك المظهر له على بياض أحدمع العلم أنه 
في ذمته  عندئذ ، فينشأذمته أي التزام صرفي لعدم توقيعه على الشيك، أما إذا سلك الخيار الثاني

  .التزام صرفي بضمان وفاء قيمة الشيك، لكونه قد وقَّع عليه
يبقي  وإنما، وأخيراً قد ال يسلك المظهر له على بياض أياً من الخيارات الثالثة المذكورة

  .المسحوب عليه لمطالبته بوفاء قيمته المصرف إلى بنفسهه ويتوج الشيك في يده
 :التظهير للحامل .٣

أو أي " وعني الدفع لحامله"أو " ادفعوا للحامل"وهو التظهير الذي يكتَب في صيغته عبارة 
   .٢٥١، ويعد هذا التظهير بمثابة تظهير على بياضذاته المعنى تفيدعبارة أخرى 

 :٢٥٢في التظهيرالبيانات االختيارية  )٢

١٠٢ - يجوز للمظهبعض البيانات االختيارية، -أثناء قيامه بتظهيره  –الشيك  نر أن يضم 
أو دون احتجاج وبيان اسم  مصاريف وشرط عدم الضمان وشرط الرجوع بال ليس ألمر كشرط

ذا المظهر له وتسطير الشيك وشرط القيد في الحساب، وقد سبق لنا بحث كل ذلك بالتفصيل، ول

                                                           
مرجع سميحة القليوبي، . د - ).ت.ق ٣٦٤(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٦٦/٢(م  ٢٥٠
. د -. ٤٨١، ص ٥٠٢محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٩٦، ص ٢٩٨، فقرة سابق

محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون . د - .١١٣، ١١٢، ص ٩٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، 
 - ٢٢٩، ص ٩٤إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .٢٢ ، ص١٣، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة الجديد رقم 

٢٣١. 

  ).ت.ق ٣٦٣/٣(م  ٢٥١
 .٩٨، ٩٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٧٠ ق، ص، مرجع سابعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٥٢
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، بذكر تاريخ نكتفي باإلحالة لما قلناه بصددها تفادياً للتكرار، كما يمكن للمظهر أن يؤرخ تظهيره
  :حصوله، وهو ما نبحثه بشيء من التفصيل

 :٢٥٣تاريخ التظهير −

في حال أرخ  فإنه، تأريخهعلى الرغم من أن المشرع لم يستلزم لصحة التظهير  - ١٠٣
 ،صحيحاً موافقاً ليوم حصوله في التظهير كون التاريخ المذكوريجب أن ي ٢٥٤المظهر تظهيره

اإلثبات بما فيها  بجميع وسائل ٢٥٥كذلك وعلى من يدعي عدم صحته أن يثبت ادعاءهويفترض أنه 
  .والقرائن) الشهادة(البينة الشخصية 

رم وقد حظَّر المشرع صراحةً تقديم تاريخ التظهير تحت طائلة مالحقة المظهر بج
، ولعل الحكمة من تشدد المشرع في ذلك وصرامة الجزاء الذي فرضه على تقديم ٢٥٦التزوير

تاريخ التظهير تكمن في رغبته في منع التحايل على أحكام اإلفالس وقواعد األهلية، وطمأنة حملة 
النقود في  التزامات المظهرين، مما يمكنها من تأدية وظيفتها كأداة وفاء تقوم مقامالشيكات لصحة 

إلى تقديم تاريخ التظهير بهدف الوفاء بالديون الناجمة عن المعامالت، فعادةً ما يلجأ المظهر 
التنصل من الطعن ببطالن التظهير الحاصل بعد شهر إفالسه أو بعد الحجر عليه لسفه أو غفلة، 

اريخ التظهير التزوير على تقديم تجريمة الذي قصر ) ت.ق ٣٦٦/٣(أمام صراحة نص المادة و
ن تأخير تاريخ إ - بطريق القياس -  ولم يتطرق لمسألة تأخير تاريخ التظهير، فال يمكن القول

 عدفالنصوص ذات  ،٢٥٧غير جائز القياس في المسائل الجزائية، ألن اًتزويرأيضاً التظهير ي
   .العقوباتمبدأ شرعية الجرائم ولالً اعمإ، ٢٥٨الصفة الجزائية يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً

                                                           
  .٢٣٣، ٢٣٢، ص ٩٥إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ١٦٨، ص ١٦٥أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د ٢٥٣
ن التحقق من فمن خالله يمك: وهو ما عليه الحال عملياً، فقد جرت العادة على بيان تأريخ التظهير نظراً لما يحققه من فوائد متعددة ٢٥٤

ريبة أم تمتُّع المظهر باألهلية الالزمة للتظهير أم ال، وفي حال شُهِر إفالسه معرفة ما إذا كان قد ظهره بعد شهر إفالسه أم في فترة ال
، ص ٩٣ فقرة مرجع سابق، إلياس حداد،. قبلها، كما أنه يفيد في التأكد من تسلسل التظهيرات وتالحقها لمعرفة الحامل الشرعي للشيك، د

١٤٧ .  
 ).ت.ق ١٠٥(م  ٢٥٥

مرجع علي سيد قاسم، . د -  .١٨٨ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د -  ).ت.ق ٣٦٦/٣(م  ٢٥٦
 .٤٢٤، ص ٣٦٢، فقرة سابق

 .١٤٧، ص ٩٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٥٧

  .٤٢٥، ص ٣٦٢، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٥٨



75 

 

حصول التظهير قبل تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو قبل انقضاء الميعاد المحدد  )٣
 :٢٥٩لتنظيمه

االحتجاج لعدم الوفاء أو قبل يجب أخيراً لصحة التظهير أن يحصل قبل تنظيم  - ١٠٤
تنظيم االحتجاج أو بعد انقضاء ميعاد  فالتظهير الحاصل بعد، انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه

نظيمه، ال ينتج آثاره الصرفية، وإنما يعد بمثابة حوالة حق مدنية بما ترتِّبه من آثار وفقاً ألحكام ت
أن الشيك الذي نُظِّم بشأنه االحتجاج أو الذي انقضى  في ، وتكمن علة ذلك٢٦٠القواعد العامة

بالضمانات ذاتها التي بالنسبة إليه الميعاد المحدد لتنظيمه، ال يصلح أداةً للوفاء وال يمكن تداوله 
  .٢٦١يتمتع بها غيره من الشيكات

، فمن المتصور أن يخلو كما أسلفنا وطالما أن المشرع لم يجعل تاريخ التظهير بياناً إلزامياً
التظهير من بيان تاريخ حصوله، وعندئذ ال يمكن التثبت مما إذا كان هذا التظهير قد حصل قبل 

، ولذا أقام المشرع قرينة قانونية ٢٦٢أم بعده ء الميعاد المحدد لتنظيمهاالحتجاج أو قبل انقضاتنظيم 
، أو قبل انقضاء ميعاد تنظيمه تم قبل تنظيم االحتجاجقد التظهير الخالي من التاريخ مفادها اعتبار 

  .اإلثبات ، وذلك بجميع وسائل٢٦٣ت العكساثبولكنه جعلها قرينة بسيطة قابلة إل
  

  الفرع الثاني
  هير الناقل للحقآثار التظ

  
  :هيتترتَّب على تظهير الشيك تظهيراً ناقالً للحق ثالثة آثار قانونية، و - ١٠٥
  .الشيكنقل الحقوق الثابتة في  .١
  .الوفاءالتزام المظهر بضمان  .٢

                                                           
 .١٧٣ -  ١٦٩، ص ١٦٨، ١٦٧أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د ٢٥٩

مرجع سميحة القليوبي، . د - .١٨٨ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٦٦/١(م  ٢٦٠
، ص ٩٢، ٩١، فقرة قمرجع سابعلي سيد قاسم، . د -. ٩٢ - ٩٠هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د -  .٤٠٣ ، ص٣٠٠، فقرة سابق
 ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د - .١٠٨ - ١٠٤

 .٢١ ، ص٤حاشية ، مرجع سابقوتعديالته، 

  .١٥٠، ١٤٩، ص ٩٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٦١
  .١٥٠، ص ٩٥ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ٢٦٢
 ).ت.ق ٣٦٦/٢(م  ٢٦٣
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 .ق مبدأ تطهير الدفوعتطبي .٣

  :ونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من هذه اآلثار
  :٢٦٤الشيكنقل الحقوق الثابتة في : أوالً
ر له، ر إلى المظهانتقال ملكيته من المظه تظهيراً ناقالً للحقالشيك  ب على تظهيريترتّ

فإن انتقال الصك  ،فيه دويتجس يندمج في الصك الذي حرر به في الشيكن الحق الثابت أ طالماو
المادة  عليه صراحةً تنصهو ما و ،هفيه إلى انتقال الحق الثابت ذاتيؤدي في الوقت 

، والتي تسري على "ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب: "بقولها) ت.ق٢٦٦/١(
  .)ت.ق ٣٦٤(المادة  الشيك بصريح نص

  :ر له الحقوق اآلتيةتكون للمظه وعليه
 :عن الشيك جميع الحقوق الصرفية الناشئة )١

١٠٦ - ر له فيحق للمظهتظهيراً توكيلياً  تظهيراً ناقالً للحق أو إعادة تظهير الشيك، سواء
، مع التنويه ومطالبته بوفاء قيمتهتقديمه للمصرف المسحوب عليه تأمينياً، كما يحق له  تظهيراً أو

إذ أن إلى أن حق المظهر له في استيفاء قيمة الشيك أقوى مما كان عليه وهو في يد المظهر، 
لي ال يمكن للمدين به أن يحتج في التظهير يطهر الشيك من الدفوع العالقة به كما سنرى، وبالتا

مواجهة المظهر له بالدفوع الشخصية التي كان بإمكانه التمسك بها حيال المظهر، وفي حال 
 – تنظيم االحتجاج الالزم بعد - للمظهر له يمكنف ،امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء

، ، وإنما أيضاً على المظهر ذاتهك فحسبالملتزمين حيال من ظهر له الشيعلى  ليس الرجوع
، ٢٦٥وبذلك يكون التظهير قد أضاف ضمانةً جديدةً إلى ضمانات الوفاء وهي ضمانة المظهر

حيال حامله  –وعلى وجه التضامن فيما بينهم  –فجميع الموقعين على الشيك ملتزمون بالوفاء 
  .نرى الحقاًكما س الشرعي األخير إذا امتنع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء

 أو الساحبما حاجة لموافقة ر له يتم حتماً دونأن انتقال الحق المذكور للمظهمع مالحظة 
 انتقال الحق بموجبخالفاً لما هو عليه الحال في  بذلك،إلبالغهما  أوالمسحوب عليه المصرف 

                                                           
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د -. ١٠٠، ٩٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٢٦٤
 ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د -. ٤٨١، ص ٥٠٢
  .٢٢، ٢١ ، ص١٣، فقرة مرجع سابقالته، وتعدي
 .١٥٢، ص ٩٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٦٥
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 المدنية حقوفي هذا تيسير كبير لعملية التظهير تمتاز بها عن حوالة ال المدنية، حوالة الحق
  .٢٦٦في السهولة والسرعة ا على االستجابة لمتطلبات الحياة التجاريةجعلها أقدر منهيو

مع  ينتقل هذا التأمين، فأو عيني مضموناً بتأمين شخصي الشيكوإذا كان الحق الثابت في 
 لم ا التأمين، وألن هذ"الفرع يتبع األصل"بقاعدة عمالً ، ٢٦٧ر لهضمنه إلى المظهيالحق الذي 

  . ٢٦٨هفيوالحقوق الثابتة  ضمان تداول الشيك قصد منه الشخصية، وإنما تهتقرر للمستفيد منه بصفي
 :٢٦٩الشيك حق بمقابل وفاءال )٢

ر ر إلى المظهمن المظه وفائهانتقال الحق بمقابل  الشيك أيضاً يترتّب على تظهير - ١٠٧
إلى  بل الوفاء بحكم القانونينتقل الحق في مقا: "على أنه) ت.ق ٢٥٧/١(قد نصت المادة فله، 

المتعلقة  )ت.ق ٢٦٦/١(ت عليه المادة ، فوفقاً لهذا النص ولما نص"حملة سند السحب المتعاقبين
كما أسلفنا، نخلص إلى ) ت.ق ٣٦٤(المادة  بصريح نصوالتي تسري على الشيك  ،بسند السحب

 إصداره أو تظهيره أوعن  أن تظهير الشيك ينقل إلى حملته المتعاقبين جميع الحقوق الناشئة
مقابل وفاء الشيك، والذي ال يبقى وقفاً على الساحب، وإنما ينتقل ضمانه احتياطياً، ومنها الحق ب

، وتُعد هذه الرعاية التي ٢٧٠إلى المستفيد ومنه إلى الحملة المتعاقبين تبعاً إلصدار الشيك أو تظهيره
من أهم أوجه  –نقل الحق بمقابل وفائه إليه  والمتمثلة في –أوالها المشرع إلى حامل الشيك 

  .٢٧١أن تيسر تداوله وتكفل تحقيق وظيفته كأداة وفاءالحماية المقررة له، والتي من شأنها 
ويترتَّب على انتقال الحق بمقابل وفاء الشيك من الساحب إلى المستفيد بإصداره،  - ١٠٨

  :٢٧٢آلثار القانونية والتي من أهمهامجموعة من اومن األخير إلى حملته المتعاقبين بتظهيره، 
 :مقابل الوفاء ضماناتانتقال  .١

كما  – هذه الضمانة تنتقلف ،مضموناً بتأمين شخصي أو عيني الشيك إذا كان مقابل وفاءف
  .شيكإلى حامل ال ٢٧٣مع مقابل الوفاء - هو عليه الحال في حوالة الحق المدنية 

                                                           
  .المرجع السابق، الموضع ذاتهإلياس حداد، . د ٢٦٦
  .١٢٥، ص ٨٤سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٢٦٧
 .مرجع سابق، الموضع ذاتهإلياس حداد، . د ٢٦٨

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، . د -. هاوما يلي ١٦١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٢٦٩
 .٤٩٠، ص ٥٠٩فقرة 

 .١٨٤ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٧٠

  .٤٥٦، ٤٥٥، ص ٣٦٣ فقرةمرجع سابق، إلياس حداد، . د ٢٧١
محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً . د - .٤٣٦، ٤٣٥، ص ٣٧٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٧٢

  .٣١ ، ص٢٠، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧ألحكام قانون التجارة الجديد رقم 
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 :هعدم جواز استرداد مقابل الوفاء أو التصرف في .٢

 ه منوفائه أو يستردأن يتصرف بمقابل  - إصداره الشيكبعد  -  ع على الساحبنيمتإذ 
لمسحوب ا كما يمتنع على المصرف ،٢٧٤بعدم الوفاء اًمرر إليه أيصد أو المسحوب عليه المصرف

والدين الذي نشأ له في ذمة ذمته في الذي للساحب  مقابل الوفاء عليه أن يتمسك بالمقاصة بين دين
 .بالساح

 :الساحب أو بحدوث ما يخل بأهليته حق الحامل على مقابل الوفاء بوفاة عدم تأثُّر .٣

كما لو حجر أو ألم به عارض من عوارض األهلية،  ي الساحب بعد إصداره الشيكإذا توفف
فإن حق الحامل على مقابل الوفاء ال  ،٢٧٥أو شُهر إفالسه عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة

  .٢٧٦يتأثر بذلك
منع دائني الساحب من توقيع الحجز على مقابل الوفاء بين يدي المصرف المسحوب  .٤

 :عليه

يجوز لدائني الساحب أن يحجزوا ال ه، فحاملإذ طالما انتقل الحق بمقابل وفاء الشيك إلى 
الحجز وإال كان  ،حجز ما للمدين لدى الغيروفقاً لقواعد  ،المسحوب عليهالمصرف بين يدي  عليه
ألن مدينهم الساحب لم يعد يملك  ،ويكون بالتالي باطالً ،على مال خارج ذمة المدين واقعاً

 المصرف أن السماح لدائني الساحب بالحجز على مقابل الوفاء لدىفضالً عن  ،التصرف به
غير  ه المعارضة في الوفاء، وهذ٢٧٧الشيك للحامل قيمة وفاء في ليه يعني المعارضةالمسحوب ع

  .٢٧٨إفالس حامله وأ في حالتي فقدان الشيك قانوناً إال ةجائز
 :مصير حق الحامل على مقابل الوفاء في حال إفالس المصرف المسحوب عليه .٥

 الشيك التمييز بين ما إذا كان مقابل وفاء المصرف المسحوب عليه ينبغي في حال إفالس
د اسنأأنه عين تتمثل في  أم المسحوب عليه، المصرف للساحب في ذمة نقدي هو مجرد دين

                                                                                                                                                                             
 .٢١١، ص ١٣٨ فقرةمرجع سابق، إلياس حداد، . د ٢٧٣

 -  ).ت.ق ٣٧٢/٢(ضة الساحب في الوفاء صحيحة م فيما عدا حالتي فقدان الشيك أو إفالس حامله، ففي هاتين الحالتين تكون معار ٢٧٤
مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن٤٧٥ ص ٤٤س ١٢/٥/١٩٩٣ق جلسة ٦٠سنة  ٢٠٤٧٠الطعن رقم نقض مصري، 

 .٢٧٥ ، صسابق

الشيك برد قيمته إذا مطالبة المستفيد من  –ممثالً لجماعة الدائنين  –مع مالحظة أنه يجوز لوكيل تفليسة الساحب في هذا الفرض  ٢٧٥
 .٤٥٧، ص ٣٦٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . بتوقف الساحب عن الدفع، د -وقت إصدار الشيك  -أثبت علمه 

  .٣٧٥، ص ٢٨٥، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د -  ).ت.ق ٣٧٣(م  ٢٧٦
 .٢١٢، ص ١٣٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٧٧

 ).ت.ق ٣٧٢/٢(م  ٢٧٨
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تجارية أوكل الساحب إلى المصرف المسحوب عليه مهمة قبضها لحسابه بتظهيرها إليه تظهيراً 
  :الشيكخصصت قيمتها لوفاء وتوكيلياً 
 المصرف فإنه يندمج بباقي أموال ،ن مقابل الوفاء دين نقديأ طالماو :ففي الحالة األولى -

لمصرف كون دائناً عادياً لي الشيك ولذلك فإن حامل ،المسحوب عليه ويتعذر تمييزه
مع بقية الدائنين  ويضطر للدخول في تفليسته واالشتراكلمسحوب عليه المفلس ا

  .قسمة غرماء اقتسام موجوداتهافي العاديين 
 المصرف عن غيره من أموال مقابل الوفاء متميز فطالما أن :الثانية ةأما في الحال -

في هذا  هلحاملالشيك، فمتها لوفاء خصصت قي تجاريةً اًداسنأونه ك ،المسحوب عليه
 المصرف من تفليسة ، التي لم تُحصل قيمتها بعد،ترداد هذه األسناد التجاريةالفرض اس

من حقه حبسها وطلب ف ، ومتى استرد حيازتهاالمسحوب عليه بوصفه دائناً مرتهناً لها
ره من دائني من ثمنها باألولوية على غي الشيكواستيفاء قيمة  ،بيعها بوصفها رهناً

  .٢٧٩الساحب
 :٢٨٠تنظيم التزاحم على مقابل الوفاء .٦

ولم يكن مقابل  واحد قُدمت للمصرف المسحوب عليه في آنٍ إذا أصدر الساحب عدة شيكات
بمعنى تُدفع أوالً  ،٢٨١الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً، فإنه يجب الوفاء بها بحسب تواريخ إصدارها

احتراماً  وذلك إلخ،...إلصدار ثم الشيك الذي يليه في التاريخ وهكذاقيمة الشيك األسبق في تاريخ ا
  .هالذي ترتّب في تاريخ إصدارو ،لحق كل حامل على مقابل وفاء شيكه

وتحمل تاريخ إصدار واحد، مة مفصولة من دفتر واحد كات المقدكانت الشي في حالو
عدها للشيك الذي يليه في الرقم ، وب٢٨٢لشيك األسبق رقماًل عندئذ فتكون األفضلية في الوفاء

، أما إذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة، فنرى أن تكون األفضلية في إلخ...وهكذا
، وذلك رغبةً في الوفاء بأكثر ٢٨٣الوفاء للشيك األقل مبلغاً، على غرار ما قرره المشرع المصري

                                                           
  .٢١٤، ص ١٣٩ فقرة، مرجع سابقد، إلياس حدا. د ٢٧٩
  .١٨٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٨٠
  ).ت.ق ٣٧٥/١(م  ٢٨١
  ).ت.ق ٣٧٥/٢(م  ٢٨٢
محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً . د - .١٩٩٩لعام  ١٧من قانون التجارة المصري رقم ) ٥٠٩/٢(م  ٢٨٣

  .٤٠ ، ص٢٨، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧لتجارة الجديد رقم ألحكام قانون ا
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يخشى أن يستغرق الشيك األكبر مبلغاً عدد من الشيكات من باب تخفيف العبء عن الساحب، إذ 
  .٢٨٤كامل الرصيد
  :٢٨٥ر بضمان الوفاءالتزام المظه: ثانياً
 حيال اًمباشر اًصرفي اًحق سيخوله إلى شخص ما قانوناً صحيح أن انتقال الشيك - ١٠٩

 بتظهيره الشيك ،عن هذا الحق للغير تنازلي ه في الوقت ذاته عندمانإال أجميع الموقعين عليه، 
في ب يرتِّإذ أن تظهيره للشيك ، سيكون قد أدخل نفسه في دائرة االلتزامات الصرفية ،هتصلحمل

 أنفي ويتمثل هذا االلتزام  ،ذمته التزاماً صرفياً جديداً يضاف إلى قائمة االلتزامات السابقة
 - على وجه التضامن مع جميع الموقعين السابقين  – يضمن ، مالم يشترط خالف ذلك،المظهر
ِل قيمة وفاءالالحقين  ر له ولجميع الحملةللمظهبوقد  ،المسحوب عليه المصرف الشيك من ق

المظهر ضامن قبول سند السحب : "بقولها )ت.ق ٢٦٧/١(المادة  صراحةً نصت على هذا الضمان
 بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك  "مالم يشترط خالف ذلك ،ووفاءه
: بقولها )ت.ق ٣٠٨/١(المادة على نحو أشمل  ذاته المعنىأكّدت  كما ،)ت.ق ٣٦٤(المادة 

 "ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه مسؤولون جميعاً قبل حامله على وجه التضامن"
  . )ت.ق ٣٨٥(المادة  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب والتي تسري على الشيك 

 وفاء الشيك حيالالسابقين والساحب في ضمان  ر ينضم إلى المظهرينن المظهفإ عليهو
للمظهر له يتمتع بضمان أكبر من الذي كان  في الشيك وبذلك يصبح الحق الثابت له،ر المظه

ر نفسه، وينتج عن ذلك بالتالي أنيتمتع به المظهرفإنه يستقطب موقعاً  ،مرة الشيك ه كلما ظُه
  . الثقة باستيفاء قيمته ويتشجع الناس على التعامل به ، فتتأكدوفائهجديداً يزيد من عدد ضامني 

هذا الضمان من  كون وفاء الشيك،ر يلتزم حكماً بضمان المظه أن صحيح لكنو - ١١٠
كما هو  – فبإمكان المظهرلذا و ،ن هذا الضمان ليس من النظام العامإال أد التجارية، اسنطبيعة األ

الواردة أعاله المتعلقة بسند السحب والتي تسري  )ت.ق ٢٦٧/١( واضح من صريح نص المادة
 بشرط خاص يدرجه في الشيك إعفاء نفسه منه - ) ت.ق ٣٦٤(المادة  بصريح نصعلى الشيك 

بالتفصيل في معرض  بحثه لنا الذي سبقو" شرط عدم الضمان"عرف بـ ي هظهيرقيامه بتأثناء 

                                                           
 .٤٠٩ ، ص٣٠٣، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د ٢٨٤

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - .١٠٢، ١٠١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٢٨٥
لسنة  ١٧مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم  محمود. د -  .٤٨٢، ٤٨١، ص ٥٠٣
 .٢٦٢ - ٢٥٩، ص ١٠٩إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -  .٢٣، ٢٢ ، ص١٤، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩
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كما بينا حينها أيضاً أن شرط ليس ألمر  ،دراستنا للبيانات االختيارية الجائز إدارجها في الشيك
من  حيال الذي يدرجه المظهر، وإن كان ال يمنع تظهير الشيك من جديد، إال أنه يعفيه من الضمان

لتظهيره، ويجعله ملتزماً بالضمان فقط حيال المظهر له وحده  بتظهيرات الحقة الشيك يؤول إليهم
  .٢٨٦دون غيره من الحملة الالحقين

  :٢٨٧تطبيق مبدأ تطهير الدفوع: ثالثاً
فتظهير الشيك، كغيره من األسناد التجارية، يؤدي إلى إعمال مبدأ من أهم مبادئ قانون 

ونبين بالتفصيل تباعاً مفاد هذا المبدأ ومبرر إقراره، ثم  ،٢٨٨الصرف، وهو مبدأ تطهير الدفوع
  :ه، وأخيراً نوضح نطاقهإعمالنستعرض شروط 

  :٢٨٩ومبرره هير الدفوعتط مفاد مبدأ - ١
أن يمتنع عن بالسند التجاري مدين ألي تطهير الدفوع أنه ال يجوز  مبدأ مؤدى - ١١١
الحملة  في مواجهة أي منحسن النية مستنداً إلى دفوع كان بإمكانه أن يتمسك بها  هالوفاء لحامل
، ينقل الحق سنداً ألمر مأم سند سحب أ شيكاًسواء كان ن تظهير السند التجاري، أ معنى، بالسابقين
التظهير "قال إن ، ولذا ي٢٩٠العالقة به الدفوع ر له خالياً مطهراً منر إلى المظهه من المظهفيالثابت 

"بالسند  الحجج التي يلجأ إليها المدين والمقصود بالدفوع في هذا المجال ،"ر الدفوعالتظهير يطه
النتفاء  التزامه بطالنب مثالً ؛ كادعائهعيبوفاء قيمته لحامله الشر لتنصل من التزامهل التجاري

  . سببه أو لعدم مشروعيته
 ٢٦٩(في المادة  بخصوص سند السحب تطهير الدفوع مبدأ المشرع صراحةًقد تبنّى و

ليس لمن ُأقيمت عليهم الدعوى بسند السحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع : "جاء فيها التي) ت.ق
مالم يكن حامل السند قد حصل  ،حملته السابقينببساحب السند أو  المبنية على عالقتهم الشخصية

                                                           
 .٣٩٦، ص ٢٩٨، فقرة مرجع سابقي، سميحة القليوب. د - .وما يليها ١٥٤، ص ١٠٠ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٢٨٦

 .١١٢ - ١٠٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ١٥٦، ص وما يليها ١٠١ فقرةالمرجع السابق،  ،إلياس حداد. د ٢٨٧

المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن٨١٠ ص ٢ع ٢١س ١٢/٥/١٩٧٠ق جلسة ٣٦سنة  ٥٣٦الطعن رقم نقض مصري،  ٢٨٨
 .١٩٠ ، صمرجع سابق

أبو زيد . د - .١٢٥، ص ١٠٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .١٢٧، ص ٨٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٢٨٩
 - ١٥١، ص ٢٦١جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ١٨٠وما يليها، ص  ١٧٧رضوان، مرجع سابق، فقرة 

١٥٣. 

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د - .٧٦ ، مرجع سابق، صدين الحسينيعالء ال. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٩٠
  .٤٨٢، ص ٥٠٤التجارية، مرجع سابق، فقرة 
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 ٣٤٧(المادة  بصريح نصسري هذه المادة على السند ألمر تو ،"عليه بقصد اإلضرار بالمدين
  ). ت.ق ٣٦٤(المادة  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق

 له الشرعيالشيك لحام قيمة امتنع عن وفاءالمسحوب عليه  المصرف أن لووبناء على ذلك 
الرجوع  - الالزم بعد تنظيم االحتجاج  -  ، فيحق للحاملي سبب كانأل خالل مهلة التقديم القانونية

للمطالبة  ، مجتمعين أو منفردين،احتياطيين رين وضامنينمن ساحب ومظه موقِّعيه، جميع على
 حيالن التزام الساحب ع على الساحب وطالبه بالوفاء، وكاورجال مثالً الحاملاختار فإذا  ،بقيمته
الساحب التمسك ببطالن  ، فلن يستطع)فسخ عقد البيع المبرم بينهما( هسبب نتفاءال باطالً المستفيد

طالما كان حسن النية ويجهل ما  بقيمة الشيك لحامله الشرعي التزامه األصلي ويجبر على الوفاء
أن المستفيد قد  الحظن من ذلكو من عيوب، التي تربط الساحب بالمستفيداألصلية يشوب العالقة 

مطالبة  ه، حقاً ما كان بإمكانه هو شخصياًومن ثم تظهير إلى اآلخرين، نتيجة سحب الشيكنقل 
  . نتفاء السببالساحب به ال

التي  ،أحكام القواعد العامة يشكِّل خروجاً عنتطهير الدفوع  ومن هذا المنطلق فإن مبدأ
ال يجوز لشخص أن ينقل إلى غيره من الحقوق أكثر مما "ه وأن" فاقد الشيء ال يعطيه"تقضي بأن 

أم ضامناً احتياطياً يلتزم ع على شيك ساحباً كان أم مظهراً من يوقِّ، ويمكن تبرير ذلك بأن "يملك
، التي كانت سبباً األصليةبتوقيعه وإرادته المنفردة التزاماً صرفياً مجرداً ومستقالً عن العالقات 

هيره أو ضمانه احتياطياً أو ربطت موقعيه بعضهم ببعض، أما الحامل الذي إلصدار الشيك أو تظ
وهو حق  جميعاً الشيك فنشأ له في الوقت ذاته حق صرفي مباشر حيال هؤالء الملتزمينظُهر له 

فإن  ي أدت إلى تظهيره له، وعليهناجم عن الشيك ذاته ومندمج فيه ومستقل أيضاً عن العالقة الت
في الحقيقة إال مظهراً من مظاهر تجرد االلتزام الصرفي واستقالليته  فوع ما هومبدأ تطهير الد
  .السابقة على نشوئه األصلية عن العالقات
أنه أمر تقتضيه ضرورات الحياة فيتمثَّل في  تطهير الدفوع المبرر العملي لمبدأ أما - ١١٢
في خدمة البيئة  أداء دورها تداول األسناد التجارية وتمكينها منما يتطلبه تيسير و التجارية

بإمكان يستوفي قيمته دون أن يكون لدى حامل السند التجاري بأنه س من توفير الطمأنينةالتجارية 
 حيال أي من الحملة االحتجاج بها كان يمكنهمواجهته بالدفوع التي في  المدين به التمسك

الحامل بالدفوع التي تكون له مواجهة  أن يتمسك في للمدين بالسند التجاري حملو سإذ  السابقين،
 -  هقبل أن يرتضي تظهير السند ل - اماً على الحامل األخير ، لكان لزالحملة السابقين حيال أحد

أن يبحث عن وأن يجري تحريات عن الظروف التي التزم من خاللها كل موقع سابق على السند 
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بعض والتي كانت سبباً في تحرير بم أطرافه بعضه تربطاألصلية التي  طبيعة وشرعية العالقات
المستفيد  وعالقة بالمستفيد عالقة الساحبو الساحب بالمسحوب عليهكعالقة  السند أو تظهيره،

وهكذا، وفي ذلك إرهاق ال مبرر له وال ينسجم مع طبيعة المعامالت التجارية  له األول ربالمظه
ي إلى إحجام الناس عن التعامل باألسناد يفض أنه بوجه عام والمعامالت الصرفية بوجه خاص، إذ

 خرج المشرع التجاري عن ا كله فقدلهذو ،٢٩١التجارية وشلّها بالتالي عن أداء رسالتها االقتصادية
  .تطهير الدفوع التجاري برعايته حين أقر مبدأ وأحاط حامل السندأحكام القواعد العامة 

  :تطهير الدفوع مبدأ إعمالشروط  - ٢
إلعمال المبدأ وبالتالي تمكُّن الحامل الشرعي للسند التجاري من التمسك به  يشترط - ١١٣

  :توفر شروط ثالثة وهي
أن يكون الحامل قد حصل على السند التجاري بطريق التظهير الناقل للحق أو التظهير  -أ
  :٢٩٢التأميني

من  اريالتج السندفي فالتظهير الناقل للحق هو الذي يؤدي إلى نقل الحق الثابت  - ١١٤
المظهىتلقَّطالما إذ  ،من العيوب التي تشوبهمطهراً ر له خالياً ر إلى المظه السند ر له المظه

ه، والذي انتقل فيللحق الثابت  حمايةً ىطبيعي أن يلقمن الدفع قيمته، ف ر لقاءمن المظهالتجاري 
  .إليه

على سبيل الرهن ند التجاري السله  وكذلك الحال أيضاً في التظهير التأميني، فمن ظُهر
طالما أن له مصلحة مستقلة عن  ،٢٩٣تطهر الدفوع مبدأجدير بالحماية في حدود دينه ويستفيد من 

ر الراهنمصلحة المظه.  
مجرد وكيل عن  السند التجاري على سبيل التوكيلله  فمن ظُهرتوكيلي، التظهير ال فيأما 

في ذات يكون هفإن ايستعمل حقوقه ويعمل لحسابه، ولذ رالمظه ر، ويجوز مركز موكله المظه
، بمعنى أن بإمكان المدين بالسند التجاري أن يتمسك في مواجهة عليه ما يجوز على األخير

                                                           
 .٧٦، ٧٥ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٩١

 .١٢٦، ص ١٠٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٢٩٢

مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٤٤١ ص ٤٥س ٢١/١١/١٩٩٤ق جلسة ٥٨سنة  ٢٥٨الطعن رقم نقض مصري،  ٢٩٣
  .١٩٥ ، صسابق
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 من ظُهر ، ومن ثم ال يستفيد٢٩٤المظهر له الوكيل بجميع الدفوع التي تكون له حيال موكله المظهر
  .من مبدأ تطهير الدفوع السند التجاري على سبيل التوكيلله 

حوالة الحق المدنية في حال انتقال السند التجاري إلى شخص ما بطريقة  أيضاً األمر وكذلك
فهنا  ،تنظيمهميعاد نقضاء الأو اإلرث أو الوصية أو بتظهير الحق لتنظيم احتجاج عدم الوفاء أو 

، ث أو الموصى له أو المظهر لهمبدأ تطهير الدفوع وال يستفيد منه المحال له أو الوار ال يطبق
أو المؤرث  المحيل حياللسند أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي كانت له باويكون بالتالي للمدين 
٢٩٥رأو الموصي أو المظه.  

  :٢٩٦أن تكون مطالبة الحامل مقتصرة على الحق الصرفي - ب
نه التمسك به يجب فلكي يستفيد حامل السند التجاري من مبدأ تطهير الدفوع ويمك - ١١٥

أن يكون حين رجوعه على المدين يطالبه بوفاء قيمته استناداً إلى التزامه الصرفي الناشئ عن 
التي حرر السند أو ظُهر لتسوية الدين العالقة األصلية توقيعه على السند التجاري، ال استناداً إلى 

  .الناشئ عنها
خالل مهلة  وفاء الشيك لحامله الشرعي امتنع عنالمسحوب عليه  المصرف أن لوعليه و

بدعوى  ه بالوفاءتطالبمالساحب و الرجوع على لحاملا واختار، ي سبب كانأل التقديم القانونية
في حين لو كان ، يستفيد الحامل من مبدأ تطهير الدفوع ويمكنه التمسك به فعندئذ ،الحق الصرفي
 التقادم بسبب اإلهمال أو لمضي مدة سقط قد الرجوع صرفياً على الساحب في حق الحامل
، ورجع عليه بالدعوى العادية الناشئة عن العالقة األصلية التي تربط الساحب بالمستفيد الصرفي

، ففي )القيمة الواصلة(المستفيد  له وطالبه بثمن البضاعة التي باعها )عقد البيع المبرم بينهما مثالً(
دفع مطالبة الحامل بجميع  وسيكون بإمكان الساحب عتطهير الدفو مبدأ يطبقهذا الفرض ال 
كدفعه مثالً ، مكانه أن يسوقها في مواجهة المستفيدوالتي كان بإبالقيمة الواصلة، الدفوع المتعلقة 

  .ببطالن التزامه األصلي النتفاء سببه كون عقد البيع قد فُسخ
  
  

                                                           
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧٠/٢(م  ٢٩٤

  ).ت.ق ٣٦٤(
 .٧٨ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٩٥

  .١٥٥، ١٥٤، ص ٢٦٤جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ٢٩٦
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  :٢٩٧أن يكون الحامل حسن النية -ج
وتمكُّنه من التمسك  تطهير الدفوع ل السند التجاري من مبدأالستفادة حامال يكفي  - ١١٦

وأن تكون مطالبته منصبة على الحق  بطريقة صرفية نظامية السند قد انتقل إليهأن يكون  به
 قد ، ف٢٩٨أن يكون هذا الحامل حسن النية من - باإلضافة إلى ذلك  –الصرفي فحسب، وإنما ال بد

د إلى حسن النية كيال يفاجأ بدفوع يجهلها تستنلحق الحامل  ايةًحم -  كما ذكرنا -  المبدأ تقرر
كان الحامل سيئ النية فهو غير جدير بالحماية  لو وبالتاليالسابقين،  عالقة المدين بأحد الحملة

  .بالدفوع التي يعلم بها ع االحتجاج حيالهوعليه أن يتوقَّ إلقرار المبدأ اًالتي كانت سبب
السند  تظهيروقت  - لنية أن يكون عالماً لكي يعد الحامل سيئ ا ال يكفيمع العلم أنه 

 قد قصد بحصوله على السندبوجود دفع للمدين حيال المظهر، وإنما يجب أيضاً أن  - له  التجاري
ويتحقق هذا القصد التمسك به،  –لوال الحامل  –حرمان المدين من ذلك الدفع الذي كان بإمكانه 

ما يسببه ذلك من ضرر يلحق بالمدين  -لمصلحته  ارتضى تظهير السندعندما  - الحامل بإدراك 
  .هك الدفع فيما لو لم يظهر السند لالصرفي، نتيجة حرمانه من التمسك بذل

أنه لكي يعد الحامل سيئ النية، ويحرم بالتالي من االستفادة من  ويستخلَص من ذلك - ١١٧
  :وهيتطهير الدفوع، يجب إثبات أمور ثالثة  مبدأ

  .علمه الدقيق بوجود الدفع •
  .بيد المظهر في التمسك بهذا الدفع لو بقي السندلمه بحق المدين ع •
لمصلحته سيفوت الفرصة على المدين ويحرمه من  علمه بأن ارتضاءه تظهير السند •

  .التمسك بهذا الدفع

                                                           
 ٩١سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .٧٩، ٧٨ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٢٩٧

وما يليها، ص  ٣٣٥التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د - .وما يليها ١٣٣ص  وما يليها،
محمود مختار أحمد بريري، القواعد . د - .وما يليها ١٢٧، ص وما يليها ١٠٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .وما يليها ٣١٦

محمد . د - .٢٤، ٢٣ ، ص١٥، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم 
وما  ١٨٧وما يليها، ص  ١٨٢أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -  .٣٤٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . فريد العريني و د

، ١١١إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ١٥٧ - ١٥٥، ص ٢٦٧ - ٢٦٥جاك يوسف الحكيم، المرجع السابق، فقرة . د - .يليها
  .٢٦٩ - ٢٦٥ص 
مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن٨٦ ص ١ع ١٧س ١١/١/١٩٦٦ق جلسة ٣٠سنة  ٤٨٨الطعن رقم نقض مصري،  ٢٩٨
 .٢١١ ، صسابق
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شركة ك شخص اعتباري، ه في حال تظهير السند التجاري لمصلحةأنويجدر التنويه هنا إلى 
  .كمدير الشركة مثالً يمثله قانوناً الشخص الطبيعي الذي إلى عندئذ سوء النية ينصرفمثالً، ف

وقت تظهير السند وتسليمه ل من عدمه سوء النية لدى الحاملتوفر العبرة في تكون و - ١١٨
 م من ذلكبالرغ - ارتضى و ، فإذا كان في ذلك الوقت عالماً باألمور الثالثة المذكورة أعاله٢٩٩إليه
لم أما إذا  تظهير السند له وتسلَّمه، فيعد سيئ النية وال يستفيد من المبدأ ويحرم من التمسك به، –

فعلمه  ،فيعد حسن النية ويبقى كذلك ولو علم بها فيما بعد، عالماً بتلك األمور يكن في ذلك الوقت
  .هالتمسك ب طهير الدفوع ويمكنهمبدأ ت ويستفيد بالتالي من الالحق ال ينفي عنه حسن النية،

على يقع ، و٣٠٠لدى الحامل حسن نية افتراض نشير أخيراً إلى أن األصل هوو - ١١٩
 اإلثبات بما فيها البينة بجميع وسائل ٣٠١ي هذه القرينةسوء نية الحامل عبء نف الذي يدعيالمدين 

التي  ،ل من الوقائع الماديةأمر تقدير سوء نية الحام والقرائن، ويعد) شهادة الشهود(الشخصية 
لرقابة محكمة  دون أن يخضع قرارها في هذا الصدد ،تقديرهافي  الموضوع تستقل محكمة

  .النقض
  :٣٠٢تطهير الدفوع مبدأ تطبيقنطاق  - ٣

، بمعنى أن تداول السند لمصلحة الحامل حسن النيةبشكل مطلق  فالواقع أن المبدأ ال يطبق
عليها المبدأ ويطهرها تداول  لدفوع العالقة به، فثمة دفوع ينطبقع االتجاري ال يطهره من جمي

السند التجاري، فال يجوز للمدين به التمسك بها في مواجهة الحامل فيما لو توفرت الشروط الثالثة 
بالمقابل توجد دفوع  ، ولكن"تطبيقات المبدأ"السابق ذكرها، ويطلق على هذه الزمرة من الدفوع 

                                                           
المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن٥١٠ ص ١ع ١٩س ٥/٣/١٩٦٨ق جلسة ٣٤سنة  ٢٧٥الطعن رقم نقض مصري،  ٢٩٩

 .١٩٩ ، صالمرجع السابق

المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن٨١٠ ص ٢ع ٢١س ١٢/٥/١٩٧٠ق جلسة ٣٦سنة  ٥٣٦الطعن رقم نقض مصري،  ٣٠٠
 .١٩٠المرجع السابق، ص 

المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٢٧٥ ص ٣ع ١٨س ١٥/٦/١٩٦٧ق جلسة ٣٤سنة  ٨١الطعن رقم نقض مصري،  ٣٠١
 .١٩٩ ، صالمرجع السابق

محمود مختار أحمد . د -. ٤٨٥ - ٤٨٣، ص ٥٠٥امالت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، قانون المع. د ٣٠٢
 - ٢٤ ، ص١٦، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم 

وما يليها،  ١٨٩أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -. ٣٤٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .٢٦
  .وما يليها ٢٧٠وما يليها، ص  ١١٢إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ١٩٦ص 
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عليها المبدأ وال يطهرها تداول السند التجاري، فيجوز للمدين به التمسك بها في  طبقأخرى ال ين
  .٣٠٣"مستثنيات المبدأ"ويطلق على هذه الزمرة من الدفوع مواجهة الحامل ولو كان حسن النية، 

  :ونتناول بشيء من التفصيل تباعاً كالً من هاتين الزمرتين من الدفوع
  :٣٠٤بدأ تطهير الدفوعتطبيقات م: الزمرة األولى

ويطهرها تداول السند التجاري، فال يجوز  عليها المبدأينطبق إن الدفوع التي  - ١٢٠
مواجهة الحامل فيما لو توفرت الشروط الثالثة السابق ذكرها، هي للمدين به التمسك بها في 

   :هاأهمومن العيوب غير الظاهرة التي تشوب االلتزام الصرفي، 
ر السند ر أو ظُهعالقة األصلية التي من أجلها حرال أو فسخ عن بطالنالدفوع الناشئة  §

 :٣٠٥التجاري

الشيك  المستفيد ظهرشخص آخر وفاء لدين قمار، ثم  لمصلحة فلو سحب شخص شيكاً
بمطالبة الساحب بوفاء  )المظهر له(، فعندما يقوم هذا األخير حسن النية لمصلحة شخص ثالث

تمسك في أن يلساحب ليس لف -  عن الوفاءالمسحوب عليه  متناع المصرفبسبب ا - قيمة الشيك
عالقة األصلية التي تربطه في الببطالن التزامه األصلي لعدم مشروعية سببه  مواجهة المظهر له

أو يتحرى الكشف  أن يعلمه في المظهر له ، ألن هذا السبب خفي وليس من المفروضبالمستفيد
  .عنه

فظهر البائع ، شيكاً بقيمتها لمصلحة البائع سحبو شترى شخص بضاعةًاوكذلك الحال لو 
البضاعة محل  بتسليم )المستفيد(البائع  قيامعقد البيع لعدم  خَس، ثم فُالشيك لمصلحة شخص ثالث

بسبب  -بمطالبة الساحب بوفاء قيمته  عندما يقوم المظهر له الشيك ، فهنا)الساحب(للمشتري  العقد
في مواجهة المظهر له  أن يتمسكلساحب ليس لف - عن الوفاء المسحوب عليه  صرفامتناع الم

  .الذي يربطه بالمستفيدفسخ عقد البيع  حسن النية ببطالن التزامه األصلي النتفاء سببه بسبب

  :الدفوع المتعلقة بانتفاء القيمة الواصلة §
الذي لم يحصل على مبلغ  -  حسن النية األول ر لهليس للساحب أن يدفع مطالبة المظهف
، كما ليس للمستفيد بعدم تسلم القيمة الواصلة من المستفيد -  المسحوب عليه المصرف من الشيك

                                                           
  .٨٠ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٠٣
، ص وما يليها ٨٧ميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة س. د - .وما يليها ١٧٢عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٣٠٤
. وما يليها ٣٣٣وما يليها، ص  ٣٥١محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ١٣١

 .١٤١ - ١٣٨، ص ١١٥ -  ١١٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -

 .٨٢ ، مرجع سابق، صالدين الحسيني عالء. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٠٥
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 المصرف من الذي لم يحصل على مبلغ الشيك - الحامل الشرعي حسن النية  أن يدفع مطالبة
 .إلخ...المظهر له األول، وهكذا بعدم تسلم القيمة الواصلة من - المسحوب عليه

  :٣٠٦المعنوي واإلكراهأوالتدليس أ، كالغلط الدفوع الناشئة عن عيوب اإلرادة §
خير إلى شخص ره األتفيد بقيمته، ثم ظهظناً منه بأنه مدين للمس حب شيكاًشخصاً س فلو أن

بإبطال  ع أن يتمسكيستط أنه لم يكن مديناً للمستفيد؛ فلناحب بعد ذلك ثالث، فإذا ما اكتشف الس
في مواجهة المظهر له  –عيب الغلط الذي شاب إرادته وقت توقيعه عليه  بسبب - بالشيك التزامه 

بتحريات  لة الشيكمحوليس من المعقول تكليف  غير ظاهر في الشيكفهذا العيب  ،حسن النية
ورة صحيحة دون أن لتأكد من أن الموقعين السابقين قد عبروا عن إرادتهم بصلطويلة وشاقة 
  .تُشاب بأي عيب

  :٣٠٧الدفوع الناشئة عن انقضاء االلتزام الصرفي §
 أو اإلبراء الوفاءانقضاء االلتزام الصرفي بأي من أسباب االنقضاء، كوهي الدفوع المتعلقة ب
للمستفيد بمبلغ يساوي قيمة  أصبح مثالً دائناً ساحب الشيكفلو أن  ،أو المقاصة أو اتحاد الذمة

اء قيمة الشيك بسبب امتناع المصرف المسحوب عليه عن لمستفيد ليطالبه بوف، ثم جاء االشيك
 ر الشيكلكن لو كان المستفيد قد ظه ،أن يدفع هذه المطالبة بالمقاصة عندئذ للساحب زوجفي، الوفاء

بسبب امتناع  ته بوفاء قيمة الشيكلمطالبعلى الساحب  )المظهر له(لشخص آخر، ورجع األخير 
المظهر ( أن يدفع مطالبة هذا الشخص عندئذ ساحب، فليس للءالمصرف المسحوب عليه عن الوفا

امل سابق، ألن ح في ذمةله  نشأ بإجراء المقاصة بسبب أن دينه انقضى مع حق )له حسن النية
  .ره من هذا الدفعقد طه تظهير الشيك

   :٣٠٨مستثنيات مبدأ تطهير الدفوع: الزمرة الثانية
العيوب التي من جميع  تجاري ال يستطيع تطهيرهداول السند المن المقرر أن تف - ١٢١

تطهير الدفوع على جميع الدفوع التي مبدأ  ينطبقوبالتالي ال  ،تداوله عاصرت نشأته أو رافقت
فهنالك حاالت ال يكون فيها الحامل بحاجة  ،حسن النية هإلى حامل بالسند التجاري يوجهها المدين
كما توجد حاالت أخرى  ،من سبب الدفع وال يفاجأ به أن يتحقق بنفسه ألن بإمكانه إلى الحماية

                                                           
 .الموضع ذاته سابق،المرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٠٦

  .٨٣، ٨٢ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٠٧
حمد بريري، قانون المعامالت التجارية، محمود مختار أ. د -  .وما يليها ١٧٠عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٣٠٨

 .وما يليها ١٤١، ص وما يليها ١١٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .وما يليها ٣٢٦وما يليها، ص  ٣٤٥مرجع سابق، فقرة 
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ه حسن على مصلحة حامل بالسند التجاري استقر الرأي فيها على ضرورة تفضيل مصلحة المدين
فيها المبدأ  يطبق ، ومن أهم تلك الحاالت التي ال، واعتبارها أحق وأجدر بالرعاية من الثانيةالنية

  :تيةوتُعد من مستثنياته الدفوع اآل
ه وحامل بالسند التجاري بين المدين المباشرة الشخصية المستمدة من العالقة الدفوع §

  :٣٠٩الشرعي
المستمدة من مبدأ تطهير الدفوع على طرفي أي عالقة صرفية بالنسبة للدفوع  فال ينطبق
 يحق لكل منهما أن يدفع في مواجهة اآلخر بكل ما يمكن أن يشوب هذه العالقة ذات العالقة، إذ 

  .٣١٠أو ما يعتريها من دفوع من عيوب
الشرعي بمبلغ مساوٍ لقيمة  هدائناً لحامل ريهأو أحد مظه الشيك لو أصبح ساحبمثالً ف
بوفاء قيمة الشيك بسبب امتناع المصرف المسحوب عليه عن ه تطالبرجع األخير عليه لم، والشيك
ليس للحامل هنا إذ  ،لبة بالمقاصةأن يدفع هذه المطا يكون بإمكان المطَالب بالوفاءفس الوفاء،

مصلحة مشروعة تجدر حمايتها التقاء هذا الدفع الذي يفترض أنه يعلمه الستناده إلى عالقته 
  .الشخصية بالمدين

قد أكره الساحب على تحرير الشيك  مثالً في حال كان المستفيد وكذلك األمر أيضاً
وفاء قيمة الشيك بسبب امتناع المصرف لمطالبته ب على الساحب لمصلحته، فإذا رجع المستفيد

المسحوب عليه عن الوفاء، فعندئذ يستطيع الساحب التمسك حياله بإبطال التزامه بالشيك بسبب 
عيب اإلكراه الذي شاب إرادته وقت توقيعه عليه، كونه هو الذي أكرهه، فهذا الدفع مستمد من 

  .تفيدالعالقة الشخصية بينهما وليس فيه أي مفاجأة للمس
مما  المستمدةالشكلية، وكذلك الدفوع  من عيوب السند التجاري الدفوع المستمدة §

  :ة فيهيتضمنه من شروط وبيانات اختيارية مدرج
بالعيوب الظاهرة فيه كإغفال  له حامل أي أن يحتج حيال التجاري المدين بالسنديستطيع ف

بالدفع  حامل للسند التجاري حيال أي أن يتمسك له أيضاً كما يحق ،٣١١أحد بياناته اإللزامية

                                                           
 .١٤٦، ١٤٥، ص ٩٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٣٠٩

 .٧٩ ع سابق، ص، مرجعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١٠

، ص ٩٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .٨٠ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١١
١٤١.  
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 شرط الرجوع بال كشرط عدم الضمان أو هفي مدرجالمستمد من بيان اختياري 
  .٣١٢إلخ...مصاريف
هذه الدفوع ال تتضمن في الحقيقة أي مفاجأة تخّل باطمئنان الحامل، إذ أن العيب أو البيان ف

يمكنكما ال  ،عليه االطالع نه بمجرداالختياري ظاهر في السند ذاته، وكان يسهل عليه أن يتبي 
انعقاده، ألن لصحة اإللزامية الواجب توفرها في السند التجاري لحامل أن يدفع بجهله للبيانات ل

      .عذراً الجهل بالقانون ال يعد
  :٣١٣انعدام األهلية أو نقصهاالدفع ب §
ه بطالن التزامبحيال أي حامل له أن يتمسك  تجاريسند الالع على يستطيع كل موقِّف

والقول بغير ذلك  ،٣١٤وقت توقيعه عليه نقص أهليتهالصرفي بسبب انعدام أهليته أو بإبطاله بسبب 
حماية وهمية يمكن التحايل عليها، إذ يمكن للغير لعديمي األهلية أو ناقصيها يجعل حماية القانون 

ذلك إلى حامل  ره بعدالمتعامل معهم إفراغ االلتزامات التي يجريها معهم في سند تجاري، ثم يظه
  .أو إبطاله كي يحرمهم من التمسك بطالن التزامهم ،حسن النية
لكن المشرع غلّب في هذا وهر للحامل حسن النية، اظ غيرن هذا العيب أ والحقيقة   

على مصلحة الحامل المذكور، وبخاصة أن قواعد األهلية  أو ناقصها المجال مصلحة عديم األهلية
  .من النظام العام

  :٣١٥بالتزويـر الدفـع §
وأن يدفع في مواجهة أي حامل له  عليه ر توقيعهإذ يحق لكل مدين بالسند التجاري ز

ألنه لم يصدر عنه أي تعبير عن إرادته لاللتزام  توقيعه عليه، تزوير بطالن التزامه به بسببب
، ألن ٣١٦ةذلك كون الحامل حسن الني لزامه به دون إرادته، وال يغير منإ ه، فال يعقلصرفياً ب

  .٣١٧بالرعايةل ال تكون على حساب شخص آخر أولى وأجدر حماية الحام

                                                           
 .٨١ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١٢

، ٩٨سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .الموضع ذاته سابق،لامرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١٣
  .١٤٤ص 
 .٣٧، ص ٣٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٣١٤

 .١٤٢، ص ٦٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٣١٥

رجع مالمستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٣٥ ص ٢٦س ٨/١/١٩٧٥ق جلسة ٣٩سنة  ٦٠٣الطعن رقم نقض مصري،  ٣١٦
 .١٩٢ ، صسابق

 .٨١ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١٧
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أو عدم  قد وقع بإهمال تجاريسند العلى الإذا كان تزوير توقيع المدين  مع ذلك لكنو
وإلزامه مساءلة المدين المذكور احتراز منه، أدى إلى تسهيل هذا التزوير، فإن الرأي مستقر على 

السند التزاماً صرفياً ناشئاً عن  ، إال أن هذا االلتزام ال يعدقه من ضرربتعويض الحامل عما لح
  .مرده إلى الخطأ الشخصي وإنما ،التجاري

وكذلك الحال أيضاً فيما يتعلق بالدفع بانعدام اإلرادة، فمن وقّع على السند التجاري نتيجة 
باطالً بسبب انعدام إرادته  تعرضه إلكراه مادي ملجئ يعد منعدم اإلرادة ويكون التزامه الصرفي

وقت توقيعه عليه، ويمكنه التمسك بهذا الدفع في مواجهة أي حامل، إذ ال يعقل إلزامه بالسند دون 
إرادته، وال يغير من ذلك كون الحامل حسن النية، ألن حماية الحامل ال تكون على حساب شخص 

  .٣١٨آخر أولى وأجدر بالرعاية
  :٣١٩تجاوزها انتفاء سلطة التوقيع أوبالدفع  §

األخير له  مدعياً نيابته عن الغير دون تفويض تجارياً ووقَّع عليه شخص سند إذا حرر
في  بالسند أن يدفع بعدم التزامه مكنهيالذي األصيل المزعوم، و، فإن هذا التوقيع ال يلزم بذلك

ت أنظمة الشركة نيابة عن الشركة، وكان ع مدير شركة سنداً تجارياًفلو وقَّ له، مواجهة أي حامل
بعدم مسؤولية  هحامل إن للشركة وللشركاء أن يحتجوا حيالذلك، ف ال تخولهالمشهرة أصوالً 
لمقيدة لصالحيات المدير وفق الشركة شهر أنظمتها ا في حين لو أهملت ،الشركة عن الوفاء

مدير في إدارة سلطات ال الحامل حسن النية معذوراً لتقديره أن عندئذ يكونالقانونية، ف األصول
  .مطلقة، ويحق له في هذه الحالة الرجوع على الشركة بوصفها مدينة بالسند التجاري الشركة 

 سند كما لو كان الموكل قد وكلَّه بتحرير، المخولة له أما إذا جاوز الوكيل حدود سلطته
 لموكلان مكاإبألف ليرة سورية، ف حرره بمبلغ سبعينف ،ف ليرة سوريةأربعين ألبمبلغ  تجاري

ةليرة سوريأربعين ألف إالّ في حدود الوكالة، وهي  بالسند أن يدفع بعدم التزامه عندئذ.  
أو بانعدام  أو بالتزوير نقصهاببانعدام األهلية أو ع أن حق التمسك بالدف إلى أخيراً ونشير

عديم  على ، أيصاحب العالقة وحده على فقطيقتصر انتفاء سلطة التوقيع أو تجاوزها بأو  اإلرادة
األهلية أو ناقصها أو الشخص الذي زوأو الموكل المزعوم أو الذي  أو منعدم اإلرادة توقيعه ر

                                                           
 .٨٢ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣١٨

  .١٤٤، ١٤٣، ص ٩٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٣١٩
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 فتبقى التزاماتهم عون على السند التجاريأما األشخاص اآلخرون الموقِّ ،تجاوز وكيله حدود سلطته
  .٣٢٠مبدأ استقالل التواقيعلالً اعمإ صحيحةً به

  
  المطلب الثاني

  هيران التوكيلي والتأمينيالتظ
  

فرعاً  ٣٢٢في فرعٍ أوٍل، ثم نخصص لدراسة التظهير التأميني ٣٢١نبحث التظهير التوكيلي
  .ثانياً

  
  الفرع األول

  التظهير التوكيلي
  

) الموكِّل(يخول المظهر بأنه تصرف قانوني بإرادة منفردة  يعرف التظهير التوكيلي - ١٢٢
الشيك، أو أي سند تجاري  اإلجراءات الالزمة لقبض قيمةباتخاذ ) لالوكي(بموجبه المظهر له 

  .لحساب المظهر الموكِّل آخر،

                                                           
  .٦٣، ص ٥٦أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -  .٣٩٩، ص ٢٩٨، فقرة المرجع السابقسميحة القليوبي، . د ٣٢٠
 - ١١٣هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د -  .وما يليها ١٥٤وما يليها، ص  ١٠٢سابق، فقرة المرجع السميحة القليوبي، . د ٣٢١
علي سيد . د - . ٤٨٦، ٤٨٥، ص ٥٠٧، ٥٠٦محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - . ١١٩

محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام . د - .وما يليها ١٤٦، ص وما يليها ١٢٢، فقرة مرجع سابققاسم، 
أبو زيد رضوان، المرجع السابق، . د -  .٢٧، ٢٦ ، ص١٧، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧قانون التجارة الجديد رقم 

إدوار . د -. ١٦٥ - ١٦٢، ص ٢٨٤ - ٢٧٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٢٠٩يليها، ص  وما ٢٠٣فقرة 
  .وما يليها ٢٧٨وما يليها، ص  ١١٥عيد، مرجع سابق، فقرة 

وما  ١٠٦ سابق، فقرةالمرجع السميحة القليوبي، . د - .وما يليها ١٨٠، ص وما يليها ١١٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٢٢
 ١٣٠، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د - .١٢٨ - ١٢١هاني دويدار، المرجع السابق، ص . د - .وما يليها ١٦١، ص يليها

جاك يوسف . د -. وما يليها ٢٢٤وما يليها، ص  ٢١٤أبو زيد رضوان، المرجع السابق، فقرة . د - .وما يليها ١٥٣، ص وما يليها
وما  ٢٨٩وما يليها، ص  ١٢٠إدوار عيد، المرجع السابق، فقرة . د -. ١٦٦، ١٦٥، ص ٢٨٨ - ٢٨٥ق، فقرة الحكيم، المرجع الساب

 .يليها



93 

 

أمر شائع  ،وللشيكات بوجه خاص ،لألسناد التجارية بوجه عام التظهير التوكيليالواقع أن و
فهم التي ، فغالباً ما يلجأ التجار من حملة الشيكات إلى تظهيرها توكيلياً لمصارعالم التجارةفي 

، وعندما يقوم المصرف الوكيل بتحصيلها من ٣٢٣ليتولوا تحصيل قيمتها لحسابهميتعاملون معها 
مصرف الساحب، وغالباً ما يتم ذلك بطريقة المقاصة، يقيد قيمتها في حساب عميله التاجر 

من وبذلك يخفِّف األخير ، "عمولة التحصيل"لقاء خصم نسبة معينة من قيمتها تُسمى ، المظهر
، الوقت الكافي لذلك ديهمتاعب توجهه بنفسه إلى مصرف الساحب لهذا الغرض، وقد ال يكون ل

، فضالً عن أن التظهير التوكيلي يجنِّب وبخاصة إذا كان الشيك مستحق الوفاء في بلد أجنبي
المطالبة بالوفاء وعدم تنظيمه المظهر اآلثار الضارة التي قد تلحق به في حال تأخره عن 

  .حتجاج الالزم في ميعاده القانونياال
ال بد من توفر شروط معينة النعقاده  –كأي تصرف قانوني آخر  -  التظهير التوكيليو

  .صحيحاً وإنتاج ما يرتِّبه من آثار قانونية
 نوضح، ثم )أوالً( لصحة انعقاد التظهير التوكيلي وعليه نبحث في الشروط الواجب توفرها

  .)ياًثان(آثاره القانونية 
  :شروط التظهير التوكيلي: أوالً
شروط موضوعية : صحيحاً توفر نوعين من الشروط ستلزم انعقاد التظهير التوكيليي

  .وأخرى شكلية
 :الشروط الموضوعية )١

الشروط الموضوعية التي  هأن تتوفر فييلزم النعقاد التظهير التوكيلي صحيحاً  - ١٢٣
للمظهر  مستنيرةال رادة الحرةاإلمن حيث ، إرادي زامالت أينشوء صحة تتطلبها القواعد العامة ل

الشروط  ذاتها وهذه الشروط هي ،السببو المحلو) اإلرادة عيوبأي غير المشوبة بأحد (
نكتفي باإلحالة إليها تفادياً ولذا ، الشيك والتي سبق لنا دراستهاإنشاء صحة الموضوعية الالزمة ل

يشترط أن يكون المظهر أهالً للعمل التجاري، ألنه ال ينقل  فال باألهليةأما فيما يتعلق ، للتكرار
جاري، وإنما يخوله فقط بتحصيل قيمته تال إلى المظهر له الوكيل الحقوق الثابتة في السند

  .تظهيراً توكيلياً التجاري ر السنديحق للقاصر المأذون له بإدارة أمواله أن يظه ، ولذا٣٢٤لحسابه

                                                           
 .٨٤ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٢٣

 .الموضع ذاتهسابق، المرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٢٤
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  :الشروط الشكلية )٢
مع و الوصلة، ه أو علىذات التجاري ن يقع التظهير على السندوتتمثَّل في وجوب أ - ١٢٤
إمكانية  حيث من في هذا الصدد نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الفاضل الدكتور إلياس حداد ذلك فإننا
مع الوكيل عند اللزوم،  يبرزهاورقة مستقلة في  تجاريال دسنال قيمة التوكيل في تحصيل حصول
في تحصيل بعض أو جميع ، كأن تحدد مهمته بوضوح سلطات الوكيلفي الورقة  أن تُذكر وجوب

  . ٣٢٥للموكل األسناد العائدة
التوكيل معنى ما يفيد صراحةً التظهير وفضالً عن ذلك أوجب المشرع أن تتضمن صيغة 

ادفعوا "أو " تحصيللمبلغ ألمر فالن والقيمة للدفع ا يوعن"ر كأن يكتب المظه ،السند قيمة قبضفي 
ر العبارة المظه يذيل، ثم ٣٢٦التوكيل معنى عبارة أخرى تفيد أو أي" ألمر فالن والقيمة للقبض

  . بتوقيعه المستعملة
بوضع توقيعه، غير مقترن بأي صيغة أو بيان، على ظهر السند  رالمظه مجرد اكتفاءأما 

ألصل ، ألن ا٣٢٧أنه تظهير ناقل للحق ئذعند ض، فيفتر)أي التظهير على بياض( أو على الوصلة 
  .ر لهر إلى المظهه من المظهفيوالحقوق الثابتة  التجاري ندفي التظهير هو نقل ملكية الس

إلى تظهيره تظهيراً ناقالً  التجاري وفي الحياة العملية كثيراً ما يلجأ حامل السند - ١٢٥
األخير بتحصيل قيمة  تكليف مجرد التظهيرر له، وهو يقصد في حقيقة األمر من هذا للحق للمظه

السند لحسابه، والمشكلة التي تثور في هذا الفرض تكمن في التساؤل عما إذا كان من الجائز إثبات 
  أن هذا التظهير هو في حقيقته تظهير توكيلي وليس ناقالً للحق كما هو في ظاهره؟

  :٣٢٨مرينوالواقع أن اإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي التمييز بين أ
، يمكن ألي )المظهر والمظهر له(فيما يخص العالقة بين طرفي التظهير : األمر األول

 –بجميع وسائل اإلثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  –منهما أن يثبت في مواجهة اآلخر 
ليتسنى له  ،يلياً، فبإمكان المظهر مثالً أن يثبت أن التظهير كان توكحقيقة التظهير الذي قصداه

  .إلزام المظهر له بأن يرد إليه قيمة السند الذي حصله
  .كما يمكن أيضاً لدائني أي من طرفي التظهير إثبات حقيقته

                                                           
  .١٧٤، ١٧٣، ص ١١١ فقرة، مرجع سابق إلياس حداد،. د ٣٢٥

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧٠/١(م  ٣٢٦
 ).ت.ق ٣٦٤(

 .٨٤ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٢٧

 .١٧٥ص ، ١١١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٢٨
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حسن النية ال يعلم ليس طرفاً في التظهير و، فطالما أنه بالنسبة إلى الغير: األمر الثاني
كيلي، فال يجوز ألي من طرفيه االحتجاج في مواجهته بالوضع المستتر وأن التظهير في حقيقته تو

بحقيقة التظهير من حيث كونه توكيلياً، وذلك احتراماً للحالة الظاهرة للسند ذاته والتصرفات 
يتمسك في أن  –فيما لو كانت مصلحته تقتضي ذلك  -، ومع ذلك بإمكان الغير ٣٢٩الواردة عليه

والذي  –الشيك مثالً ساحب وكونه توكيلياً، كأن يثبت  مواجهة أي من طرفي التظهير بحقيقته
رجع عليه المظهر له لمطالبته بوفاء قيمة الشيك بسبب امتناع المصرف المسحوب عليه عن 

بالمقاصة بسبب أن التزامه بالشيك  ليتسنى له دفع مطالبة المظهر له ،أن التظهير توكيلي - الوفاء 
حال كان في ينطبق كون مبدأ تطهير الدفوع ال لمظهر، قد انقضى مع حق نشأ له في ذمة ا
  .التظهير على سبيل التوكيل كما أسلفنا

:٣٣٠آثار التظهير التوكيلي :اًنيثا 
لبيان اآلثار القانونية المترتبة على التظهير التوكيلي ينبغي التمييز بين عالقة المظهر 

  :جهة أخرى بالمظهر له من جهة، وعالقة المظهر له بالغير من
 :ففي العالقة بين المظهر والمظهر له )١

في تحصيل قيمة عنه " وكيالً"ر له والمظه" موكالً"ر المظه في التظهير التوكيلي يعد - ١٢٦
بناء عليه و ،٣٣١العالقة بينهما ألحكام القواعد العامة في الوكالة العادية تخضع الذو السند لحسابه،

 ملزالمظهر له الوكيل يأن يقوم بما يلزم من فعليه  ر،بتنفيذ هذه الوكالة، مراعياً تعليمات المظه
المبلغ الذي قبضه إلى موكله،  وأن يسلِّم ،وإعطاء المخالصة بذلكإجراءات لتحصيل قيمة السند 

ه المبالغ التي قبضها والمصاريف التي في من تنفيذ الوكالة يبينحساباً عما قام به  له قدمأن يو
أي من التزاماته ر له الوكيل بوإذا أخلَّ المظه يتوجب على الموكل أن يردها إليه، ا، والتيأنفقه
جراء ذلك، كما لو  من ضرر هلحقعما ر الموكل زم بتعويض المظهيلمسؤوالً عن خطئه و فيكون
  . هشُهر إفالس المدين ب إلى أن بقيمة السند الوكيل في المطالبة المظهر له تراخى

                                                           
 المستشار سعيد أحمد شعله،: ، نقالً عن١٥٨٤ص ٤ع ١٨س ٣١/١٠/١٩٦٧ق جلسة ٣٤سنة  ١١٩الطعن رقم نقض مصري،  ٣٢٩

  .١٨٩، ١٨٨، ص  مرجع سابق
، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - .وما يليها ١٧٥، ص وما يليها ١١٢ فقرةمرجع سابق، إلياس حداد، . د ٣٣٠

  .٨٦، ٨٥ مرجع سابق، ص
المستشار سعيد أحمد شعله، مرجع : ، نقالً عن٢٤٧ ص ٣٦س ١١/٢/١٩٨٥ق جلسة ٤٩سنة  ٤٥٢الطعن رقم نقض مصري،  ٣٣١
  .٣٥٥ ، صسابق
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١٢٧ - لذا ال يجوز له و تجاري،سند الالر له هنا مقيدة قانوناً بتحصيل قيمة ووكالة المظه
يمتنع  كمامالم يكن قد أعطي وكالة خاصة بذلك،  ،كوكيل التنازل عن الدين أو المصالحة عليه

 ه، وهيعليه تظهير السند تظهيراً ناقالً للحق ألنه ليس له أن يمنح الغير أكثر من الحقوق العائدة ل
ر الوكيل السند تظهيراً ظه إذا من هذا المنطلقو ،رقيمة السند لحساب المظه تحصيل -  ناقلكما   -

ذلك أن إقدام  ،٣٣٢تظهيراً توكيلياًفي الحالتين التظهير يعد ناقالً للحق أو ظهره على بياض، ف
ه لهذه المهمة المصرف الوكيل عن صاحب السند بتحصيل قيمته، على إنابة شخص آخر بدالً عن

الوفاء،  دولة مكانغير  ىخرأ ياة العملية، فقد يتواجد المصرف الوكيل في دولةأمر شائع في الح
  .الستيفاء قيمة السند من المدين به فإنه يكلف فرعه أو مراسله في تلك الدولة لذا

ة ها أو بوفابإرادة كل من طرفيالوكالة  تنتهي نألقواعد العامة واألصل وفقاً ل - ١٢٨
المشرع التجاري في األسناد  مع ذلك خرج لكنو ته،أهليب بحدوث ما يخّلأو  هأو بإفالس أحدهما

التظهير التوكيلي ال  نهاالتي يتضم فبين أن حكم الوكالة العامة، هذه القواعد عن حكمالتجارية 
ضل الدكتور ونؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الفا ،٣٣٣أو بحدوث ما يخل بأهليته بوفاة الموكل ينتهي

س الموكل قياساً على فالإ في حال انتهاء الوكالة أيضاً عدمحيث  من في هذا الصدد إلياس حداد
ة الوكالة في الحالتين أهليته، ذلك أن الحكمة من استمراري عدم انتهائها في حال حدوث ما يخّل

 ىيلحق به إذا وفَّمن الضرر الذي  حماية المدين بالسند التجاريذلك المشرع من ف دفهواحدة، 
مما قد  لألهلية أو فقداه ر الموكل أو إفالسه، دون أن يعلم بوفاة المظهالوكيل ر لهللمظه قيمته

د اسنفي التعامل باألتأكيد ثقة الناس هذا فضالً عن رغبة المشرع في  ،يعرضه للدفع مرة ثانية
 الوفاء بالديون الناجمة عن النقود في كوسيلة وفاء تقوم مقام اأداء وظيفته ا، فيتيسر لهتجاريةال

  .٣٣٤المعامالت
  :أما في العالقة بين المظهر له بالغير )٢

 مترتبةجميع الحقوق ال صالحية مباشرة خول المشرع صراحةً للمظهر له الوكيل - ١٢٩
، إذ لم يجز له تظهيره إال على سبيل هتظهير بحق علَّقتتجاري، باستثناء ما يسند الال على

                                                           
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧٠/١(م  ٣٣٢

  .٤٠١، ص ٢٩٩، فقرة مرجع سابقبي، سميحة القليو. د -  ).ت.ق ٣٦٤(
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧٠/٣(م  ٣٣٣

 .الموضع ذاته ،المرجع السابقسميحة القليوبي، . د -  ).ت.ق ٣٦٤(

 .١٧٨، ١٧٧، ص ١١٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٣٤
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واتخاذ  القيام بما يلزم من إجراءات لقبض قيمتهلذا يكون له حق وكما أسلفنا،  ٣٣٥توكيلال
في أيضاً  بإمكانهو لغير،ر كحجز ما للمدين لدى ااإلجراءات التحفظية لحماية حقوق موكله المظه

يرة ويقوم المظهر له الوكيل بالمهمة األخ ،إن لزم األمرإقامة الدعوى سبيل استيفاء قيمة السند 
لغير إال باسم امقاضاة  التي ال تجيز للوكيلالقواعد العامة  عن حكمخروجاً  ،باسمه الخاص

  . الموكل
ر الموكل، فإن ر له الوكيل يقوم بهذه اإلجراءات نيابة عن المظهن المظهأ طالماو - ١٣٠

في يتمسك أن بإمكان أي مدين بالسند التجاري وعليه فتنصرف مباشرة إلى ذمة موكله،  آثارها
تكون له حيال الدفوع التي جميع ب – بقيمة السندله  تهحين مطالب -  ر له الوكيلالمظه مواجهة
ساحب الشيك أصبحلو مثالً ف ،ر الموكلالمظه تظهيراً توكيلياً إلى  ر الشيكدائناً للمستفيد الذي ظه

بوفاء قيمة الشيك بسبب ته لمطالب على الساحب )المظهر له الوكيل(األخير  رجعوشخص آخر، 
 في مواجهته عندئذ أن يتمسك عن الوفاء، فبإمكان الساحبلمسحوب عليه االمصرف  امتناع

وهذا  ،ر ذاتهالمستفيد المظه الذي يطالبه بالوفاء هوبالمقاصة، كما لو كان  بانقضاء التزامه بالشيك
ال يجوز ، ولكن بالمقابل لذلك عتطهير الدفو بمبدأ عدم جواز تمسك المظهر له الوكيلما يفسر 

 من العالقات بالدفوع المستمدة ر له الوكيلالمظه أن يحتجوا في مواجهة التجاري للملتزمين بالسند
الذي جاء  –دائناً للمظهر له الوكيل  فمثالً لو أصبح الساحب ،٣٣٦الشخصية القائمة بينهم وبينه

عندئذ أن  فال يجوز للساحب -  عن الوفاءعليه المسحوب  بسبب امتناع يطالبه بوفاء قيمة السند
، )اًأي بصفته دائن(ألنه ال يطلب لنفسه شيئاً  ،يتمسك في مواجهته بانقضاء التزامه بالسند بالمقاصة

  .ر فقطلمظهعن اوكيالً  وإنما يطالبه بالوفاء بصفته
ر له الحقوق هلمظإلى االتظهير التوكيلي ال ينقل نشير أخيراً إلى أنه طالما أن و - ١٣١

فإن السند والمال الناتج عن تحصيله ال يخضعان لحق االرتهان العام الثابتة في السند التجاري، 
بالتالي فإو ،ر لهالعائد لدائني المظهنه في حال إفالس المظهيداعي باسترداد  ر أنر له يحق للمظه
قبض قيمته  المظهر له قدأما إذا كان  ،سالمفل المظهر له يزال موجوداً بين يدي السند إذا كان ما

أمام  يبقَ ولن ،عندئذ متعذرةاالسترداد  دعوىستغدو ف قبل شهر إفالسه واختلط مبلغه مع أمواله،

                                                           
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧٠/١(م  ٣٣٥

 ).ت.ق ٣٦٤(

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧٠/٢(م  ٣٣٦
 ).ت.ق ٣٦٤(
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في اقتسام أموالها  االشتراكر له وفي تفليسة المظه كدائن عادي بقيمة السند ر سوى الدخوللمظها
  .ماءمع باقي دائني المظهر له قسمة غر

  
  الفرع الثاني

  التظهير التأميني
  

يقصد به المظهر رهن يعرف التظهير التأميني بأنه تصرف قانوني بإرادة منفردة  - ١٣٢
 دينبلوفاء لضماناً  )الدائن المرتهن(لمصلحة المظهر له  ،بما يمثِّله من حقوق ،السند التجاري

  .ذمة شخص آخرفي أو  )هنالمدين الرا( ٣٣٧رذمة المظهفي  لألخير مترتِّب
نادر في الحياة العملية  لكلٍّ من سند السحب والسند ألمر أن التظهير التأميني والواقع

، الذي هو أحد ضامني رهالثقة بمظه من شأنه إضعافأن رهن السند ها أهم منو ،دةعألسباب 
ليس شيئاً السند  عن أنلتالي من اإلقبال على التعامل به، هذا فضالً الصرفيين، ويقلل با وفائه

معد بحسب طبيعته للتداول واالنتقال بسرعة من يد  فهو، معيناً يحرص حامله على االحتفاظ به
إلى الوسيلة المتبعة  فإنه يلجأ ،ميعاد استحقاقه حلول حامله إلى مبلغه قبل إذا احتاج ولذاألخرى، 

 رهنه و االقتراض بضمانته بدالً من ،فوراً غالباً، وهي خصمه لدى أحد المصارف واستيفاء قيمته
  .اًتأمينيتظهيراً  هتظهيرب

وإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى السندين التجاريين المذكورين، فإنه يصدق أيضاً ومن باب 
إلى  ه إذا احتاجحاملبإمكان مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع عليه، فكونه أولى على الشيك، 

، مما تنتفي معه ى المصرف المسحوب عليه ومطالبته بوفاء قيمته فوراًمبلغه في الحال تقديمه إل
عدم التعرض لحكم التظهير دفع المشرع إلى ولعّل هذا ما ، الحاجة إلى االقتراض بضمانته

التأميني في الشيك، خالفاً لما فعله حين نظَّم أحكام تظهير سند السحب، والتي أحال إليها فيما 
  .٣٣٨د ألمريتعلق بتظهير السن

ولكن مع ذلك قد تكون ثمة مصلحة لحامل سند السحب أو السند ألمر من تظهيره تأمينياً، 
حال أراد اقتراض مبلغ صغير ولمدة قصيرة كشهر، في حين أن مبلغ السند ويتضح ذلك جلياً في 

                                                           
  .٣٤٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص  .محمد فريد العريني و د. د ٣٣٧
  ).ت.ق ٣٤٧(م  ٣٣٨
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اقتراض هذا الفرض يفضل حامله  مثل كبير ومستحق الوفاء بعد أجل طويل نسبياً كسنة مثالً، ففي
على مبلغ السند  هحصول، ألن الخصم سيؤدي إلى المبلغ المطلوب بضمانة السند على خصمه

، لتي قد تكون كبيرة نظراً ألن أجل استحقاق السند طويلوالفائدة ا المصرفمقتطعاً منه عمولة 
 همبلغ نظراً لصغر سوى دفع عمولة أو فائدة بسيطة إلى المصرف، القرض بينما لن يترتَّب على

  .٣٣٩وقصر مدته
فإننا سندرس ما أورده المشرع من أحكام بخصوص التظهير التأميني لسند السحب  وعليه

، وليس ثمة )ت.ق ٣٤٧(المادة  بصريح نصعلى السند ألمر  ، التي تُطبق)ت.ق ٢٧١(في المادة 
لضمان تظهيره على سبيل الرهن بعلى الشيك في حال قيام حامله أيضاً  تطبيقهاما يمنع من 
صورة التظهير  في ظاهره أن يأخذ التظهير مع التنويه إلى جريان العمل على، الوفاء بدين ما

 - ينطبق ، و٣٤٠، ويبقى أمر الرهن محل اتفاق مستتر ومستقل بين المظهر والمظهر لهللحق الناقل
للحق كما هو في فيما يتعلق بجواز إثبات أن هذا التظهير هو في حقيقته تظهير تأميني وليس ناقالً 

الذي يأخذ في ظاهره  ما قلناه سابقاً بهذا الصدد في سياق حديثنا عن التظهير التوكيلي - ظاهره 
  .التظهير الناقل للحقصورة 
بد من توفر شروط معينة النعقاده ال  –كأي تصرف قانوني آخر  -  التظهير التأمينيو

  .صحيحاً وإنتاج ما يرتِّبه من آثار قانونية
، ثم نوضح )أوالً( لصحة انعقاد التظهير التأميني بحث في الشروط الواجب توفرهاوعليه ن
  .)ثانياً(آثاره القانونية 
  :٣٤١شروط التظهير التأميني: أوالً

شروط موضوعية : يستلزم انعقاد التظهير التأميني صحيحاً توفر نوعين من الشروط
  .وأخرى شكلية

 :الشروط الموضوعية )١

١٣٣ -  عدولذا وليس من أعمال اإلدارة ٣٤٢من قبيل أعمال التصرف التأميني التظهيري ،
التظهير  انعقاد الالزمة لصحة الشروط الموضوعية ذات أن تتوفر فيهصحيحاً  فإنه يلزم النعقاده

  .تفادياً للتكرار باإلحالة إليهانكتفي والتي سبق لنا دراستها بالتفصيل و، الناقل للحق
                                                           

 .٨٧ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٣٩

 .٤٤٧، ص ٣٥٦ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٤٠

  .٣٤٢، ص ٣٦١محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٣٤١
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  :الشروط الشكلية )٢
، ٣٤٣ثَّل في وجوب أن يقع التظهير على السند التجاري ذاته أو على الوصلةوتتم - ١٣٤

وعني "، كأن يكتب المظهر الرهن أو التأمينوأن تتضمن صيغة التظهير ما يفيد صراحةً معنى 
أو أي عبارة أخرى تفيد " ادفعوا ألمر فالن والقيمة رهن"أو " ضماندفع المبلغ ألمر فالن والقيمة 

، وال ضرورة لبيان مقدار الدين ، ثم يذيل المظهر العبارة المستعملة بتوقيعه٣٤٤رهنمعنى ال
  .المضمون بالسند

المظهر بوضع توقيعه، غير مقترن بأي صيغة أو  ىاكتفمن أنه إذا  أسلفناونذكِّر هنا بما 
ير ناقل ، فيفترض عندئذ أنه تظه)أي التظهير على بياض(بيان، على ظهر السند أو على الوصلة  

  .٣٤٥للحق
  :آثار التظهير التأميني: ثانياً

ينبغي التمييز بين عالقة المظهر  ية المترتبة على التظهير التأمينيلبيان اآلثار القانون
  :بالمظهر له من جهة، وعالقة المظهر له بالغير من جهة أخرى

 :٣٤٦ففي العالقة بين المظهر والمظهر له )١

 فيكون ميني بمثابة رهن للسند التجاري بما يمثله من حقوق،يعد التظهير التأ - ١٣٥
، ولذا تخضع العالقة بينهما ألحكام القواعد العامة "دائناً مرتهناً"والمظهر له " مديناً راهناً"المظهر 

، فعليه أن يقوم بما ر له كحائز للشيء المرهون بالمحافظة عليه، وبناء عليه يلزم المظهالرهنفي 
كالمطالبة بالوفاء وتنظيم االحتجاج وتوجيه اإلخطارات  ،٣٤٧زم من إجراءات لتحصيل قيمة السنديل

همل وإذا أ إلخ،...الالزمة وإقامة دعوى الرجوع على الملتزمين بالسند في المواعيد المقررة قانوناً
  .جراء ذلك عما لحقه من ضررر فيكون مسؤوالً عن خطئه ويلزم بتعويض المظه في ذلك

                                                                                                                                                                             
 .٨٧ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. الحسين و دحسين شحادة . د ٣٤٢

 .إعماالً لمبدأ الكفاية الذاتية ٣٤٣

 ).ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧١/١(م  ٣٤٤

 .٨٨ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٤٥

محمود مختار أحمد بريري، قانون . د - .الموضع ذاته سابق،المرجع ال، عالء الدين الحسيني. د حسين شحادة الحسين و. د ٣٤٦
 .٣٤٥ - ٣٤٣، ص ٣٦٣، ٣٦٢المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 

مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٤٤١ ص ٤٥س ٢١/١١/١٩٩٤ق جلسة ٥٨سنة  ٣٥٨الطعن رقم نقض مصري،  ٣٤٧
 .٢٠١ ، صسابق
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التنازل دائناً مرتهناً ال تنتقل إليه ملكية السند المرهون، فال يجوز له  المظهر لهوباعتبار 
تظهير السند  أيضاً يمتنع عليهو، أو منح المدين به أجالً لوفائه عن الدين أو المصالحة عليه

، "الشيء ال يعطيه ففاقد"نقله للغير   يملك الحق الثابت فيه لكي يستطيعالتظهيراً ناقالً للحق ألنه 
حاصالً على  التظهير عدفي هظهر إذا ومن هذا المنطلقتأمينياً،  تظهيراً هتظهيركما ال يجوز له 
  .٣٤٨سبيل التوكيل

 :٣٤٩أما في العالقة بين المظهر له بالغير )٢

صالحية مباشرة جميع الحقوق  )الدائن المرتهن(خول المشرع صراحةً للمظهر له  - ١٣٦
علَّق بحق تظهيره، إذ لم يجز له تظهيره إال على ت، باستثناء ما ي٣٥٠ة على السند التجاريالمترتب

نا، ولذا يكون له حق القيام بما يلزم من إجراءات لقبض قيمته واتخاذ قلسبيل التوكيل كما 
ه كحجز ما للمدين لدى الغير، وبإمكان )المدين الراهن( المظهر راءات التحفظية لحماية حقوقاإلج

  .أيضاً في سبيل استيفاء قيمة السند إقامة الدعوى إن لزم األمر
، وبإمكان ٣٥١والجدير بالذكر هنا أن التظهير التأميني يؤدي إلعمال مبدأ تطهير الدفوع

التمسك به حيال الملتزمين بالسند، والذين ال يجوز لهم االحتجاج في ) الدائن المرتهن(لمظهر له ا
بأي من الدفوع التي كان بإمكانهم  –حسن النية ويطالبهم بالحق الصرفي فيما لو كان  - مواجهته 

  .٣٥٢)المدين الراهن( المظهرالتمسك بها حيال 
  

  المبحث الثالث
  ضمانات الوفاء بقيمة الشيك

  
الستيفاء  ةد التجارياسناأل ةورغبةً منه في طمأنة حامل – التجاري المشرعسبق ورأينا أن 

أداء وظيفتها وتمكينها بالتالي من ، ناس في التعامل بهاتأكيد ثقة ال، وستحقاقهاد اواعيفي م اقيمته
                                                           

 ).ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧١/٢(م  ٣٤٨

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د -  .٨٩ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٤٩
 .٣٤٦، ٣٤٥، ص ٣٦٤التجارية، مرجع سابق، فقرة 

 ).ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧١/١(م  ٣٥٠

مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٤٩٠ ص ٢٩س ١٩/٦/١٩٧٨ق جلسة ٤٥سنة  ١٠الطعن رقم نقض مصري،  ٣٥١
 .٢٠٠ ، صسابق

 ).ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٧١/٢(م  ٣٥٢
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مجموعة من لحملتها في قانون الصرف قد وفَّر  -  كأداة وفاء وائتمانفي خدمة البيئة التجارية 
  .في أضيق الحدود اعدم الوفاء بقيمتهمن شأنها أن تحصر خطر الضمانات التي 

 –ملزمون قانوناً  وغيرهم من الموقعين عليه ساحب الشيك ومظهريه فقد مر معنا سابقاً أن
حيال حامله الشرعي بضمان الوفاء  -  ، مالم يشترط خالف ذلكوعلى وجه التضامن فيما بينهم

وأن تظهير الشيك بقيمته من قبِل المصرف المسحوب عليه، مالم يشترط المظهر خالف ذلك، 
ينياً يؤدي إلى تطبيق مبدأ تطهير الدفوع، فينقل إلى المظهر له حسن النية تظهيراً ناقالً للحق أو تأم

ينقل  الشيك أن تظهيرفضالً عن الحق الصرفي الثابت فيه خالياً ومطهراً من الدفوع العالقة به، 
، وهو الدين النقدي المترتب للساحب في ذمة المصرف إلى المظهر له أيضاً الحق بمقابل وفائه

أن يطلب من  –في سبيل التأكد من وجوده فعالً  –ب عليه، والذي يجوز للحامل المسحو
أن تضمن الشيك تواقيع أشخاص غير والمصرف المسحوب عليه التأشير على الشيك أو تصديقه، 

متمتعين باألهلية الالزمة أو منعدمي اإلرادة أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص ال تُلزمهم به 
ال يحول دون صحة الشيك وبقاء التزامات جميع الموقعين اآلخرين عليه صحيحةً ألي سبب آخر، 

  .إعماالً لمبدأ استقالل التواقيعطالما أنهم وضعوا تواقيعهم بصورة قانونية، 
وقد ال يكتفي حامل الشيك بكل تلك الضمانات، نتيجة ما يراوده من شكوك حول مالءة أحد 

على ضمانة اتفاقية تتمثل في قيام شخص ما بكفالة ذلك الموقعين عليه، فيسعى إلى الحصول 
  .الملتزم بالشيك فيوقِّع عليه بصفته ضامناً احتياطياً له

التي أحاط و الرئيسة للوفاء بقيمة الشيك، الضمانات من ذلك إلى أن أهمنخلص و - ١٣٧
  :اآلتي ه الشرعي، تتمثَّل فيحامل بها المشرع التجاري

  .)الرصيد( مقابل الوفاء .١
 .الضمان االحتياطي .٢

 .للموقِّعين التضامن الصرفي .٣

، ٣٥٣هي ضمانة غير صرفية) الرصيد أو مقابل الوفاء(مع التنويه إلى أن الضمانة األولى 
وإنما إلى العالقة القانونية األصلية التي تربط ساحب  ،كونها تستند ال إلى قواعد قانون الصرف

طاق الشيك الذي حرر لتسوية المديونية الناشئة الشيك بالمصرف المسحوب عليه، والخارجة عن ن

                                                           
 .٣٨٦، ص ٤٠٠محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٣٥٣
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فهما ) للموقِّعين التضامن الصرفي(والثالثة ) الضمان االحتياطي(عنها، أما الضمانتان الثانية 
 .ضمانتان صرفيتان، كونهما ناشئتين عن التوقيع على الشيك

  :اآلتية ثةالثال في المطالب الثالث الضمانات ونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من هذه
  

  المطلب األول
  )الرصيد(مقابل الوفاء 

  
، ٣٥٤الواقع أن ضمانة مقابل الوفاء تُعد من أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك

عند دراستنا ألول أثر  ضنا بالتفصيل لبيان حق حامل الشيك على مقابل وفائهتعرأن وطالما سبق 
من أحكام مقابل  ، فإننا نكتفي هنا بدراسة كلٍّتظهير الناقل للحقمن اآلثار القانونية المترتِّبة على ال

  .انتفائه في فرعين متتاليين اتالوفاء ومؤيد
  

  الفرع األول
  وفاءالأحكام مقابل 

  
عرض ، ثم )أوالً(نتناول في دراستنا ألحكام مقابل وفاء الشيك بيان مفهومه وأهميته 

  .)رابعاً( مسألة إثبات وجوده، وأخيراً )ثالثاً(يمه ، وبعدها تحديد الملتزم بتقد)ثانياً(شروطه 
  :مفهوم مقابل وفاء الشيك وأهميته: أوالً

 :الشيك مفهوم مقابل وفاء )١

ذكرنا فيما سبق أن الشيك يتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجهاً إلى المصرف  - ١٣٨
لشيك مستحق األداء بتاريخ المسحوب عليه بوفاء قيمته، كون الساحب دائناً له بمبلغ مساوٍ لمبلغ ا

مديناً لألخير  كون الساحبالسحب، وقابل للتصرف بموجب شيك، وأنه أمره بوفائه إلى المستفيد، 
فإن الغرض من إنشاء الشيك هو العمل على إطفاء دينين بين  وبالتالي بمبلغ مساوٍ لمبلغ الشيك،
للساحب في ذمة المصرف المسحوب  الدين األول هو الدين النقدي الذي: أطرافه الثالثة األوائل

                                                           
 .١٨١ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٥٤
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، والدين الثاني هو الدين النقدي الذي للمستفيد "مقابل الوفاء أو الرصيد"عليه، والذي يطلق عليه 
  .٣٥٥"القيمة الواصلة"في ذمة الساحب، والذي يطلق عليه 

المسحوب مترتِّب للساحب في ذمة المصرف  مقابل وفاء الشيك هو دين نقديوعليه فإن 
بموجب شيك،  فيه ، وقابل للتصرفموجود وقت إصدارهالشيك،  على األقل لمبلغ مساوٍ ،عليه
  .هوسابقة على سحبخارجة عن نطاق الشيك  بين هذين الطرفين قانونية عالقة ناشئ عنوهو 
  :٣٥٦الشيك أهمية مقابل وفاء )٢

 إالّ في حال اهتماماًال تنتقل إلى حامل الشيك، ولذا فإنه ال يعيرها الواقع أن القيم الواصلة 
إلى  - بقوة القانون  -  ينتقلفمقابل وفاء الشيك  أما، فقط ر له الشيكأراد الرجوع على من ظه
ي استيفاء قيمته، ولكن ون عليها فويعد من أهم الضمانات التي يعتمد ،حملته المتعاقبين كما أسلفنا
لدى  فقد يوجد مقابل الوفاء ،الشيكة شرطاً لصح يعدوجود مقابل الوفاء يجب أالّ يفهم من ذلك أن 
وقد ال للوفاء، إليه وقبل تقديمه  صدارهأو بعد إ شيكال وقت إصدار المصرف المسحوب عليه

، طالما استحوذ على بياناته ٣٥٧أو صحة إصداره دون أن يؤثر ذلك في انعقاد الشيك ،اًطلقميوجد 
وإن كان انتفاؤه يعرض ساحبه حسن  ،الحقاً اإللزمية كافةً وكان مسحوباً على مصرف كما سنرى

النية لغرامة مالية ال يتجاوز مقدارها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، فضالً عن تعرضه 
فيما لو كان سيئ النية كما سنرى  للعقوبة الجزائية المقررة قانوناً لجريمة إصدار شيك دون رصيد

  .الحقاً
 أهمية كبيرة له المسحوب عليه المصرف لدى الشيك إن وجود مقابل وفاءفمع ذلك لكن و
  :٣٥٨اآلتي فيما بينهم على النحو في العالقات التي تنشأ هأطراف من كلٍّمركز بالنسبة ل ،ودور مهم
  :ففي العالقة بين الساحب والمصرف المسحوب عليه -أ

تختلف هذه العالقة تبعاً لما إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمصرف  - ١٣٩
  :ب عليه أم لم يقدمهالمسحو

                                                           
ي مساوٍ لمبلغ الشيك، وأن هذا كما سبق وقلنا بأنه عندما يظهر المسفيد الشيك لشخص آخر، فذلك ألنه مدين لذلك الشخص بمبلغ نقد ٣٥٥

، ويطلق ذات التسمية على الدين النقدي الذي للمظهر له "القيمة الواصلة"الدين النقدي الذي للمظهر له في ذمة المستفيد يطلق عليه أيضاً 
 .إلخ...الثاني في ذمة من ظهر له الشيك وهكذا

 .١٤٩، ١٤٨هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٣٥٦

مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧مود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم مح. د ٣٥٧
  .٢٩ ، ص١٩، فقرة سابق
 .٣٠٢ - ٣٠٠، ص ١٢٦إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ٣٥٨
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هنا نكون أمام أحد ف: فإذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمصرف المسحوب عليه -
  :وهما فرضين

إما أن يفي المصرف المسحوب عليه قيمة الشيك لحامله الشرعي، وعندئذ تكون  •
عالقة الدائنية والمديونية التي نشأت بين الساحب والمصرف المسحوب عليه قد 

  .ضتانق
وعندئذ ، لحامله الشرعي قيمة الشيك المسحوب عليه وفاء المصرف رفضوإما ي •

، مقابل الوفاء لمطالبته برد الرجوع على المصرف المسحوب عليهللساحب  يحق
جراء  التعويض عليه عن العطل والضرر اللذين لحقا بهب فضالً عن مطالبته

  .٣٥٩ي من أذى، بما في ذلك ما لحق اعتباره المالرفضه الوفاء
االمتناع  له حقفي :الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمصرف المسحوب عليهأما إذا لم يكن  -

ى على الساحب، وإذا وفَّ دون أن يتعرض ألي مسؤولية حيال عن الوفاء للحامل
الرجوع على الساحب بما  عندئذ من حقه، ف)أي دون أن يتلقى مقابل الوفاء(المكشوف 

  .اهوفَّ
  :لعالقة بين الساحب والحاملوفي ا - ب

مقابل الوفاء  تبعاً لما إذا كان الساحب قد قدم الحامل حياليختلف مركز الساحب  - ١٤٠
  :للمصرف المسحوب عليه أم لم يقدمه

لحين  الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمصرف المسحوب عليه وبقي موجوداً لديه فإذا كان -
بقي ضامناً  ولو -  ن الساحببإمكا، فنسبة لألخيرانقضاء ميعاد التقادم الصرفي بال

لو ، فيما صرفياً بسقوط حقه في الرجوع عليه أن يدفع مطالبة الحامل -للوفاء بالشيك 
  .عليه قانوناًكان قد أهمل القيام باإلجراءات المفروضة 

ى إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمصرف المسحوب عليه أو قدمه ثم انتفأما  -
 صرفياً لحامل الرجوع عليهمن حق ايبقى ف، أو انقضى قبل انتهاء مهلة التقادم المذكورة

 أنه ليس للساحب في هذا الفرض أن يمتنع عن الوفاء للحامل ، بمعنىهمالًم كان ولو
من  فهو قد تلقى مبلغ الشيك ،دون سبب على حسابه وإالّ ترتب على ذلك إثراؤه المهمل

 مقابل وفائه خرج شيئاً من ذمته أي دون أن يقدمدون أن ي) واصلةالقيمة ال(المستفيد 

                                                           
 ).ت.ق ٤٠٢(م  ٣٥٩
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 سواء كان الحامل قد راعى ،ولذا فإنه يبقى مديناً بالشيكلمسحوب عليه، للمصرف ا
  .هاعليه قانوناً أم لم يراعاإلجراءات المفروضة 

  :أما في العالقة بين الحامل والمصرف المسحوب عليه -ج
ولذا فإنه ليس  ،ن الشيك مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع عليهذكرنا فيما سبق أ - ١٤١

المسحوب عليه  بالتالي لن يكون المصرفمعداً لعرضه على المصرف المسحوب عليه للقبول، و
مع ذلك  لكنو، كما أسلفنا ه الشرعي، إال في حال كان قد صدق عليهحامل حيالصرفياً  ملتزماً به

من  اء قيمتهإلى استيف وطمأنته الشرعي للشيك لحاملاماية في حرغبةً منه  –فإن المشرع 
 أقرقد   - وتشجيعهم على التعامل بهيه، ودعماً لثقة الناس بهذا السند المصرف المسحوب عل

إذا امتنع  ، وعليهكما مر معنا بقوة القانون انتقال الحق بمقابل وفاء الشيك إلى حملته المتعاقبين
عن الوفاء بقيمة الشيك لحامله الشرعي، على الرغم من توفر مقابل  المصرف المسحوب عليه

 يه لحين، طالما بقي لدعندئذ مطالبته به والتنفيذ عليه الستيفائه منهللحامل  فيجوز وفائه لديه،
وهي ثالث سنوات محسوبةً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الشيك  ،انقضاء مدة التقادم الصرفي

لم يكن  في حين لو، ٣٦٠ها تتقادم دعوى حامله حيال المصرف المسحوب عليهللوفاء، والتي بمضي
ن األخير على المكشوف، فل هالمسحوب عليه ولم يف المصرف موجوداً لدى الشيك مقابل وفاء
على  على الساحب وسائر الموقعين اآلخرين ه الشرعي عندئذ سوى الرجوعحامل يكون أمام

وعلى وجه التضامن فيما بينهم،  –قانوناً  منهم، كونهم جميعاً ملزمين الشيك الستيفاء قيمته من أي
من قبِل المصرف المسحوب  حيال حامله الشرعي بضمان الوفاء بقيمته - مالم يشترط خالف ذلك 

  .عليه كما أسلفنا
  :٣٦١شروط مقابل وفاء الشيك: ثانياً
مالم يكن للساحب  شيك ال يجوز إصدار«: أنه على )ت.ق ٣٥٤/١( نصت المادة - ١٤٢

تفاق صريح ال شيك طبقاً بموجبتصرف فيها ال يستطيعنقود لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه 
  .»بينهما أو ضمني

  :٣٦٢الشيك شروط أربعة تتمثَّل في اآلتي في مقابل وفاءأن تتوفر  وعليه فإنه يجب
  .من النقود معين مبلغب حقاً شخصياًأن يكون  .١

                                                           
 ).ت.ق ٣٩٤/١(م  ٣٦٠

 .٤٨٩ - ٤٨٧، ص ٥٠٨ت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامال. د ٣٦١

 .وما يليها ١٨١ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٦٢
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 .قل لمبلغ الشيكمساوياً على األ أن يكون .٢

  .إصدار الشيك تاريخموجوداً منذ  يكون نأ .٣
 .أن يكون قابالً للتصرف فيه بموجب شيك .٤

  :ونبحث بشيء من التفصيل تباعاً كالً من هذه الشروط اآلربعة
 :أن يكون مقابل الوفاء حقاً شخصياً بمبلغ معين من النقود )١

ئناً للمصرف المسحوب عليه فيشترط لوجود مقابل وفاء الشيك أن يكون الساحب دا - ١٤٣
كغيره من  –بمبلغ معين من النقود، ويعد هذا الشرط نتيجة منطقية لكون الحق الذي يمثله الشيك 

، وألن المسحوب عليه ال يتمكن من إبراء ذمته حيال ٣٦٣هو دائماً مبلغ نقدي -األسناد التجارية 
وال فرق بعد ذلك لصفة هذا الدين  الحامل، إالّ إذا كانت هذه الذمة مشغولة بدين نقدي للساحب،

  . وئهوال لمصدر نش) مدنياً كان أم تجارياً(
 :أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على األقل لمبلغ الشيك )٢

كي يتمكن المصرف ل ء الشيك مساوياً على األقل لمبلغه،يجب أن يكون مقابل وفا - ١٤٤
، كان هذا المقابل أقل من مبلغ الشيكإذا ه الشرعي، فلحامل بقيمته كاملةًالمسحوب عليه من الوفاء 

يستغرق جزءاً كبيراً منه، أو محل حجز أكثر من مبلغه ولكنه مثقل بحق امتياز أو رهن  كان أو
فيعد المقابل غير موجود، ويتعرض الساحب  ،أقل من أن يفي قيمة الشيك كاملةً بحيث يجعله
  .للمؤيد الجزائي
  :ال يخلو من أي أثر) الجزئي(لوفاء الناقص مع التنويه إلى أن مقابل ا - ١٤٥

عدم حرمانه من ضمانة مقابل رغبةً من المشرع في حماية حقه و :فبالنسبة للحامل -
أجاز له مطالبة المصرف المسحوب عليه أن يفيه ، أقل من قيمة الشيكالوفاء، ولو كان 

ن هذا المقابل ينتقل أطالما و ،٣٦٤ئهمن قيمة الشيك بقدر ما هو متوفر لديه من مقابل وفا
ينتقل أيضاً ) أي أقل من قيمة الشيك( ا كان ناقصاً إذ فإنهلحامل، بمحلّه وأوصافه، إلى ا
  .٣٦٥، ويكون له وحده حق قبضه دون أن يزاحمه في ذلك أحد من دائني الساحبإليه

                                                           
  .٤٢٧، ص ٣٦٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٣٦٣
  ).ت.ق ٣٧٤/٢(م  ٣٦٤
 .٢٠٠، ص ١٢٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٦٥
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حدود في  جزئياً لشيك وفاءأن يفي ا بإمكانه :لمسحوب عليهللمصرف االنسبة كذلك بو -
إذ بقدر ما ، ٣٦٦هللحامل أن يرفض ال يجوز الذيو ،في ذمته للساحب  ين المترتبالد

يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ ذمم ساحبه ومظهريه وضامنيه االحتياطيين، وما على 
من مبلغه دون وفاء والرجوع على  عما بقي حامله عندئذ سوى تنظيم االحتجاج الالزم

  .٣٦٧الملتزمين اآلخرين لمطالبتهم به
ه يستوي بالنسبة إليه فرضي انتفاء مقابل ال يمكن القول بأن :لساحبل بالنسبة وأخيراً -

المهمل يدفع مطالبة الحامل  له الحق في أن فالرأي على أن عدم كفايته، والوفاء 
ذي قدمه ال ،بقدر قيمة مقابل الوفاء الجزئيعليه صرفياً بسقوط حقه في الرجوع 

  .٣٦٨هلمسحوب عليللمصرف ا
 :أن يكون مقابل الوفاء موجوداً منذ تاريخ إصدار الشيك )٣

منذ تاريخ المسحوب عليه  المصرف يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً لدى - ١٤٦
 الشيك، كونه مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع عليه، ويجوز بالتالي لحامله الشرعي إصدار
 فإذا قدم الساحب مقابل الوفاء إلى المصرف، إلى المصرف المسحوب عليه لقبضه فوراً هتقديم

ويتعرض الساحب ، وفاء الشيك دون مقابل د تقديم الشيك لألخير للوفاء، فيكونالمسحوب عليه بع
إذا لم  للمؤيد الجزائي -  حية العمليةمن النا - ساحبالمع ذلك ال يتعرض  ، ولكنللمؤيد الجزائي
قبل والمسحوب عليه فيما بعد  المصرف إلى قدمهصداره، ولكنه مقابل وفاء وقت إ يكن للشيك

في  له قيمة الشيك بتاريخ تقديمه للوفاء، فال مصلحةاستوفى الحامل  لمااطف ،م الشيك للوفاءيقدت
 الجزائي تفادياً للمؤيد -  ما يلجأ الساحب ولهذا كثيراً ،٣٦٩إقامة أي دعوى، وال دعوى بال مصلحة

 وفائهمقابل  ، بحيث يتأكد فيه من تقديماريخ إصداره الحقيقيلتإلى تأريخ الشيك بتاريخ الحق  - 
صحة الشيك  ا التأخير في التاريخ ال يؤثر فيهذ مع العلم أن ،المسحوب عليهإلى المصرف 

 المصرف إلى ه الشرعيمه حاملقد وإذا، ٣٧٠وقابليته لتقديمه للوفاء بدءاً من تاريخ إصداره الحقيقي
  .الجزائي للمؤيدالساحب  مقابل وفائه بعد، فيتعرض دم إليهقد قُ عليه، ولم يكنالمسحوب 

                                                           
  ).ت.ق ٣٧٤/٢(م  ٣٦٦
  ).ت.ق ٣٧٤/٤(م  ٣٦٧
 .٢٠٠، ص ١٢٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٦٨

  .٤٢٩، ص ٣٦٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٣٦٩
 ).ت.ق ٣٦٨/٢(م  ٣٧٠
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 :٣٧١أن يكون مقابل الوفاء قابالً للتصرف فيه بموجب شيك )٤

قابالً للتصرف،  أن يكون مقابل الوفاء - باإلضافة للشرط الثالثة السابقة  –يجب  - ١٤٧
في ذلك الوقت يقتضي أن يكون  ، مما٣٧٢بمعنى أن يكون حاّل األداء منذ وقت إصدار الشيك

محقق الوجود ومعين المقدار، فإذا لم يكن حاّل األداء أو كان معلقاً على شرط فاسخ أو واقف أو 
بين الساحب والمصرف المسحوب  قائم محجوزاً عليه من قبِل أحد دائني الساحب أو محل نزاع

رف المسحوب عليه غير ، فيعد مقابل الوفاء عندئذ غير موجود بالنسبة لكلٍّ منهما، فالمصعليه
ملزم قانوناً بوفاء الشيك، وليس للساحب أن يدفع مطالبة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع 

 – بحيث يكون له االعتماد عليه، فبإمكانه -وإمعاناً في حمايته  - عليه صرفياً، أما بالنسبة للحامل 
 - يين مقداره وانتهاء النزاع بشأنه حلول ميعاده أو تحقُّق وجوده أو رفع الحجز عنه أو تع عند

فيه  قابالً للتصرف مقابل الوفاء وفضالً عما تقدم يجب أن يكونمنه،  حق استيفاء قيمة الشيك
المسحوب عليه على المصرف أن يكون قد تم االتفاق بين الساحب و بمعنى، بموجب شيك

يستخلص  ضمنياً ا قد يكون، كمهذا االتفاق صريحاًقد يكون و ،استعماله عن طريق سحب شيكات
ه أثناء عقد فتح الحساب عميلفتر الشيكات إلى دتسليم المسحوب عليه ب من قيام المصرف

  .المصرفي لديه
  :٣٧٣الملتزم بتقديم مقابل وفاء الشيك: ثالثاً

وعلى ساحب الشيك أو اآلمر غيره بسحبه «: أنه على )ت.ق ٣و٣٥٤/٢( نصت المادة
ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤوالً بصفته الشخصية قبل ومع  داء مقابل وفائه،لحسابه أ

  .»المظهرين أوالحامل دون غيرهم
وعليه فإن الملتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه هو الساحب،  - ١٤٨

وتعهد له بالتالي بأنه سيقبض ) القيمة الواصلة(فمن المفروض أنه تلقى من المستفيد مبلغ الشيك 
ذا المبلغ من المصرف المسحوب عليه، الذي وجه إليه أمراً بالدفع، ولذا من الطبيعي أن يلتزم ه

الساحب بأن يوفِّر للمصرف المحسوب عليه الوسيلة، التي تمكّنه من تنفيذ األمر الصادر إليه، وإالّ 
                                                           

 .وما يليها ٣٨٥ ، ص٢٩٤، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د ٣٧١

مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧الجديد رقم محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة . د ٣٧٢
 .٣٠ ، ص١٩، فقرة سابق

 -  .١٥٠، ١٤٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .١٨٣ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٧٣
وما يليها، ص  ٢٤٦فقرة أبو زيد رضوان، مرجع سابق، . د - .١٧٢، ١٧١، ص ١٥٠، ١٤٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د

  .٣٠٥ - ٣٠٢، ص ١٢٧إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٢٥٨
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فال شأن لهم   - وغيره من المظهرين الالحقين  –أثرى دون حق، أما المستفيد الذي ظهر الشيك 
بمقابل الوفاء وال يلتزمون بتقديمه إلى المصرف المسحوب عليه، ألن كل واحد منهم قد دفع مبلغ 

فإن انتفاء مقابل  لذاالشيك حين تلقاه من حامله السابق، فال محل إللزامه بدفع قيمته من جديد، و
  .قه في الرجوع عليه صرفياًبسقوط حالحامل المهمل حيال من التمسك  أياً منهم الوفاء ال يمنع
الحقيقي  سحب الشيك لحساب غيره، فعلى الساحبقد الساحب ولكن في حال كان  - ١٤٩

مجرد فالساحب الظاهر ، المسحوب عليه إلى المصرف وفائهمقابل  دون الساحب الظاهر تقديم 
كيله من ن وعن الساحب الحقيقي، ومن واجب الموكل الذي أعطى األمر بالسحب، أن يمكِّ وكيل

المصرف المسحوب عليه قيمة الشيك على ى إذا وفَّ ، وبناء عليهتنفيذ المهمة التي أناطها به
أما  ،إالّ على الساحب الحقيقيعندئذ  فال رجوع له )دون أن يتلقى مقابل وفائهأي ( المكشوف

الساحب الظاهر،  هوبتقديم مقابل الوفاء حيالهم م بالنسبة لمظهري الشيك وحامله األخير، فالملتز
أن يتمسك  لساحب الظاهربالتالي بإمكان او ،كما أسلفنا إذ ال يفترض بهم معرفة الساحب الحقيقي

فيما لو كان مقابل الوفاء قد قُدم  حيال الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع عليه صرفياً
 ولو كان مهمالً حامللل المسحوب عليه، أما في حال انتفائه فيتعذَّر عليه ذلك، ويحق للمصرف

  .الرجوع عليه صرفياً
 الشيك بتقديمم شخص غريب عن وأن يقمن يمنع  إلى أنه ليس ثمة ما وننوه في هذا الصدد

بدالً من الساحب، كما لو أراد هذا الشخص أن يفي  إلى المصرف المسحوب عليه مقابل وفائه
  .م بذلك على سبيل التبرعقاللساحب أو في ذمته بذلك ديناً 

المصرف المسحوب  إلى مقابل الوفاء على وجب تقديمأي استقرار الرأخيراً إلى  ونشير
  .٣٧٤ولو تضمن الشيك شرط الوفاء في محل مختار في موطنه، عليه

  :٣٧٥مقابل وفاء الشيكإثبات وجود : رابعاً
سبق وبينا أهمية وجود مقابل وفاء الشيك لدى المصرف المسحوب عليه ودوره المهم 

بة لمركز كلٍّ من أطرافه في العالقات التي تنشأ فيما بينهم، ومن الطبيعي أن تتعارض بالنس
وفقاً ألحكام  - وطالما أن األصل في الشخص ، مصالح هؤالء فيما يتعلق بإثبات وجوده أو انتفائه

إن هو براءة ذمته، وعلى من يدعي انشغالها بدين أن يقيم البينة على ذلك، ف –القواعد العامة 
                                                           

  .١٩٥، ص ١٢٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٧٤
جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د - .١٨٤، ١٨٣ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٧٥
 .٢٧٨، ٢٧٧، ص ٤٩٥
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األصل هو براءة ذمة المصرف المسحوب عليه، وبالتالي انتفاء مقابل وفاء الشيك لديه، وعلى من 
وأما صاحب المصلحة في هذا االدعاء فقد يكون ، ٣٧٦يدعي وجوده لديه إقامة الدليل على ذلك

  :٣٧٧ساحب الشيك وقد يكون حامله الشرعي على التفصيل اآلتي
أن يثبت وجود مقابل وفائه لدى  في مصلحته تجلىت :لساحب الشيكالنسبة بف - ١٥٠  

  :وهي في ثالثة فروض المصرف المسحوب عليه
عندما يريد رد الدعوى التي يرفعها عليه المصرف المسحوب عليه  :الفرض األول -

 ).أي دون أن يتلقى مقابل وفائه(ى قيمة الشيك على المكشوف بحجة أنه وفَّ

ء قيمة الشيك لحامله الشرعي بسبب امتناع عندما يضطر إلى وفا :الفرض الثاني -
، ويريد الرجوع على األخير لمطالبته برد مقابل المصرف المسحوب عليه عن الوفاء

الوفاء وبالتعويض عليه عن العطل والضرر اللذين لحقا به جراء رفضه الوفاء، بما في 
 .ذلك ما لحق اعتباره المالي من أذى

امتناع المصرف المسحوب عليه عن ه الحامل بسبب يرجع علي عندما :الثالثالفرض  -
بسقوط حقه في الرجوع عليه  ودفع مطالبته له ه،اإلفادة من إهمال يرغب فيو ،الوفاء

 إذ لو لم يثبت الساحب، ٣٧٨صرفياً بسبب عدم مراعاته للواجبات المفروضة عليه قانوناً
م عندئذوبقي موجوداً لديه لحين إلى المصرف المسحوب عليهمقابل وفاء الشيك  أنه قد ،

وهو كما أسلفنا ثالث سنوات محسوبةً من تاريخ (انقضاء ميعاد التزام األخير بوفائه 
، فلن يستفيد من إهمال الحامل، كونه سيبقى مديناً أصلياً )انتهاء مهلة تقديم الشيك للوفاء
 .٣٧٩وليس مجرد ضامن للوفاء

في أن يثبت وجود مقابل وفائه لدى  فتتجلى مصلحته: أما بالنسبة لحامل الشيك - ١٥١
أراد الرجوع عليه بالدعوى امتنع عن الوفاء له بقيمة الشيك، و حال المصرف المسحوب عليه في

، فهنا يتوجب عليه إقامة الدليل على العادية لمطالبته بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون
بما بتزويده في ذلك  على الساحب معاونتهووجود مقابل الوفاء لدى المصرف المسحوب عليه، 

                                                           
 .٢٠٢، ص ١٣١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٧٦

 .١٥٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٣٧٧

  ).ت.ق ٣٥٤/٤(م  ٣٧٨
  .٤٧٨، ص ٣٨٤ فقرةمرجع سابق، إلياس حداد، . د ٣٧٩
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إلثبات انشغال ذمة المصرف المسحوب عليه بمقابل الوفاء، الزمة وثائق ومستندات  لديه من
  .٣٨٠كنسخة العقد المبرم بين الساحب والمصرف المسحوب عليه مثالً

 لدى المصرف المسحوب الشيك وأخيراً فيما يتعلق بكيفية إثبات وجود مقابل وفاء - ١٥٢
جميع معامالت  أن المشرع قد أسبغ صفة األعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية على وحيثعليه، 

، فيجوز لصاحب المصلحة، سواء كان ساحب الشيك أم حامله ٣٨١العامة والخاصة المصارف
اإلثبات  وسائلبجميع  الشرعي، أن يثبت وجود مقابل وفائه في مواجهة المصرف المسحوب عليه

إعماالً  ،٣٨٢صية والقرائناإلثبات كافةً بما فيها البينة الشخ لة في المواد التجارية، أي بوسائلالمقبو
تأشير المصرف المسحوب أن بفي هذا السياق  ، ونذكِّرالتجارية لمبدأ حرية اإلثبات في المواد

ديقه عليه ، كما أن تص٣٨٣عليه على الشيك يفيد إقراره بوجود مقابل وفائه لديه في تاريخ التأشير
  .٣٨٤يفيد أيضاً إقراره بوجود مقابل وفائه لديه في تاريخ المصادقة، فضالً عن تعهده بوفائه للحامل

تقتضي مصلحة الساحب أن يثْبِت وجود  عندما ولكن يجدر بنا التنويه في هذا الصدد إلى أنه
ندئذ يتوقف فع، ٣٨٥المهمل في مواجهة الحامل لدى المصرف المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك

وجب إثبات  اًمدنيإذا كان فصفة دين مقابل الوفاء، تحديد طريقة اإلثبات الواجب اتباعها على 
ما باإلثبات المقررة في المواد المدنية، بما يعني وجوب اإلثبات بالكتابة أو  وجوده وفقاً لوسائل

 ين مقابل الوفاء تجارياًدليرة سورية، أما إذا كان ) ٥٠٠(فيما لو تجاوزت قيمته  ٣٨٦يقوم مقامها
 اإلثبات كافةً بما  لة في المواد التجارية، أي بوسائلاإلثبات المقبو وسائلبجميع فيجوز إثباته عندئذ

  .التجارية إعماالً لمبدأ حرية اإلثبات في المواد ،فيها البينة الشخصية والقرائن
  
  

                                                           
  .٤٥٥، ص ٣٦٢ فقرةالمرجع السابق، إلياس حداد، . د ٣٨٠
  ).ت.د ق/٦(م  ٣٨١
 .٢٠٢، ص ١٣١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٣٨٢

 ).ت.ق ٣٥٥/٢(م  ٣٨٣

 ).ت.ق ٣٥٥/٣(م  ٣٨٤

ويرغب   -بسبب امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء  -وهو ما يتحقَّق في الفرض الذي يرجع فيه الحامل على الساحب  ٣٨٥
روضة الساحب في اإلفادة من إهمال الحامل، ودفع مطالبته له بسقوط حقه في الرجوع عليه صرفياً بسبب عدم مراعاته للواجبات المف

يعاد عليه قانوناً، إذ لو لم يثبت الساحب عندئذ أنه قدم مقابل وفاء الشيك إلى المصرف المسحوب عليه، وبقي موجوداً لديه لحين انقضاء م
  .التزام األخير بوفائه، فلن يستفيد من إهمال الحامل، كونه سيبقى مديناً أصلياً وليس مجرد ضامن للوفاء

  .إقرار المدعى عليه أو نكوله عن حلف اليمين الحاسمة: في حال وجوبها لإلثبات سوى أحد أمرين وهما وال يقوم مقام الكتابة ٣٨٦
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  الفرع الثاني
  مقابل الوفاءانتفاء  اتمؤيد

  
ع على انتفاء مقابل وفاء الشيك نوعان من المؤيدات، األول مؤيدات مدنية المشر رتَّب

  .والثاني مؤيدات جزائية، ونتناول بالدراسة تباعاً كالً من هذين النوعين
  :ؤيدات المدنيةالم :أوالً
 وعلى«: على أنه) ت.ق ٣٥٤/٤(نصت المادة فقد بقاء الشيك صحيحاً، في وتتمثَّل  - ١٥٣

أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في  أن يثبت في حالة اإلنكار هدون غيرالساحب 
  .»المحددة دم االحتجاج بعد المواعيدوقت إنشائه، وإال كان ضامناً وفاءه ولو قُ

 سحوب عليه ال يحول دون بقائهوعليه فإن انتفاء مقابل وفاء الشيك لدى المصرف الم
   .ه حيال حامله الشرعي ولو كان مهمالًوفائ ٣٨٧وإلزام ساحبه بضمان صحيحاً،

رين لحامل الشيك الرجوع على المظه«: أنه على) ت.ق ٣٨٣/١(المادة نصت كما 
بت دفع قيمته وأثولم تُ مه للوفاء في الوقت المحددإذا قد به والساحب وغيرهم من الملزمين

  .»إلخ...االمتناع عن الوفاء
المقدم إليه  – قيمة الشيكب ف المسحوب عليه عن الوفاءالمصر نعمن هذا المنطلق إذا امتو

أو عدم كفايته أو ألي سبب آخر،  ئهانتفاء مقابل وفا بسبب سواء –خالل مهلة التقديم القانونية 
صرفياً  الرجوع -  بعد مراعاته لإلجراءات المفروضة عليه قانوناً –ه الشرعي عندئذ حق لحامليف

  .لوفاءلمطالبتهم با الموقِّعين عليه رين وغيرهمومظهمن ساحب  على الملتزمين به
أن الشيك يعد صحيحاً ولو لم يتوفر مقابل وفائه لدى المسحوب  إلى نخلص من ذلك كلهو

تكمن و ،اإللزامية كافةً هاستحوذ على بياناتو كان مسحوباً على مصرف إصداره، طالما وقتعليه 
التعامل به كأداة  الناس على وتشجيع الشيكم الثقة في دع فيع المشرذلك في رغبة  من حكمةال

 - على حامله يتوجب كان فيما لوهذا الدور  من تأديةالشيك إذ لن يتمكن وفاء تقوم مقام النقود، 
، هذا فضالً عن انتفائه ق من وجود مقابل وفاء له أوتحقُّأن يبحث ويتحرى لل - قبل حصوله عليه 
يساعد الساحب على االستفادة من إهماله، بل  مقابل وفائه ل انتفاءالشيك في حا أن القول ببطالن

  .من سوء نيته من جهة، واإلضرار بمصلحة الحامل من جهة أخرىو
                                                           

 .٣٨١ ، ص٢٩٠، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د ٣٨٧
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  :المؤيدات الجزائية: ثانياً
  :وتتمثَّل في مؤيدين، وهما

 .فرض غرامة مالية على الساحب .١

ريح كاذب عن حقيقة ، وتجريم إعطاء تصاستالمه كذلكو ،تجريم إصدار شيك بال رصيد .٢
 .مقابل الوفاء

  :نبحث تباعاً كالً منهما
  :٣٨٨الغرامة المالية )١

المسحوب على مصرف والمستوفي  أبقى على صحة الشيك قدع المشر صحيح أن - ١٥٤
إال  ولو انتفى مقابل وفائه وقت إصداره، حمل ساحبه عبء ضمان وفائه،و لبياناته اإللزامية كافةً،

غرامة معاقبته بأيضاً  وإنما قرر، فحسب سؤولية الساحب على هذا الضمانبقصر م لم يكتف أنه
أي ال يعلم ( ٣٨٩كان حسن النية ارها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية في حالمالية ال يتجاوز مقد

 أما إذا كان ،)وقت إصداره للشيك بانتفاء مقابل وفائه أو عدم كفايته لدى المصرف المسحوب عليه
عالماً وقت إصداره للشيك بانتفاء مقابل وفائه أو عدم كفايته لدى المصرف أي ( نيةال سيئ

  .٣٩٠الجزائية لعقوباتعرضة ل عندئذ يكون فإنه ،)المسحوب عليه
صريح كاذب عن حقيقة ، وتجريم إعطاء تكذلك استالمهتجريم إصدار شيك بال رصيد، و )٢

  :مقابل الوفاء
يكات وتشجيع الناس على التعامل بها، رغبةً من المشرع في دعم الثقة في الش - ١٥٥

وبخاصة أنها تُستعمل على نطاق واسع كأداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالديون الناجمة عن 
جرم فعل كل من يقدم عن سوء نية على سحب المعامالت المدنية والتجارية على حد سواء، فقد 
ف المسحوب عليه أو على استرداد الرصيد كله أو شيك بال رصيد كاف للوفاء بقيمته لدى المصر

بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار أمر للمصرف المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة الشيك، 

                                                           
هنا ، فللغرامة ..."يعاقب بغرامة"تعبير ) ت.ق ٣٩٨(فضلنا معالجتها تحت المؤيدات الجزائية كون المشرع استخدم في نص م  ٣٨٨
، ٣٦٥ فقرة، مرجع سابقإالياس حداد، . العقوبة، في حين عالجها أستاذنا الفاضل الدكتور إالياس حداد تحت المؤيدات المدنية، د ةصف
  . ٤٥٩ص 
 ).ت.ق ٣٩٨/٥(م  ٣٨٩

 ).ت.ق ٣٩٨/٦(م  ٣٩٠
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، ٣٩١الغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سوريةبالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبوقرر معاقبته 
للوفاء بقيمته  ر على تسليمه شيكاً بال رصيد كافكما جرم فعل من يقدم عن معرفة على حمل الغي

، وأخيراً قرر ٣٩٢لدى المصرف المسحوب عليه، وعده شريكاً للفاعل مقرراً معاقبته بالعقوبة ذاتها
 - الذي يصرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه  –معاقبة المصرف المسحوب عليه 

  .٣٩٣ليرة سورية وخمسة وعشرين ألف ليرة سوريةبغرامة يتراوح مقدارها بين عشرة آالف 
المؤلفات إلى مكانها المناسب في  - مائبصدد شرح أركان هذه الجر -  ونكتفي هنا باإلحالة

  .ها تفصيالًتالفقهية واألبحاث القانونية المعنية بدراس
  

  المطلب الثاني
  ٣٩٤الضمان االحتياطي

  
ة أحد الموقعين عليه، فيسعى إلى قد تراود الحامل المنتظَر للشيك شكوك حول مالء

الحصول على ضمانة اتفاقية تتمثل في إقدام شخص ما معروف بمالءته مالياً بالتوقيع على الشيك 
الضامن "وعلى الكفيل " الضمان االحتياطي"ككفيل لذلك الموقِّع، ويطلق على هذه الكفالة 

  ".الشخص المضمون"وعلى الملتزم المكفول " االحتياطي
أما  ه كفالة الحق الثابت في الشيك،بأن االحتياطي ف الضمانيعرتيمكن عليه و - ١٥٦

 الملتزم المكفولعلى وجه التضامن مع  -  يكفل وفاء قيمة الشيكالضامن فهو الشخص الذي 

                                                           
قابل سابق ومعد للدفع أو كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون م«: من قانون العقوبات على أنه) ٦٥٢(نصت المادة  ٣٩١

قضى عليه صدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يإبمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على 
  .»٦٤١بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى عوقب بالحبس من ثالثة ....كل من «: من قانون العقوبات على أنه) ٦٤١/١(ونصت المادة 
  .»خمسمائة ليرة

ضي من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً بدون مقابل قُ«: من قانون العقوبات على أنه) ٦٥٣/١(نصت المادة  ٣٩٢
  .»عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعاله

 ).ت.ق ٤٠٠(م  ٣٩٣

، فقرة مرجع سابقسميحة القليوبي، . د -  .وما يليها ١١٩ص  ، مرجع سابق،ء الدين الحسينيعال. حسين شحادة الحسين و د. د ٣٩٤
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د -. ١٤٥ - ١٣٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٤٠٦، ٤٠٥، ص ٣٠١

 ١٦٧وما يليها، ص  ٢٩٠مرجع سابق، فقرة  جاك يوسف الحكيم،. د -. ٤٩٣، ٤٩٢، ص ٥١١، ٥١٠التجارية، مرجع سابق، فقرة 
  .وما يليها ٤٤٢وما يليها، ص  ١٧٧إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها
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إذا  جميع الحملة الالحقين له حياله وحيال أو فقط الحالي هحيال حامل -  وجميع الموقِّعين عليه
  .بقيمة الشيكعن الوفاء  حوب عليهالمصرف المسامتنع 

أو  االحتياطي عند إصدار الشيك م كفالة الضامنليس من الالزم أن تقدوالجدير بالذكر أنه 
إذ ال  احتياطي، دون أن يشتمل على توقيع أي ضامن بل وقد تُدفع قيمته ه،تداول يتم تظهيره، فقد

المنتظَر للشيك شكوك حول مالءة أحد  تراود الحامل تنشأ الحاجة إلى هذا الضمان إالّ عندما
  .الملتزمين به

وطالما أن المشرع قد أحال بصدد الضمان االحتياطي للشيك إلى ما أورده من أحكام 
، فإننا سندرس الضمان االحتياطي للشيك في ضوء ٣٩٥بخصوص الضمان االحتياطي لسند السحب

نوضح آثاره القانونية في فرعٍ وٍل، ثم نبدأ بدراسة شروط صحة انعقاده في فرعٍ أو تلك األحكام،
  .ثانٍ

  
  الفرع األول

  ٣٩٦شروط الضمان االحتياطي
  

شروط موضوعية : صحيحاً توفر نوعين من الشروط انعقاد الضمان االحتياطييستلزم 
  .وأخرى شكلية
 :الشروط الموضوعية: أوالً
يعة تجارية ذمة الضامن التزاماً صرفياً ذا طبفي  االحتياطي يرتّب الضمان - ١٥٧

امن مع باقي على وجه التض - أو أي سند تجاري آخر  –الشيك  د بوفاء قيمةموضوعه التعه
لكي يكون  ال بد فإنه ، ولذابقيمتهالمصرف المسحوب عليه عن الوفاء إذا امتنع  الموقعين عليه
صحة امة لالشروط الموضوعية التي تتطلبها القواعد الع همن أن تتوفر فيصحيحاً  التزامه هذا

 ،٣٩٧لاللتزام الصرفي باألهلية الالزمةمتمتعاً  بمعنى أن يكون الضامن، إرادي التزام أينشوء 

                                                           
  ).ت.ق ٣٦٧(م  ٣٩٥
مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د ٣٩٦
  .٣٣ ، ص٢١ ، فقرةسابق
 .٢٣٥، ص ١٩٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٣٩٧
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يفترض أيضاً وجود كما  ،)اإلرادة عيوبأي غير مشوبة بأحد ( إرادته حرةً مستنيرةًكون تأن و
صحة الشروط الموضوعية الالزمة ل ذاتها وهذه الشروط هي ،اللتزامه المذكور سبب مشروع

يجب أن تتوفر لكن و تفادياً للتكرار، باإلحالة إليهانكتفي ولذا ، الشيك والتي سبق لنا دراستهاإنشاء 
 :خاصة تتعلق بكلٍّ من موضوعية شروط –الموضوعية العامة  الشروطهذه باإلضافة إلى  - 

الضامن االحتياطي والشخص المضمون والمحل الذي يرد عليه الضمان االحتياطي ووقت 
  :ولهحص

  :٣٩٨ففيما يتعلَّق بالضامن االحتياطي - ١
 ولم يسبق له التوقيع شخصاً أجنبياً عن الشيك األصل أن يكون الضامن االحتياطي - ١٥٨

ولكن مع كي يشكّل التزامه هذا ضمانة جديدة تُضاف إلى ضمانات وفائه السابقة، ل، من قبلعليه 
على  ن سابقاًموقعيال ي من األشخاصأ احتياطياً اًنماض أن يكون صراحةً المشرع أجاز ذلك
، مع مالحظة أنه في حال صدور الضمان االحتياطي من أحد الموقعين سابقاً على ٣٩٩الشيك

لحامل من ل وأفضل أجدى احتياطياً ده بصفته ضامناًتعه مالم يكنالشيك، لن يكون له أي فائدة 
م مقابل وفائه  –احب الشيك ده السابق بصفة أخرى، ومن هذا المنطلق فإن قيام ستعهالذي لم يقد

بتوقيعه عليه من جديد كضامن احتياطي للمستفيد أو ألي من مظهري  –للمصرف المسحوب عليه 
يكون  –الذي لم يقدم مقابل وفائه للمصرف المسحوب عليه  –الشيك  ألن ساحب فائدة،ال الشيك ب

من إهمال الحامل كونه في  وال يستفيدص ينتقل إليه، حيال كل شخ قيمته وفاء ضامناً بقوة القانون
بصفته ضامناً احتياطياً للمستفيد أو ألي  - هذا الفرض بقي مديناً أصلياً بالشيك، في حين أنه يكون 

مديناً فرعياً أي مجرد ضامن للوفاء، وبالتالي يستفيد من إهمال الحامل، شأنه في  –من المظهرين 
 ٤٠٠ن، فالضامن االحتياطي يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمونذلك شأن الشخص المضمو

الحال أيضاً فيما لو قام أحد مظهري الشيك بالتوقيع عليه وكذلك ويأخذ مركزه ذاته كما سنرى، 
الالحقين له، فال فائدة من هذا الضمان، ألن مظهر  المظهرينمن جديد كضامن احتياطي ألي من 

، وجميع المظهرين انون وفاء قيمته حيال المظهر له وجميع الحملة الالحقينالشيك ضامن بقوة الق
في حين يكون الضمان  في مركز واحد، فهم مجرد ضمان وفاء وليسوا مدينين أصليين بالشيك،

                                                           
 .٤٠٣ - ٤٠١، ص ٣٨٣أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٢٣٦، ص ٢٠٠، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د ٣٩٨

م  بصريح نصيك ، وعلى الش)ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٣/٢(م  ٣٩٩
 ).ت.ق ٣٦٧(

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٥/١(م  ٤٠٠
 ).ت.ق ٣٦٧(
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للساحب  ري الشيك بالتوقيع عليه من جديد كضامن احتياطيأحد مظهاالحتياطي مفيداً فيما لو قام 
في ط حقه وسقسيؤدي إلى الحامل إهمال ألن  للمصرف المسحوب عليه، مقابل الوفاء يقدمالذي لم 
بقى ، ولكن ي)أي مدينين فرعيين(كونهم مجرد ضمان وفاء المظهرين  جميع علىصرفياً الرجوع 
فكونه بقي مديناً أصلياً بالشيك ال يستفيد من  الساحب المذكور على الرجوع الصرفي حقمحتفظاً ب

الشخص المضمون، ركز م بحسب مال الحامل، وطالما أن مركز الضامن االحتياطي يتحددإه
 ر بصفته هذه، أن يرجع عليهعلى المظه صرفياً الرجوعفي ذا الحامل الذي سقط حقه ه فبإمكان
الحال أيضاً فيما لو قام المظهر الرابع للشيك وكذلك  ،بصفته ضامناً احتياطياً للساحب صرفياً
قيع عليه من جديد كضامن احتياطي للمظهر الثاني، فهذا الضمان مفيد، ألنه سيجعل بإمكان بالتو

الذي اضطر لوفاء قيمة الشيك لحامله الشرعي بسبب امتناع المصرف  -المظهر الثالث 
اً احتياطياً ضامنبصفته  أن يرجع بما وفاه على المظهر الرابع - المسحوب عليه عن الوفاء 

كون ر السابق يراً ممتنعاً، فاألصل أن المظهبعد أن كان رجوعه عليه بصفته مظه ثاني،للمظهر ال
، فكل من يوقِّع على السند التجاري يكون ر الالحق، وليس العكسالمظهحيال  ملزماً بالضمان

  .ضامناً حيال جميع حملته الالحقين له ومضموناً من قبِل جميع الموقعين السابقين له
  :٤٠١ما يتعلَّق بالشخص المضمونوفي - ٢

 ين بهملتزمال اً من الموقعين على الشيكأي يكون الشخص المضمونيجوز أن  - ١٥٩
قد  هذا المظهر شرط أالّ يكونبرين المظهمن  أيأو  ه، فقد يكون المضمون هو ساحبصرفياً
يلتزم بذلك كفيله غير ملتزم صرفياً، فال ألنه في هذا الفرضشرط عدم الضمان،  ن الشيكضم، 

كفالة  لقواعد العامةا  إذ تجيز ،آخر اًاحتياطي اًضامن يكون الشخص المضمونكما يجوز أن أن 
  .٤٠٢الكفيل
، ألن المسحوب عليه أن يكون الشخص المضمون هو المصرف عدم جوازإلى  ننوه هناو
ملتزم به غير ، فهو لم يوقِّع على الشيك، فالقبول في الشيك محظور قانوناً كما أسلفنااألخير 
  .فال يلتزم بذلك كفيله ،صرفياً

ال بد فإنه  ،د بمركز مضمونهيتحد االحتياطي ن المركز القانوني للضامنطالما أو - ١٦٠
ضامنه  وبالتالي حقوق هوواجبات األخير لكي تتضح حقوق ،المضمون خصشالتحديد  من

                                                           
، ص ٣٨٢أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٢٣٧، ص وما يليها ٢٠١، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٤٠١
٤٠١ - ٣٩٨. 

  ).م.ق ٧٦٣(م  ٤٠٢
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في صيغة الضمان اسم المدين المضمون،  االحتياطي إذا لم يعين الضامنف ه،وواجبات االحتياطي
 ع عندئذانصراف الضمان  -افتراضاً قاطعاً غير قابل إثبات العكس  - فافترض المشر

جميع ذمم أن الوفاء من الساحب يبرئ  هذا االفتراض فيحكمة من تكمن الو ،٤٠٣لساحبل
يرين جميعاًله في مصلحة األخ رين، وبالتالي يكون الضمان الحاصلالمظه.  

  :٤٠٤أما فيما يتعلَّق بالمحل الذي يرد عليه الضمان االحتياطي - ٣
بحيث يكفل الضامن ، يرد الضمان االحتياطي على كامل مبلغ الشيكاألصل أن  - ١٦١
حيال حامله الحالي وجميع حملته  بأكمله هشأنه شأن المدين المضمون، وفاء مبلغ –االحتياطي 
مثالً  هربأن يقصد مدى ضمانه، تحدي االحتياطي للضامن قانوناًمع ذلك يجوز لكن و الالحقين له،

د عن ضمانه فقط حيال الحامل الحالي للشيك صرأن يقأو ، ٤٠٥فقط على وفاء جزء من مبلغ الشيك
  .الالحقين تهملدون ح توقيعه عليه
  :٤٠٦وأخيراً فيما يتعلَّق بوقت حصول الضمان االحتياطي - ٤

 هتاريخ إصدار الممتدة منذ خالل المدة للشيك الضمان االحتياطي جب أن يقدمي - ١٦٢
فإذا حصل  حتى ما قبل تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو قبل انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه،و

سوى آثار  عندئذ فال ينتج ميعاد تنظيمه، تنظيم االحتجاج أو بعد انقضاء بعد الضمان االحتياطي
 المدنية، ي يقع كذلك، والذي ال يرتّب إالّ آثار حوالة الحققياساً على التظهير الذ ٤٠٧الكفالة العادية

 ابق لتاريخ إنشاء الشيكفي تاريخ س ل الضمان االحتياطيوحص يقول بإمكانية رأيذلك ثمة  ومع
  .٤٠٨عنه في صك مستقلفيما لو كان الضمان ثابتاً 

  
  
  

                                                           
م بصريح نص ، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٤/٣(م  ٤٠٣

  ).ت.ق ٣٦٧(
 .٢٤٦، ٢٤٥، ص ٢٠٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٤٠٤

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٣/١(م  ٤٠٥
  ).ت.ق ٣٦٧(

  .٣٩٤ - ٣٩٢، ص ٣٧٥أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د ٤٠٦
  .٢٤٨، ص ٢٠٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٤٠٧

 .٢٧٣، ص ١٨٦ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٤٠٨
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 :الشروط الشكلية: ثانياً
تزاماً صرفياً كما أسلفنا، ولذا يجب أن ينشئ الضمان االحتياطي في ذمة الضامن ال - ١٦٣
، شأنه في ذلك شأن أي التزام صرفي آخر، فطالما أن الهدف من الضمان ٤٠٩يكون مكتوباً

االحتياطي هو تأمين الحامل، فال بد من أن يعلم األخير به، ولن يتحقق ذلك إال بتدوينه كتابةً، مع 
أو  ال يجوز إثباتهتُعد أيضاً شرطاً إلثباته، إذ وإنما فحسب،  تابة ال تُعد شرطاً النعقادهالعلم أن الك

  .التجارية من مبدأ حرية اإلثبات في المواد استثناء ، وذلكإثبات ما يخالفه إالّ بالكتابة
مع ذلك أجاز  واألصل أن يدون الضمان االحتياطي على الشيك ذاته أو على الوصلة، ولكن

  :تناول بالتفصيل تباعاً كالً من هذين الفرضين، ونشيكصك مستقل عن ال المشرع تدوينه في
   :ى الوصلةالمدون على الشيك ذاته أو علالضمان االحتياطي  :الفرض األول - ١٦٤

  :وهنا نكون أمام أحد احتمالين
  :االحتمال األول

أضمن فالن في دفع "أن يقرن الضامن االحتياطي ضمانه بصيغة تدل عليه، كأن يكتب مثالً 
أو أي عبارة أخرى تفيد معنى الضمان االحتياطي، " صالح للكفالة"أو " صالح كضمان"أو  "غالمبل

  :٤١٠ويذيل الصيغة المستعملة بتوقيعه
وفي هذا االحتمال يجوز تدوين الضمان االحتياطي سواء على صدر الشيك أو على ظهره 

  .أو على الوصلة
  :ثانياالحتمال ال

د وضع توقيعه فقط دون أن يقرنه باستعمال أي عبارة بمجرأن يكتفي الضامن االحتياطي 
  :تدل على معنى الضمان

 هذا حتياطي أن يرداالضمان ال معنى ينصرف التوقيع المجرد إلىلكي وجب المشرع وهنا أ
أيضاً أن يكون صاحب التوقيع شخصاً آخر غير  رطتشواالتوقيع على صدر الشيك حصراً، 
، ويعد ذلك أمراً منطقياً ألن التوقيع المجرد على ظهر ٤١١الساحب أو المصرف المسحوب عليه

                                                           
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصسند ألمر المتعلقة بسند السحب، والتي تسري على ال) ت.ق ٢٨٤/١(م  ٤٠٩

  ).ت.ق ٣٦٧(
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٤/٢(م  ٤١٠

 ).ت.ق ٣٦٧(

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٤/٤(م  ٤١١
  ).ت.ق ٣٦٧(
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كما أسلفنا، كما أن التوقيع المجرد على صدر  تظهيراً على بياض يعد على الوصلةأو  الشيك
، وإذا كان صادراً عن المصرف الشيك يفيد إنشاء فهو الشيك إذا كان صادراً عن الساحب

  .ذكرنا سابقاً على الشيك كما معنى تصديقهالمسحوب عليه فينصرف إلى 
مصلحة وكل من له  االحتياطي، تأريخ الضمانويجدر التنويه إلى أن المشرع لم يشترط 

أن يذكر  أيضاًيشترط ، كما أنه لم اإلثبات وسائلأن يثبته بجميع  حصول الضمان في إثبات تاريخ
 االحتياطي لمبلغ الشيكلضمان وعندئذ يتم إعمال األصل وهو شمول الذي يكفله، االضامن المبلغ 

من هذا  -باإلضافة لحامله الحالي عند توقيع الضامن  - وإفادة جميع حملته الالحقين  بأكمله
  .الضمان

  :الضمان االحتياطي المدون على صك مستقل عن الشيك: الفرض الثاني - ١٦٥
مشرع تدوين الضمان المبدأ الكفاية الذاتية الذي يحكم األسناد التجارية، أجاز  عنفخروجاً 

والواقع أن هذا الخروج عن المبدأ المذكور له ما  ،٤١٢االحتياطي على صك مستقل عن الشيك
  :يبرره، فهو يستند إلى اعتبارات مهمة تتمثل في اآلتي

يزيد من فرص  ، مماضامناً جديداً شيكهب استقطفي ا تحقيق مصلحة حامل الشيك •
  .استيفائه لقيمته

شيك الضمان عنه على الورود في دفع الحرج عنه، فن المضمون مصلحة المديمراعاة  •
  .على الشك في ائتمانه ومالءته الماليةلة دال الوصلة ذاته أو على

  .دفعة واحدة متعددة شيكاتضمان  إمكانية •
الشيك أن مستقل عن  على صك االحتياطي المدون لصحة الضمان المشرع شترطولكن ا

 ،القانون الذي يخضع له هذا الضمان ، وذلك لتحديد٤١٣عطي فيهالمكان الذي ُأ فيه يبين
  .مكان نشوئها كما أسلفنالقانون  شكالًصحتها فااللتزامات الصرفية تخضع من حيث 

 صك المدون على االحتياطي الضمان لصحةيجب واستقر االجتهاد القضائي على أنه 
المضمونة  التجاري أو األسناد التجارية تحديد السند –باإلضافة إلى بيان مكان إعطائه  – مستقل

كأن يشار إلى مبلغها وتاريخ استحقاقها والمدة التي يسري خاللها هذا الضمان إن كان ضماناً 
تخضع  إلى كفالة عاديةوتحول ) ةصرفيال أي فقد صفته(إال عد باطالً كالتزام صرفي و ،عاماً

                                                           
 .٣٥٣هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ٤١٢

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٤/٥(م  ٤١٣
  ).ت.ق ٣٦٧(
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م ر اسفي حال عدم ذكتقرر أيضاً أنه  ، كمافألحكام القواعد العامة ال ألحكام قانون الصر
للحامل أن يثبت وفقاً يمكن مستقل،  الشخص المضمون في الضمان االحتياطي المدون على صك

 الضمان ما لو كانفي ما هو عليه الحال ، وذلك بخالف٤١٤هذا الضمان حصل نللقواعد العامة لم
 الذي افترض المشرع انصرفه حكماًً، والوصلةأو على  على السند التجاري ذاته االحتياطي مدوناً

  .في هذا الفرض للساحب كما أسلفنا
  

  الفرع الثاني
  ٤١٥آثار الضمان االحتياطي

  
لتوضيح اآلثار القانونية المترتبة على الضمان االحتياطي ينبغي التمييز بين عالقة  الضامن 

ياطي بالموقِّعين اآلخرين على ، وعالقة الضامن االحت)أوالً( الحتياطي بحامل الشيك من جهةا
نبين آثار الضمان االحتياطي وأخيراً  ،)ثانياً( من جهة أخرى بمن فيهم الملتزم المضمون الشيك

  .)ثالثاً( المدون على صك مستقل عن الشيك
  :الشيك وحامل االحتياطي العالقة بين الضامنففي  :أوالً
  :تيةاآل القانونية الضمان االحتياطي اآلثار بيرتِّ
  :٤١٦التزام صرفياالحتياطي التزام الضامن  - ١

بوفاء  صرفي التزام على الشيك ينشأ في ذمته أن يوقِّع الضامن االحتياطي بمجردف - ١٦٦
 جميع الحملةو ه الحاليحامل حيال - إذا امتنع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء  –قيمته 

يتحدد  همركز، ف٤١٧تزم به الشخص المضمونكون الضامن االحتياطي يلزم بما يل له،الالحقين 
  .همركز مضمونحسب ب

                                                           
  .٢٧٧، ٢٧٦، ١٨٩ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٤١٤
مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د ٤١٥
  .٣٤، ٣٣ ، ص٢٢، فقرة سابق

  .٢٥٢، ص ٢١١، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٤١٦
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصلسند ألمر المتعلقة بسند السحب، والتي تسري على ا) ت.ق ٢٨٥/١(م  ٤١٧

  ).ت.ق ٣٦٧(



123 

 

قانون الصرف، ألحكام طالما أن التزام الضامن االحتياطي التزام صرفي، فإنه يخضع و
االحتجاج في مواجهة  كما يمتنع عليهأن يطلب منحه مهلة قضائية للوفاء،  له حقال ي وبناء عليه
وأخيراً بإمكان ، ينسابقال ةحملأي من ال حيالله  ونحسن النية بالدفوع التي تك حامل الشيك

وقعين اآلخرين عليه ليطالبه منفرداً أو بالتضامن مع الشخص المضمون وسائر الم الرجوعلحامل ا
  .على الشيك

التزام الشخص  يتبع التزام الكفيل أن وفقاً ألحكام القواعد العامة في الكفالة وإذا كان األصل
 ، وعدالقواعد العامة هذه حكم قد خرج المشرع التجاري عنالبطالن، ففي الصحة و المكفول

كأن يكون (ألي سبب صحيحاً ولو كان االلتزام الذي ضمنه باطالً  االحتياطي التزام الضامن
لمبدأ  ، وذلك إعماالً)إلخ...المضمون وقت توقيعه على الشيك عديم األهلية أو منعدم اإلرادة

الحالة التي يكون فيها  ولكن استثنى المشرع من ذلك التجارية، داسني يحكم األاستقالل التواقيع الذ
 هكإغفال أحد بيانات في الشيك ظاهر ٤١٨المضمون باطالً لعيب شكلي الصرفي للشخص لتزاماال

يتعلق بالصك ذاته، وليس بااللتزام  صفته كسند تجاري، فمثل هذا العيب هالذي يفقد االلتزامية
، والواقع أن أن يتمسك به وأي موقع آخر على الصك االحتياطي لضامنا لذا فبإمكان، والثابت فيه

ع لهذا االستثناء تزيألن الدفع بعيب شكلي ال أكثر د ال حاجة له، فهو تحصيل حاصلإيراد المشر ،
ومن حق الضامن مستمد من السند التجاري هو أحد مستثنيات مبدأ تطهير الدفوع كما أسلفنا، 

ولو كان حسن  - ياطي وأي موقع آخر على الشيك االحتجاج في مواجهة حامله الشرعي االحت
  .بأي من الدفوع المستثناة من مبدأ تطهير الدفوع - النية 

  :٤١٩كفيل متضامن االحتياطي الضامن - ٢
، كونه ناشئاً هو التزام تجاري بوفاء قيمة الشيك االحتياطي صرفياً التزام الضامنف - ١٦٧
الملتزم المضمون ويلتزم على كفيالً متضامناً مع  عدولذلك فإنه ي على سند تجاري، عن توقيعه

في حال امتناع المصرف  –الشيك  فإن لحامل بناء عليهو ،الذي يلتزم به هذا األخير النحو
مطلق الحرية في توجيه المطالبة إلى الملتزم المضمون أو إلى  - المسحوب عليه عن الوفاء 

 االحتياطي، فلن مطالبة الضامنب البدء وإذا اختار الحامل ،أو إلى االثنين معاً ياطيه االحتضامن
، وهو الدفع الذي يحتم على الدائن الرجوع على المدين في وسع األخير الدفع بالتجريديكون 

                                                           
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٥/٢(م  ٤١٨

 ).ت.ق ٣٦٧(

 .٢٥٣، ص ٢١١، فقرة ع سابقمرجعلي سيد قاسم، . د - .١٦٢، ١٦١ عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص. د ٤١٩
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ولن يكون  قبل الرجوع على كفيله،ستيفاء دينه التنفيذ على ما لديه من أموال الالمكفول أوالً و
تعدد  حامل الدائن بتقسيم الدين في حالككفيل متضامن أن يدفع في مواجهة ال كانه أيضاًبإم

، وبكامل ما من األخيرين على أي الرجوعالحامل  بإمكان ، بمعنى أناالحتياطيين الضامنين
 الضامنين ى للحامل الرجوع على غيره من، وعندئذ يحق للضامن الذي وفَّضمنه من قيمة الشيك

ن هم بمثابة امنين هؤالء الضألبنسبة حصته من مقدار الدين المضمون، كلٌّ منهم اطييناالحتي
الوفاء لآلخر، وإنما هو في مسؤوالً عن  ولذا ال يكون أي منهم ،كفالء عن الملتزم المضمون

  .بعضبفي عالقتهم بعضهم  فيما بينهم ينقسم الدينمركزه ذاته، ف
  :٤٢٠م تبعيالتزا االحتياطي التزام الضامن - ٣

المدين المضمون ولم ينشأ إال لضمانه،  يستند إلى التزام االحتياطي التزام الضامنف - ١٦٨
يلتزم بما يلتزم به  صراحةً بقوله إن الضامن االحتياطيوهذا ما أكّده  له،يكون تابعاً فإنه  ولذا

مواجهة سك في االحتياطي أن يتم الضامنالمنطلق فإن بإمكان هذا من و ،٤٢١المضمونالشخص 
كونها مستثناة من  الدفوع المستمدة من العالقة الشخصية المباشرة بينهماب الحامل الشرعي للشيك

الحامل مثالً قد أكره الضامن على التوقيع أو كان مديناً  لو كان ، كمامبدأ تطهير الدفوع كما أسلفنا
قيمة الشيك، فيمكن للضامن له بمبلغ مساوٍ لمبلغ الشيك ومستحق األداء بتاريخ مطالبته له بوفاء 

مطالبته التمسك حياله بإبطال التزامه بالشيك بسبب عيب اإلكراه الذي شاب إرادته أو دفع 
بالدفوع  حيالهتمسك ، كما يمكنه أيضاً الالمقاصة بين قيمة الشيك والحق الذي نشأ له في ذمتهب

  .حيال الحاملللملتزم المضمون  تكونالتي 
  :٤٢٢ةاآلتي الثالث النتائج االحتياطي لطابع التبعي اللتزام الضامنويترتب على هذا ا - ١٦٩

فيما لو كان هذا الدفع متاحاً للمدين بإهمال الحامل  االحتياطي الضامن إمكانية تمسك -أ
فهنا يالحظ أن م مقابل الوفاء، الذي قدكأن يكون األخير هو أحد المظهرين أو الساحب ، المضمون

مديناً أصلياً بالشيك وإنما هو مجرد ضامن للوفاء بقيمته إذا امتنع المصرف  المدين المضمون ليس
المسحوب عليه عن الوفاء، وطالما أنه كذلك فيستفيد من إهمال الحامل، وكذلك حال ضامنه 

هو الساحب  مثالً ونماالحتياطي ألنه يكون في مركز مضمونه ذاته، أما إذا كان المدين المض

                                                           
 .١٦٣، ١٦٢ سابق، صالمرجع العالء الدين محمد حسيني، . د ٤٢٠

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٥/١(م  ٤٢١
 ).ت.ق ٣٦٧(

  .٢٥٥، ٢٥٤، ص ٢١٢، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٤٢٢
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فهو في هذا الفرض بقي مديناً أصلياً بالشيك، ولذا ال يستفيد من إهمال  بل الوفاء،الذي لم يقدم مقا
  .الحامل، وكذلك حال ضامنه االحتياطي

المستمدة من دفوع الفي مواجهة الحامل ب إمكانية، بل وجوب تمسك الضامن االحتياطي - ب
الحامل مثالً قد أكره المدين كما لو كان ، العالقة الشخصية المباشرة بين األخير والمدين المضمون

فهنا يحق المضمون على التوقيع أو كان مديناً له بمبلغ مساوٍ لمبلغ الشيك ومستحق األداء، 
   .لضامنه االحتياطي بل ومن واجبه التمسك بهذا الدفع في مواجهة الحامل

مل إفادة الضامن االحتياطي من األجل الجديد الممنوح لمضمونه، فيما لو وافق الحا -ج
  .أجالً للوفاء على منح األخير 

في العالقة بين الضامن االحتياطي والموقِّعين اآلخرين على أما : ثانياً
  :٤٢٣بمن فيهم الملتزم المضمون الشيك

الضامن االحتياطي لوفاء قيمة الشيك لحامله الشرعي بسبب ر اضطفإنه في حال  - ١٧٠
من الموفي عندئذ جميع الحقوق الناشئة امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء، تؤول للضا

، شأنه في ذلك شأن ٤٢٤عن الشيك حيال جميع الموقِّعين السابقين له، بمن فيهم الملتزم المضمون
بسبب امتناع المصرف المسحوب عليه  كل موقِّع على الشيك يضطر للوفاء بقيمته لحامله الشرعي

ى قيمة الشيك أن يرجع بما وفَّاه على كلٍّ فَّوعليه فبإمكان الضامن االحتياطي الذي و ،عن الوفاء
أي جميع الموقِّعين السابقين للمدين (وجميع الملتزمين حيال مضمونه  من المدين المضمون

 فمثالً الضامن االحتياطي للساحب يمكنه الرجوع بما وفاه على الساحب المضمون، )المضمون
ع بما وفاه على كل من المستفيد المضمون الرجو ستطيعيفالضامن االحتياطي للمستفيد أما ، فقط

كل على بما وفاه الضامن االحتياطي للمظهر له األول يستطيع الرجوع في حين أن والساحب، 
ألن كل من يوقِّع على سند ، ٤٢٥إلخ...وهكذا ،المضمون والمستفيد والساحب من المظهر له األول

                                                           
هاني دويدار، مرجع . محمد فريد العريني و د. د - .٢٥٩ - ٢٥٦، ص ٢١٥ -  ٢١٣، فقرة مرجع سابقلي سيد قاسم، ع. د ٤٢٣

 .٣٥٣سابق، ص 

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٥/٣(م  ٤٢٤
 ).ت.ق ٣٦٧(

الرجوع على المصرف المسحوب عليه الذي تلقى  -فيما لو أراد  –الضامن االحتياطي الموفي أيضاً  وغني عن البيان أن بإمكان ٤٢٥
مقابل الوفاء، لمطالبته به، ولكنه في رجوعه هذا يستند إلى أحكام القواعد العامة، ال ألحكام قانون الصرف ألن المصرف المسحوب عليه 

  .صرفياًلم يوقِّع على الشيك، ولذا فهو غير ملتزم به 
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جميع الحملة الالحقين وضامناً حيال  له، بقينتجاري يكون مضموناً من قبِل جميع الموقعين السا
  .كما أسلفنا

، الضامن االحتياطي بما وفاه بناء عليه رجوع يتم وأما فيما يتعلَّق باألساس الذي - ١٧١
  :فيتوقف ذلك على الشخص المراد الرجوع عليه

فإذا اختار الضامن االحتياطي الرجوع على المدين المضمون، فيمكنه الرجوع عليه  -
  :ئذعند

ق الناشئة عنه بعد الوفاء إما بموجب الدعوى الصرفية كحامل للشيك اكتسب الحقو •
 .بقيمته

دة إلى هذه الدعوى لالستفادة من مزايا قواعد قانون الصرف المشد عادةً يلجأو
جواز إلقاء الحجز االحتياطي على ومبدأ استقالل التواقيع ومبدأ تطهير الدفوع ك(

  ).إلخ...دين الصرفيمأموال ال
لكل كفيل على  ةدعوى الكفالة الشخصية التي تقررها القواعد العامبموجب أو  •

 .المدين المكفول

في حال سقوط حق الرجوع الصرفي بسبب اإلهمال هذه الدعوى  غالباً إلى يلجأو
  .ية بمضي المدةدعوى الصرفال أو تقادم

أي (ين حيال مضمونه أما إذا اختار الضامن االحتياطي الرجوع على أي من الملتزم -
، فعندئذ يكون رجوعه بموجب الدعوى )أحد الموقِّعين السابقين للمدين المضمون

على وقوع الضمان،  عالقة سابقة ال تربطه بأي من هؤالء أيالصرفية وحدها، ألنه 
من جميع قواعد قانون  -  ككل حامل حسن النية - والضامن في رجوعه هذا يستفيد

 .الخصوص مبدأ تطهير الدفوع الصرف، وعلى وجه

وأخيراً آثار الضمان االحتياطي المدون على صك مستقل عن : اًثالث
  :الشيك

 جميع اآلثار االحتياطي المدون على صك مستقل عن الشيك تترتّب على الضمان - ١٧٢
يما عدا أمرٍ ف ،االحتياطي المدون على الشيك ذاته أو على الوصلةالضمان  التي يرتِّبها القانونية
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، فال يستفيد من ٤٢٦ه فقطتصلحمل الضمان مدمن قُ تجاهبالضمان  الضامن التزام اقتصار واحد وهو
 -  ضمن قدالضامن  كانلو ف هذا الضمان إال هو وحده دون غيره من الحملة الالحقين له، وعليه

 تجاهإالّ  ندئذ عالًمسؤو الضامن المستفيد، فال يكون تجاه هساحب - بصك مستقل عن الشيك 
 بإرادته الضامن وذلك بالطبع مالم يرتضِ له، الالحقين الشيك دون غيره من حملة وحده المستفيد

  .الالحقين الشيك جميع حملةأو  حامل آخرأن يفيد من ضمانه 
  

  المطلب الثالث
  ٤٢٧التضامن الصرفي للموقِّعين

  
ان وفاء ضمكون ملزماً بي يمهمة أن كل من يوقِّع على سند تجارن المبادئ الصرفية الم
التي التواقيع  عدد اديازد فإن الشرعي إذا تخلّف المدين األصلي عن هذا الوفاء، ولذا لحامله قيمته

ن بالضمان تجاهه، إال الموقعين عليه ملتزمو، ألن جميع ضمانات حامله يزيد منالسند  يزخر بها
تضامن  قرربأن  إليها ضمانة أخرىأضاف  وإنما، فحسب لم يكتف بهذه الضمانةأن المشرع 

ن ماتضعلى هذا ال، فقد نصت الحامل تجاه الوفاء جميعاً في التزامهم بضمانالموقعين هؤالء 
  :بقولها) ت.ق ٣٠٨(صراحةً المادة 

ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه مسؤولون جميعاً قبل حامله على وجه  - ١«
  .التضامن
  .دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم، دين أو مجتمعينفرولحامله مطالبتهم من -٢
  .ى بقيمتهلكل موقع على سند السحب وفَّ قويثبت هذا الح -٣
، ولو كان التزامهم نوالدعوى المقامة على أحد الملتزمين ال تحول دون مطالبة الباقي -٤

  ».الحقاً لمن أقيمت عليه الدعوى أوالً
                                                           

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٩(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٨٤/٦(م  ٤٢٦
 ).ت.ق ٣٦٧(

هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .١١٨، ١١٧، ١١٦ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٤٢٧
. د -  .٣٨٥، ٣٨٤، ص ٣٩٩، ٣٩٨ختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة محمود م. د - .١٣٦ -  ١٣٣

هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .وما يليها ٢٢٥، ص وما يليها ١٩١، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، 
جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، . د - .وما يليها ٣٦٦يليها، ص وما  ٣٥٤أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٥٢، ٣٥١
  .وما يليها ٤٣٣وما يليها، ص  ١٧٤إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -  .وما يليها ١٤٦وما يليها، ص  ٢٥٢فقرة 
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بصريح أيضاً على الشيك يطبق متعلقاً بسند السحب، فإن حكمه  المادة هذه وإذا كان نص
  ).ت.ق ٣٤٧(المادة  بصريح نص، وعلى السند ألمر )ت.ق ٣٨٥(المادة  نص

مسؤوالً على  -بأي صفة كانت  - ع على الشيك كل من وقَّ وعليه فقد جعل المشرع - ١٧٣
ته لحامله الشرعي إذا امتنع المصرف قيملوفاء با جميع الموقِّعين اآلخرين عنمع  نوجه التضام

في  –بقيمة الشيك  لوفاءا في المسؤولية التضامنية المسحوب عليه عن الوفاء، ومن ثم فإن هذه
 يهوضامن يهرومظه كل من ساحبهيتحملها  -حال امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء 

  .ينحتياطياال
م قانون الصرف األخرى أن أحكام أحكا أعاله ومن ةويتضح من نص المادة المذكور

المدينين العامة لتضامن  القواعد تجاري تختلف عن أحكامعلى السند ال الصرفي للموقِّعينالتضامن 
  :اآلتيعلى النحو  خمس في نواحٍ في القانون المدني

  :افتراض التضامن بين المدينين الصرفييناألصل : الناحية األولى - ١٧٤
األصل هو افتراض التضامن بين المدينين الصرفيين، رعايةً  يالتجار فقد جعل المشرع

بدعوى الرجوع عليهم جميعاً  إمكانية لمصلحة الحامل الشرعي للسند التجاري، من خالل تخويله
بل وحرية اختيار من يشاء منهم ومطالبته بأداء قيمة السند منهم على انفراد، واحدة أو يداعي كل 

بين ، مع العلم أن هذا التضامن ٤٢٨اً بمرعاة ترتيب تسلسل تواقيعهمدون أن يكون ملزم ،بأكملها
ليس من النظام العام، ومن ثم يجوز تضمين السند التجاري شرطاً صريحاً  المدينين الصرفيين

 أصبح -أثناء تحريره للسند  – يقضي باستبعاد التضامن بين الموقعين عليه، فإذا أدرجه الساحب
، وانتفى التضامن كلياً في وفائه، في حين أثره على جميع الموقعين جزءاً من كيان السند وسرى

أثناء توقيعه  –أو أحد الضامنين االحتياطيين  –أثناء قيامه بتظهيره  –لو أدرجه أحد المظهرين 
فيسري أثره عليه وحده وال يتعداه إلى غيره من الموقعين السابقين عليه أو الالحقين  - بالضمان 
  .مبدأ استقالل التواقيعله، إعماالً ل

فالتضامن بين المدينين غير مفترض، وال بد للقول بوجوده من اتفاق  أما في القانون المدني
  .٤٢٩أو نص قانوني خاص يقررهيقضي به  بين الدائن والمدينين صريح

                                                           
ةً اللتزام من أقيمت عليه واألكثر من ذلك أن إقامة الدعوى على أي منهم ال تحول دون مطالبة اآلخرين ولو كانت التزاماتهم الحق ٤٢٨

بصريح ، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٣٠٨/٤(الدعوى أوالً م 
 .٤٢١، ص ٣٠٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د -  ).ت.ق ٣٨٥(م  نص

  ). م.ق ٢٧٩(م  ٤٢٩
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  :التزام تبعي للمدينين الصرفيين يلتزام التضامناال: الثانيةالناحية  - ١٧٥
والذي (ف حامل السند التجاري بالبدء أوالً بمطالبة المدين األصلي به فقد ألزم قانون الصر

بوفاء ) هو المسحوب عليه فيما لو كان السند سند سحب أو شيكاً، والمحرر فيما كان سنداً ألمر
كتنظيم االحتجاج  ،من واجبات المشرع عليهفرضه وقام الحامل بما  قيمته، فإذا امتنع عن الوفاء

الموقِّعين على أي ( المدينين الصرفيينالرجوع على عندئذ عارات الالزمة، فيحق له وتوجيه اإلش
  .أو اختيار من يشاء منهم ومطالبته بالوفاء ،مجتمعين أو منفردين ،)السند

 ،إمكانية مطالبة المدينين المتضامنين بالدين القواعد العامة خولت الدائن في حين أن
ده ومطالبته بوفاء الدين، ولم تقي نهماختيار من يشاء م ته فيحري نمجتمعين أو منفردين، فضالً ع

  . ٤٣٠بمرعاة تسلسل معين في رجوعه عليهم، بحيث يكون ملزماً بمطالبة واحد منهم قبل اآلخر
على غيره  -  بكل ما وفاه - الموفي رجوع المتضامن الصرفي :ةالثالثالناحية  - ١٧٦

  :٤٣١زمين حيالهتمن المتضامنين المل
إلى وفاء قيمة السند التجاري لحامله المتضامنين ذا اضطر أحد المدينين الصرفيين فإ

عن الوفاء، فيحق لهذا المدين الموفي الرجوع على  به الشرعي بسبب امتناع المدين األصلي
، مجتمعين أو منفردين، أو )قبله أي الموقِّعين على السند( الملتزمين حياله المتضامنين اآلخرين

ع ن كل ملتزم من هؤالء المتضامنين عندما وقَّأل، كل ما وفَّاهن يشاء منهم ومطالبته باختيار م
  .ث المبدأ على وفاء مبلغه بأكملهالتزامه من حيانصب على السند، 

الرجوع على  ى الدين للدائن،ال تجيز للمدين المتضامن، الذي وفَّ القواعد العامة في حين أن
، واألصل أن هحصته في بحسب ردقبجزء من الدين ين اآلخرين إال أي من المدينين المتضامني

الدين بالتساوي بين المدينين المتضامنين، مالم يكن هناك اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير يقْسم 
  .٤٣٢ذلك

  :ينلمدينين الصرفيلكل من ااختالف مصدر الدين بالنسبة : ةالرابعالناحية  - ١٧٧
بعضهم بعضاً، ومصدر  -  على األغلب – ونمدينين ال يعرف التضامن الصرفي ينشأ بينف

التجاري سند ال الساحبمثالً قد يحرر ف ،اآلخرين اتدر التزاماختلف عن مصيالتزام كل منهم 
المستفيد هذا السند  ، في حين يظهرمن األخير ستأجرها لبدل إيجار عقار وفاء المستفيد ةلحمصل

                                                           
 ).م.ق ٢٨٥/١(م  ٤٣٠

 .١٧٧، ١٧٦ د حسيني، مرجع سابق، صعالء الدين محم. د ٤٣١

  ).م.ق ٢٩٧(م  ٤٣٢
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، ثم يعيد األخير تظهيره إلى شخص جديد أرض اشتراها منهإلى شخص آخر وفاء لثمن قطعة 
  .إلخ...وفاء لمبلغ اقترضه منه، وهكذا

 اًالتزام أنشأتعالقة قانونية واحدة  ن وفقاً للقواعد العامة فيفترض وجودنييتضامن المدأما 
  .بعضهم بعضاً -  على األغلب – عدد من المدينين يعرفون مفي ذم

  :ينالصرفي انتفاء النيابة التبادلية بين المدينين: ةالخامسالناحية  - ١٧٨
ألن أحكامها تتعارض للنيابة التبادلية بين المدينين الصرفيين المتضامنين،  اًطلقم فال وجود

مع مبدأ استقالل التواقيع الذي يحكم األسناد التجارية، وبالتالي ال يعد أي من هؤالء المدينين نائباً 
ين معه فيما يتَّخذه أو يتَّخَذ في مواجهته من إجراءات، وسواء كانت هذه عن اآلخرين المتضامن

  . اإلجراءات نافعةً أو ضارةً لهم
 دونما فقط لية بين المدينين المتضامنين فيما ينفعهمأما القواعد العامة فتقرر قيام نيابة تباد

ائن أو اتُّخذ في مواجهته إجراء من قبِل وبالتالي فلو اتَّخَذ أي منهم إجراء في مواجهة الد ،يضرهم
 عدنائباً عنهم فيه ويستفيدون الدائن، وكان هذا اإلجراء نافعاً للمدينين اآلخرين المتضامنين معه، في

جميعاً منه، في حين لو كان اإلجراء المذكور ضاراً لهم، فال يعد نائباً عنهم فيه وبالتالي ال يسري 
  .أثره في حقهم
فينقضي االلتزام د الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، تجد ذلك مثالً إذا ومن
أحد قام وإذا  ،٤٣٣حيالهمحتفظ الدائن بحقه ي مالم ،باقي المدينين المتضامنين موتبرأ ذم بالتجديد،

في حين ، المتضامنينباقي المدينين  من هذا اإلعذار يستفيدف ،الدائن بإعذار المدينين المتضامنين
الدائن أعذر أحد المدينين المتضامنين، فال يسري أثر اإلعذار في مواجهة باقي المدينين لو أن 

إلى أحد المدينين المتضامنين  الحاسمة اليمين من القاضي توجيه الدائن طلبإذا و ،٤٣٤المتضامنين
على  ،ابه التمسك جميعاً بإمكانهم ، والمتضامنين باقي المدينين اليمين ههذمن  يستفيدوحلفها، ف

، في حين لو نكل المدين عن حلفان تلك اليمين فال يسري أثر النكول ٤٣٥حلفوهالم يالرغم من أنهم 
وكذلك أيضاً لو اتُّخذَ في مواجهة أحدهم إجراء من ، ٤٣٦في مواجهة باقي المدينين المتضامنين

                                                           
 ).م.ق ٢٨٦(م  ٤٣٣

 ).م.ق ٢٩٣/٢(م  ٤٣٤

 ).م.ق ٢٩٥/٣(م  ٤٣٥

  ).م.ق ٢٩٥/٢(م  ٤٣٦
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ثر إال بالنسبة له وحده، وال شأنه قطع سريان مدة التقادم الصرفي، فال يكون النقطاع هذا التقادم أ
  .إلخ...وهكذ، ٤٣٧المدينين المتضامنينينقطع التقادم بالنسبة لباقي 

  
  المبحث الرابع

  الوفاء بقيمة الشيكأحكام 
  

نبدأ دراسة أحكام الوفاء بقيمة الشيك بالحديث عن تقديم الشيك للوفاء في مطلب أول، ثم 
 في الوفاءالمعارضة  نتطرق لمسألة ب ثان، وأخيراًمطل نبين شروط صحة الوفاء وكيفية إثباته في

  .في مطلب ثالث
  

  المطلب األول
  تقديم الشيك للوفاء

  
للحديث  ننتقل بيان لزوم التقديم وميعاده في فرع أول، ثمب بادئين تقديم الشيك للوفاء نبحث

  .مكان التقديم وموضوع الوفاء في فرع ثان عن
  

  الفرع األول
  وميعاده ءللوفا لزوم التقديم

  
تحديد المهلة التي ل ثم ننتقل، )أوالً(وجوب تقديم الشيك للوفاء  عن في هذا الفرع نتحدث

 على أن نعرض، )ثانياً(لمترتب على اإلخالل بها الجزاء ابيان تقديمه للوفاء و خاللها يتوجب
  ).ثالثاً(تقديمه للوفاء  واجب حامل الشيك من إلعفاءأخيراً 

  

                                                           
م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٣٣٩(م  ٤٣٧

 ).ت.ق ٣٩٥(
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  :الشيك للوفاءلزوم تقديم : أوالً
غاية في األهمية  بوجه عام المعامالت التجارية الناشئة عنالوفاء بااللتزامات  إن - ١٧٩
فها وظَّوإنما ي ،النقدية في صندوقه الحديدي أموالهالتاجر ال يجمد ولعل من أهمها أن ، ألسباب عدة

 اًمع بعضهم بعض رتشابك عالقات التجا كما أن ،عليه الربح رتد تجارية باستمرار في صفقات
 المالية مراكزال إلى اضطراب – عسر أحدهم وتخلّف عن أداء التزاماتهفيما لو أ –يؤدي 

  .٤٣٨إفالسهمشهر  تعرضهم لخطرآلخرين، ول
يحقق  ال قيمتهالوفاء بإذ أن هذه الحقائق واضحة في حال السند التجاري،  أكثر ما تبدوو

ه من أجل سداد ديونه وتسيير أمور فيدين الثابت اقتضاء الالمتمثلة في  الشرعي، مصلحة حامله
  .عبء ضمان وفائه على السند من كاهل الموقعين اآلخرين وإنما أيضاً يريح ، فحسب تجارته

هي حق لحامله  الشيك قيمةوفاء ب المصرف المسحوب عليهمطالبة أن وإذا كان األصل 
 عليه لذي قد يلحق بالموقعين اآلخرينا ،بهذه المطالبة لرفع الضررأيضاً ملزم  هإنإال  ،الشرعي

قد تكون بال  فالمطالبة بالوفاء بعد مدة طويلة ،لمدة طويلة ذممهم مشغولة بضمان وفائهنتيجة بقاء 
يرتّب س ممافي أوجه أخرى،  المصرف المسحوب عليه بمقابل وفاء الشيك فجدوى فيما لو تصر
قد  الشيك فضالً عن أن ه،قصير حاملبسبب ت وإنماال لخطأ منهم،  وفاء الشيك مسؤولية ضامني

إلى أخرى،  وينتقل تداولي لمسحوب عليه معرفة لمصرف ايتسنّى ل فالمن يدالشخص الذي استقر 
ذا يقال إن إلى األول للمطالبة بالوفاء، ولم الذي يحتّم على األخير التقد ، األمرأخيراً يدهفي  الشيك

ليس محموالً وإنما  –كغيره من األسناد التجارية  –أن الشيك  بما يعنيالدين الصرفي مطلوب، "
أن يسعى وراء حامله الشرعي ) أي المدين به(، فليس على المصرف المسحوب عليه ٤٣٩مطلوب

ألداء قيمته له، وإنما عليه أن ينتظره حتى يقدمه إليه للمطالبة بوفاء قيمته، فحامله هو الذي عليه 
  .الوفاءه بتطالبموب عليه لأن يسعى إلى المصرف المسح

ه الشرعي حقاً لحامل ليس إلى المصرف المسحوب عليه للوفاء بقيمته الشيك فتقديموعليه 
مع العلم أن تقديمه إلى إحدى غرف المقاصة يعد بمثابة ، ٤٤٠التزام عليه أيضاً وإنما هو ،فحسب

  .٤٤١تقديم للوفاء

                                                           
 .٤مرجع سابق، ص  ،عالء الدين محمد حسيني. د ٤٣٨

  .١٩٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٤٣٩
وننوه هنا بجواز أن يقوم الحامل الشرعي للشيك بإنابة شخصاً آخر عنه ليتولى تقديمه للوفاء، وتتخذ هذه اإلنابة عادة شكل تظهير  ٤٤٠

  .الشيك على سبيل التوكيل للمصرف الذي يتعامل معه الحامل بغرض تحصيل قيمته لحسابه
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إلى  هتقديم الشيك يه على حاملويثور في هذا الصدد التساؤل عن الوقت الذي يجب ف
  المصرف المسحوب عليه للوفاء بقيمته؟ والجزاء الذي يترتب على تأخره في المطالبة؟

  :ميعاد تقديم الشيك للوفاء وجزاء اإلخالل به: ثانياً
الشيك كما أسلفنا واجب الوفاء دائماً لدى االطالع  عليه، وكل بيان مخالف لذلك  - ١٨٠

، ولذا فيحق  لحامله الشرعي تقديمه للوفاء منذ لحظة استالمه له، وحتى لو أرخه يعد كأن لم يكن
الساحب بتاريخ الحق لتاريخ إصداره الحقيقي، فال يحول ذلك دون حق الحامل في تقديمه إلى 

  .المصرف المسحوب عليه لوفائه منذ تاريخ استالمه له
 لوفاءل المصرف المسحوب عليهه إلى أن يتراخى في تقديم الشيك لكن هل يحق لحامل

  إلى أجل طويل؟ بقيمته
الحرية لحامل الشيك في تقديمه للوفاء متى أراد وفي الوقت الذي  مطلق في الواقع أن ترك

أوضاعهم  إذ ستبقى، ضامني وفائه الموقِّعين عليهكز ايختاره، فيه شيء من العنت واإلضرار بمر
ال ينسجم مع  وهو ماة بالوفاء المفاجئ في كل لحظة، قلقة لمدة قد تطول بسبب تعرضهم للمطالب

  .مع وظيفة الشيك وكونه أداة وفاء فضالً عن أن ذلك يتنافىالتعامل التجاري، 
 -  وفاؤه في سوريةالواجب  -  للشيك حامل الشرعيال ألزم قد ولذا كله فإن المشرع - ١٨١

من التاريخ  السريانب تبدأ ،٤٤٢مهلة قصيرةتقديمه إلى المصرف المسحوب عليه لوفائه خالل ب
  :على النحو اآلتي ٤٤٤على مكان إنشائه لكن تحديدها يعتمدو، ٤٤٣المعين فيه كتاريخ إلصداره

  .فهي ثمانية أيام إذا كان الشيك مسحوباً في سورية −
البحر حوض وعشرون يوماً إذا كان مسحوباً في إحدى الدول األوروبية أو الواقعة على  −

  .األبيض المتوسط
 .الدول السالف ذكرها ون يوماً إذا كان مسحوباً في غيرعوسب −

الحامل بهذا الميعاد ولم يقدم خالله الشيك إلى المصرف المسحوب عليه  فإذا أخلَّ - ١٨٢
ضامني  جميع للوفاء بقيمته، فيعد حامالً مهمالً ويتعرض لسقوط حقه في الرجوع صرفياً على

                                                                                                                                                                             
  .المتعلقة بسند السحب) ت.ق ٢٩١/٢(، وتماثلها م )ت.ق ٣٧١( م ٤٤١
  .من ذلك قليالً ونرى من جهتنا أن هذه المهل قصيرة جداً وحبذا لو كانت أطول ٤٤٢
  .١٩٠ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٦٩/٣(م  ٤٤٣

في دولة يختلف فيها التقويم عن تقويم الدولة الواجب وفاؤه فيها، أوجب المشرع عندئذ أن  مع التنويه إلى أنه في حال كان الشيك مسحوباً
  ).ت.ق ٣٧٠(يتم إرجاع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم الدولة الواجب وفاؤه فيها م 

  ).ت.ق ٢و٣٦٩/١(م  ٤٤٤
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قدم مقابل وفائه إلى المصرف المسحوب  قد ثبت أنهلذي يالشيك وساحبه ا و، وهم مظهر٤٤٥وفائه
والضامنون االحتياطييون لهؤالء  ،عليه وبقي موجوداً لديه طوال ميعاد التزام األخير بوفائه

جميعاً، في حين لو لم يتمكن الساحب من إثبات ذلك، فيبقى عندئذ مديناً أصلياً بالشيك وبالتالي ال 
طالما أن التزامه الصرفي لم ينقض  ،، الذي يستطيع الرجوع عليه صرفياًيستفيد من إهمال الحامل

بمضي مدة التقادم الصرفي، ويكون ذلك أيضاً حال ضامنه االحتياطي، ألنه يأخذ مركز مضمونه 
  .كما أسلفنا ذاته

 ،٤٤٦غير ملتزم صرفياً بالشيك وعلى الرغم من أنه، أما المصرف المسحوب عليه - ١٨٣
لحامله الشرعي، ولو  بوفاء قيمته ألزمه المشرع فإن، كما أسلفنا ضه عليه للقبولر عرحظَّي ألنه

طالما توفر  –، ويستمر هذا االلتزام على عاتقه ٤٤٧قدمه إليه بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه
ريخ انقضاء ميعاد التقديم من تا لحين مضي ثالث سنوات ابتداء -مقابل وفاء كاف لديه 
مه بالتعويض عليه عما ار مساءلته حيال الساحب وإلزبل إن المشرع فضالً عن ذلك قر، ٤٤٨للوفاء

مسحوبٍ يصيبه من ضرر وما يلحق اعتباره المالي من أذى جراء رفضه بسوء نية وفاء شيك 
  .٤٤٩هفي وفائ معارضةً صحيحةً ولم يتلقَّله مقابل وفاء  عليه سحباً صحيحاً

حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك  إذا في هذا الصدد إلى أنهولكن تجدر اإلشارة  - ١٨٤
 فيمتد الميعادخالل الميعاد القانوني لتقديمه للوفاء،  المصرف المسحوب عليه للوفاء بقيمتهإلى 
دون  -  وجب على الحامل تقديم الشيكوبمجرد زوالها يت، ٤٥١لحين زوال القوة القاهرة ٤٥٠حكماً
، ٤٥٢، وتنظيم االحتجاج الالزم عند االقتضاءبقيمته ليه للوفاءالمصرف المسحوب عإلى  -  إبطاء

ولكن إذا استمرت هذه القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبةً من تاريخ قيام الحامل 
                                                           

 ).ت.ق ٣٨٣/١(وهو ما يستفاد من نص م  ٤٤٥

  .، وتتمثل في تصديقه للشيك كما مر معنا سابقاًباستثناء حالة واحدة فقط ٤٤٦
لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د -  ).ت.ق ٣٧٢/١(م  ٤٤٧
  .٣٦، ٣٥ ، ص٢٣، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩
  .١٩١ ، مرجع سابق، صلدين الحسينيعالء ا. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٩٤/١(م  ٤٤٨
 ).ت.ق ٤٠٢(م  ٤٤٩

  ).ت.ق ٣٨٩/١(م  ٤٥٠
إلى من ظهره له إشعاراً بالحادث القهري، وأن يثبت هذا  -دون إبطاء  -ولكن أوجب المشرع على حامله عندئذ أن يرسل  ٤٥١

خالل  -ى من تلقى هذا اإلشعار أن يعلم به ، وعل)ت.ق ٣٨٩/٢(اإلشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في الشيك ذاته أو في الوصلة م 
من ظهر له الشيك، وهكذا تتوالى اإلشعارات من مظهر إلى سابقه حتى يصل اإلشعار أخيراً من  –يومي العمل التاليين لتسلُّمه إياه 

  ).ت.ق ٣٨٩/٣(المستفيد إلى الساحب م 
 ).ت.ق ٣٨٩/٤(م  ٤٥٢
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من واجب تقديمه قانوناً  يعفى الحاملعندئذ بإشعار من ظهر له الشيك بوقوع الحادث القهري، ف
ممارسة حقه في ، بمعنى أنه يجوز له في هذا الفرض للوفاء المصرف المسحوب عليهإلى 

  .حاالًسنرى كما  على ضامني وفائه دونما حاجة لتقديمه للوفاءالصرفي الرجوع 
ونشير أخيراً إلى أنه إذا صادف آخر يوم من ميعاد تقديم الشيك للوفاء عطلة رسمية، فيمتد 

اد فتدخل في أيام العطلة الرسمية التي تتخلَّل الميع، أما يوم عمل يلي هذه العطلةإلى أول الميعاد 
  .حساب مدته
  :للوفاء هتقديم واجب منحامل الشيك إعفاء : ثالثاً
فإن  ،ن أن حامل الشيك ملزم قانوناً بتقديمه للوفاء كما ذكرنا أعالهفعلى الرغم م - ١٨٥

إلى ونما حاجة لتقديمه ممارسة حقه في الرجوع الصرفي على ضامني وفائه د لهأجاز المشرع 
من واجب تقديمه إليه للوفاء، فيما لو  أعفاه، بمعنى أنه المصرف المسحوب عليه للوفاء بقيمته

حالت دون ذلك قوة قاهرة واستمرت أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبةً من تاريخ قيام حامل 
قبل انقضاء ميعاد تقديم  الشيك بإشعار من ظهره له بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ

، مع مالحظة أن الحوادث والوقائع الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه ٤٥٣الشيك
أنه نرى ، ومن جهتنا ٤٥٤بتقديمه للوفاء، كمرضه أو سفره مثالً، ال تُعد من قبيل الحوادث القهرية

ديمه إلى المصرف المسحوب عليه من واجب تق كان حرياً بالمشرع إعفاء حامل الشيك أيضاً
 بحيث، وفي هذه الحالة جدوى من مطالبته بالوفاء، إذ ال إفالس األخير رشه ةللوفاء بقيمته في حال

ه من كافياً بذاته لتمكين تقديم ما يثبت شهر إفالس المصرف المسحوب عليهب قيام الحامل يكون
ك، وبخاصة أن المشرع قد لحظ هذه ضامني وفاء الشيعلى الصرفي حقه في الرجوع  ممارسة

  .كما سنرى الحقاً ٤٥٥الحالة بخصوص سند السحب
  
  
  
  
  

                                                           
  ).ت.ق ٣٨٩/٥(م  ٤٥٣
  .١٩٢، ١٩١ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٨٩/٦(م  ٤٥٤
  ).ت.ق ٣٠٤/٤(م  ٤٥٥
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  الفرع الثاني
  مكان التقديم وموضوع الوفاء

  
، ثم ننتقل للحديث عن )أوالً(نبين في هذا الفرع المكان الذي يجب أن يقدم فيه الشيك للوفاء 

  ).ثانياً(موضوع الوفاء 
  :يك للوفاءمكان تقديم الش: أوالً

أن يسعى إلى المصرف المسحوب عليه  هو أسلفنا أعاله أن الشيك مطلوب وعلى حامله
  تقديم الشيك فيه للوفاء؟يجب الذي مكان ساؤل حول الت ويثور في هذا الصددويقدمه إليه للوفاء، 

 الواقع أن المكان الذي يتوجب على الحامل الشرعي للشيك أن يقدمه فيه للمطالبة - ١٨٦
أحد البيانات اإللزامية التي أوجب المشرع  ن فيه، والذي يعدهو مكان األداء المبيباستيفاء قيمته 

من آثار قانونية على تخلُّف إدراجها في الشيك، والتي سبق لنا دراستها بالتفصيل وبيان ما يترتب 
  .كراركل منها، ولذا نكتفي باإلحالة إلى ما قلناه بهذا الخصوص تفادياً للت

، وهو أحد تضمينه شرط الوفاء في محل مختار تم توطين الشيك، أي ولكن إذا - ١٨٧
 عندئذ يتوجب على حامله الشرعي تقديمه للوفاءفالبيانات االختيارية الجائز إدراجها في الشيك، 

مه للوفاء لدى المصرف في محل الدفع المختار، تحت طائلة اعتباره حامالً مهمالً فيما لو قد
االحتجاج  فيجب تنظيم ،طَّن لديه الشيك عن الوفاءإذا تخلَّف المصرف المووالمسحوب عليه نفسه، 

ضده وإنما ضد ، وإن كان ال ينظَّم )الدفع المختار إلى محلأي توجيهه (  لديه لعدم الوفاء
المصرف المسحوب عليه، كون المصرف الموطَّن لديه الشيك مجرد وكيٍل عن المصرف 

  .قيمته، كما مر معنا سابقاًبوفاء الوب عليه في المسح
  :٤٥٦موضوع الوفاء بالشيك: ثانياً
والذي المبلغ النقدي المذكور فيه، نشير بدايةً إلى أن موضوع الوفاء بالشيك هو  - ١٨٨

دون أن بدفعه لحامله الشرعي وبذات عدد النقود المحدد فيه، يلتزم المصرف المسحوب عليه 
وسبق لنا التطرق لما قد يثيره ة هذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أي أثر، يكون الرتفاع قيم

                                                           
 .وما يليها ٢١٣هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٤٥٦
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وتم شرحها ومعالجتها بالتفصيل في معرض دراستنا  نوع عملة الوفاء وجنسها من إشكاليات
  .لبيانات الشيك اإللزامية، ولذا نكتفي باإلحالة إليها تفادياً للتكرار

ب عليه أداء كامل قيمة الشيك لحامله الشرعي، واألصل أن على المصرف المسحو - ١٨٩
طالما توفر لديه مقابل وفاء كاف، وإال تعرض للمساءلة من قبِل الساحب وُألْزِم بتعويضه عما 

ولكن مع ذلك أجاز ، كما أسلفنا وما يلحق اعتباره المالي من أذى جراء رفضهيصيبه من ضرر 
والغالب عمالً أن يلجأ جزء من مبلغ الشيك فقط، له المشرع أن يعرض على الحامل وفاء 

المصرف المسحوب عليه إلى ذلك فيما لو كان مقابل الوفاء المتوفر لديه أقل من أن يغطي كامل 
قيمة الشيك، فيعرض على الحامل الوفاء بجزء من مبلغه بمقدار المقابل المتوفر لديه، وعندئذ لم 

وإال حرِم من  ،٤٥٧ض وأجبره على قبول الوفاء الجزئييجِز المشرع للحامل رفض هذا العر
بذلك الجزء الذي  ،الرجوع على ضامني الوفاء من ساحب ومظهرين وضامنيهم االحتياطيين

ويشكِّل ذلك خروجاً عن حكم المصرف المسحوب عليه للوفاء، فيما لو رفضه،  عليه عرضه
أن يجبر الدائن على  - من حيث األصل  – نيدملل القواعد العامة في القانون المدني، التي ال تجيز

، لما قد ينجم عنه من ضرر لألخير، كما لو كان معتمداً على استيفاء ما ٤٥٨استيفاء جزء من دينه
، والواقع أن خروج المشرع له من دين في ذمة مدينه للوفاء بما في ذمته هو من دين  لدائن آخر

وأي  –الصدد له ما يبرره، ذلك أن إجبار حامل الشيك  التجاري عن حكم القواعد العامة في هذا
عن كاهل جميع ضامني عبء العلى قبول الوفاء الجزئي من شأنه تخفيف  –سند تجاري آخر 

وفائه من ساحب ومظهرين وضامنيهم االحتياطيين، إذ يترتب عليه براءة ذممهم من ضمان وفاء 
الوقت ذاته لن يضار الحامل من ذلك ألن بإمكانه الشيك بمقدار الجزء المدفوع من قيمته، وفي 

  .٤٥٩، بعد تنظيمه لالحتجاج الالزم عنهدون وفاء ما بقي من قيمة الشيكرجوع عليهم صرفياً بال
في حين لو سمح لحامل الشيك برفض الوفاء الجزئي المعروض عليه، فسيضار من ذلك 

عليهم بجزء  هبدالً من رجوع شيكال امل مبلغكعليهم ب يرجعسألن الحامل عندئذ ضامنو وفائه 
بعد أن عرض  المصرف المسحوب عليهس فالشُهِر إوقد يكون الضرر واضحاً فيما لو  ،منه

إالّ على جزء أقل مما كان قد عرضه  ستهمن تفلي فقد ال يحصل ضامنو الشيكالوفاء الجزئي، 
أن  - ام القواعد العامةوفقاً ألحك - المدين بإمكان هنأ ، هذا فضالً عنهإفالس شهر للوفاء قبل

                                                           
 ).ت.ق ٣٧٤/٢(م  ٤٥٧

 ).م.ق ٣٤٠/١(م  ٤٥٨

 ).ت.ق ٣٧٤/٤(م  ٤٥٩
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قواعد قانون  تحظِّر بينمالوفاء الجزئي، ارفض الدائن  لو مايحصل على مهلة قضائية للوفاء في
بأن يفي دينه  اح لهسمالفمن العدل ولذا السند التجاري،  للمدين في قضائية الصرف منح مهلة

  .وفاء جزئياً
أن الوفاء الجزئي  من ٤٦٠ه رأي غالبية الفقهونؤيد في هذا الصدد ما ذهب إلي - ١٩٠

وحده، وليس ألي من ضامني وفاء الشيك أن المسحوب عليه  المصرف لمصلحة فقط ملحوظ
عن  المسحوب عليه يعرضه على حامله الشرعي في حال رجوعه عليه بسبب امتناع المصرف

جاء  للمصرف المسحوب عليه،الذي أجاز ذلك  ،ن النص القانونيأل ،إلخ...الوفاء أو شهر إفالسه
  .ع في تفسيره، واالستثناء ال يصح التوساألصلاستثناء من 

الوفاء الجزئي ليس للمصرف المسحوب عليه أن يطلب من وننوه أخيراً إلى أنه في حال 
من قيمته دون وفاء على  ظاً به ليتسنى له الرجوع بما بقيحامل الشيك تسليمه إياه، إذ يبقى محتف

وفائه، ولكن يجوز للمصرف المسحوب عليه في هذا الفرض أن يطلب من الحامل  ضامني
  .٤٦١التأشير على الشيك بما يفيد حصول الوفاء الجزئي وإعطاءه مخالصة مستقلة بذلك

  
  المطلب الثاني

  بالشيك وإثبات حصولهشروط صحة الوفاء 
  

ع أول، ثم نبين كيفية في فر نتناول في هذا المطلب دراسة شروط صحة الوفاء بقيمة الشيك
  .إثبات حصول الوفاء في فرع ثان

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣١١، ص ٢٢٢ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٤٦٠

 ).ت.ق ٣٧٤/٣(م  ٤٦١
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  الفرع األول
  ٤٦٢شروط صحة الوفاء بالشيك

  
عندما يقدم الشيك إلى المصرف المسحوب عليه للمطالبة بوفاء قيمته، فعليه قبل  - ١٩١

ذه األمور وفائه بقيمته التحقُّق من أمور عدة لكي يكون وفاؤه صحيحاً ومبرئاً لذمته، وتتمثل ه
  :٤٦٣التي عليه التحقُّق منها في اآلتي

  .ب بوفاء الشيك هو حامله الشرعي أو نائبه القانونيالمطاِل .١
  .صحة الشيك ذاته وصحة توقيع الساحب عليه .٢
 .عدم تلقيه معارضة صحيحة في الوفاء .٣

 من هذه األمور الثالثة قبل وفائه قيمة الشيك، فيعد حقَّق المصرف المسحوب عليهفإذا ت
الوفاء عندئذ صحيحاً وتبرأ ذمته، وإال عد الوفاء غير صحيح وبقيت ذمته مشغولةً وُألزِم بوفاء 

  .قيمته مرةً ثانيةً
  :ونشرح بالتفصيل تباعاً كالً من هذه األمور الثالثة

  :أو نائبه القانوني ٤٦٤المطاِلب بوفاء الشيك هو حامله الشرعي: أوالً
حوب عليه التحقُّق من أن الذي قدم إليه الشيك ويطالبه على المصرف المس توجبفي - ١٩٢

  :الشيك على الصيغة التي حرر بهاتوقف معرفته توالذي بوفاء قيمته هو حامله الشرعي، 
على المصرف أي حائز له، وبالتالي فيعد حامالً شرعياً له : للحاملفإذا كان الشيك  •

يه به، ولكن مع ذلك إذا أدخلت ظروف التقديم لمن يتقدم إل المسحوب عليه وفاء قيمته
بعض الشك في قناعة المصرف حول ملكية الحامل للشيك، فبإمكانه عندئذ التوقف عن 

 .الدفع

                                                           
  .٢٩٢، ٢٩١، ص ٥١٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ٤٦٢
 .١٩٣، ١٩٢ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٤٦٣

محمود مختار أحمد . د -. ٤٩٦، ٤٩٥، ص ٥١٤محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٤٦٤
، ٣٦ ، ص٢٥، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم بريري، القواعد الخاصة 

٣٧. 
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فحامله الشرعي هو الشخص الذي حرر الشيك لمصلحته ابتداء، : اسمياًالشيك أما إذا كان  •
ولكن على المصرف المدنية،  أو الشخص الذي انتقل إليه الشيك بطريقة حوالة الحق

  .المسحوب عليه عندئذ التأكد من استيفاء إجراءاتها
فيكون حامله الشرعي الشخص الذي حرر الشيك لمصلحته  :ألمرالشيك في حين لو كان  •

ولكن على المصرف ، ٤٦٥التظهير ةالذي انتقل إليه الشيك بطريقابتداء، أو الشخص 
منذ توقيع المظهر األول ، نتظام تسلسل التظهيراتمن ا المسحوب عليه عندئذ التأكد

من استيفاء هذه و ،حتى توقيع المظهر األخير الذي ظهر الشيك إلى الحامل) المستفيد(
دون أن يكون ملزماً بالتحقُّق من صحة تواقيع ، القانونية لشروطها التظهيرات

 .٤٦٦ظهرينالم

يه التأكد من شخصية الحامل وكمال وفضالً عن ذلك يتوجب على المصرف المسحوب عل
أي وثيقة رسمية تحمل صورته، كبطاقة هويته الشخصية ، وذلك من خالل اطالعه على ٤٦٧أهليته

، وإذا كان من قدم الشيك للوفاء وكيالً عن حامله الشرعي، فعليه أو بطاقته العائلية أو جواز سفره
من صفته هذه وحدود سلطاته في هذا أن يبرز للمصرف المسحوب عليه سند التوكيل للتأكد 

    .الشأن
  :صحة الشيك ذاته وصحة توقيع الساحب عليه: ثانياً
لتبرأ ذمته بشكل صحيح وقطعي،  أيضاً، المسحوب عليه المصرف علىإذ يتوجب  - ١٩٣

من حيث تضمنه جميع  ،٤٦٨استيفائه ظاهرياً شكله القانونيمن  يتحقق قبل وفاء قيمة الشيك أن
، وإذا الحظ تعديالً في أي منها، فعليه عندئذ ٤٦٩لزامية التي أوجب المشرع إدراجها فيهبياناته اإل

  .هبوضع توقيعه جانب ذا التعديلأن يستوثق من اعتماد الساحب له
                                                           

م  بصريح نص، وعلى الشيك )ت.ق ٣٤٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على السند ألمر ) ت.ق ٢٦٨(م  ٤٦٥
 ).ت.ق ٣٦٤(

  ).ت.ق ٣٧٦/٢(م  ٤٦٦
إلياس . ب براءة ذمة المصرف المسحوب عليه، واإلبراء ال يقع أساساً إال من شخص كامل األهلية، دوذلك كون الوفاء له يرت ٤٦٧

 .٤٨٢، ص ٣٨٨ فقرة، مرجع سابقحداد، 

 ).ت.ق ٤٠٢(من نص م  -بمفهوم المخالفة  -وهو ما يستفاد  ٤٦٨

شيكاً خالياً  وفَّىلف ليرة سورية بحق كل من ونذكِّر هنا بما سبق لنا قوله من فرض المشرع غرامة ال تتجاوز خمسة وعشرين أ ٤٦٩
، مع التنويه إلى أن الشيك ال يعد خالياً من )ت.ق ٣٩٨/٤(من مكان إصداره أو تاريخه وكل من استلم هذا الشيك على سبيل المقاصة م 

 ٣٥٢/٣(المكان م  عندئذ منشًأ في هذاه المشرع ، إذ عد)ت.ق ٣٩٨/٧(ذكر مكان اإلصدار إذا كان قد ذُكر بجانب اسم ساحبه مكان م 
  ).ت.ق
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وغني عن البيان أن المصرف المسحوب عليه ملزم بمراعاة ما فرضه عليه المشرع من 
المتضمن شرط القيد في الحساب، على نحو ما شرحناه واجبات في وفائه للشيك المسطَّر أو 

، والتي نكتفي باإلحالة بالتفصيل في معرض دراستنا للبيانات االختيارية الجائز إدراجها في الشيك
  .إليها تفادياً للتكرار

كما عليه أيضاً التأكد من وجود مقابل وفاء كاف لتغطية قيمة الشيك المقدم  - ١٩٤
تضِ وفاء الشيك على المكشوف، ويلتزم بإنفاذ تعليمات عميله الساحب فيما لو ، مالم ير٤٧٠للوفاء

  .طلب منه تخصيص إحدى الدفعات في الحساب للوفاء بشيك معين
 ويتوجب على المصرف المسحوب عليه كذلك التحقُّق من صحة توقيع الساحب على الشيك 
ب في صحة التوقيع، فعندئذ إما أن ، وإن ارتامع نموذج توقيعه المحفوظ لديه مضاهاته من خالل

يؤشر عليه باالمتناع  أن لساحب العتماده بتوقيع جديد منه أوإلى ايطلب من الحامل إعادة الشيك 
  .عن الوفاء لعدم مطابقة التوقيع
، اًأو محرف اًمزور اًى شيك، فيما لو وفَّالمصرف المسحوب عليه وقد قرر المشرع مساءلة

قد  خيرمالم يكن األالالحق بالساحب نتيجة إفقار ذمته بمقدار قيمة ذلك الشيك، وتحميله الضرر 
بوجه خاص في حال عدم محافظته على دفتر الشيكات المسلَّم إليه  ، وعده مخطئا٤٧١ًارتكب خطًأ

  .٤٧٢بما ينبغي من عناية
ر من مزول بتوقيع على أن وفاء المصرف قيمة شيك مزي الصدد هذاوقد استقر القضاء في 

ال يبرئ  وبالتالي فإن هذا الوفاء قبضه،غير صحيح لحصوله لمن ال صفة له في  وفاء ، يعدهعميل
ولذا  المزور، هال يجوز أن يلتزم بمقتضى توقيعالذي ، المصرف المسحوب عليه حيال عميله ذمة

وذلك كله بشرط  ،رأياً كانت درجة إتقان التزوي المسحوب عليه تبعة هذا الوفاء المصرفيتحمل 
ترك دفتر الشيكات  ما لوك ،، وإال تحمل هو تبعة خطئه٤٧٣خطًأ قد ارتكب الساحب أال يكون عميله

                                                           
وفيما يتعلق بكيفية حل التزاحم بين حملة عدة شيكات أصدرها الساحب وقُدمت للمصرف المسحوب عليه في آنٍ واحد ولم يكن  ٤٧٠

 .ل لما قلناه سابقاً في هذا الصددمقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً، نحي

 ).ت.ق ٣٩٣/١(م  ٤٧١

  .٥٠٥، ٥٠٤، ص ٥٢٣محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - ).ت.ق ٣٩٣/٢(م  ٤٧٢
مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د ٤٧٣
 ٢٢٤والطعن رقم  ،٦١٩ ص ٢٨س ٧/٧/١٩٧٧ق جلسة ٤٣سنة  ٣٩٣عن رقم الطنقض مصري،  -  .٤٦، ٤٥ ، ص٣٤، فقرة سابق
: نقالً عن ،١٦٠٢ص  ٣٥س ١١/٦/١٩٨٤ق جلسة ٤٩سنة  ٤٣٠، والطعن رقم ١٦٣ص  ١ع ١٨س ١٩/١/١٩٦٧ق جلسة ٣٣سنة 

  .٢١٨، ٢١٧، ٢١٢ ، صمرجع سابقالمستشار سعيد أحمد شعله، 
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أن مسؤولية  الفقهاء ويرى بعض ،ر توقيعهين، فزومؤتمنالأحد موظفيه غير  لدىالخاص به 
منالمصرف عن وفاء الشيكات المزو المهنة التي  مخاطر قبيل رة في مثل هذه الحاالت تُعد

  .٤٧٤وأرباحمن فوائد  العمليات المصرفية عليها تدرهتتعرض لها المصارف عموماً، مقابل ما 
  :٤٧٥عدم تلقيه معارضة صحيحة في الوفاء: ثالثاً
قبل  - أن يتأكد  المسحوب عليه على المصرف يتوجب ،فباإلضافة لكل ما تقدم - ١٩٥

وفائه، وإال  في صحيحةً معارضةً ه لم يتلقَّأن من - وفائه قيمة الشيك المعروض عليه للوفاء 
  .٤٧٦تحمل مسؤولية خطئه، وبالتالي عد وفاؤه غير صحيح وُألزِم بوفاء قيمته مرة ثانية

  
  الفرع الثاني

  إثبات الوفاء بقيمة الشيك
  

أجاز المشرع للمصرف المسحوب عليه عندما يفي قيمة الشيك لحامله الشرعي أن  - ١٩٦
حوب عليه سوبالتالي فإن إثبات المصرف الم، ٤٧٧ه موقعاً عليه منه بالتخالصإيايمه يطلب منه تسل

وفاؤه قيمة الشيك لحامله الشرعي يكون باستالمه إياه من الحامل موقعاً عليه من األخير بما يفيد 
  .الوفاء

ه رللوفاء وضع توقيعه على ظه لشيك المقدمحامل ا منأن تطلب  المصارف اعتادتوقد 
ر بيد الموظف حرلفظاً يفيد التخالص ي بجانب التوقيع داً عن أي كتابة أخرى، ثم تضيفمجر

  .٤٧٨المختص أو يثبت بختم يدوي أو آلي

                                                           
، ص ٣١٧، ٢٧٦، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د - .٤٨٤، ٤٨٣ص  ،٣٨٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٤٧٤
٤٢٧، ٤٢٦، ٣٦٢، ٣٦١.  
محمود مختار أحمد . د - .٤٩٨ - ٤٩٦، ص ٥١٥محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٤٧٥

 - ٣٧ ، ص٢٦، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد 
٣٩. 

عالء . حسين شحادة الحسين و د. د -  ).ت.ق ٤٠٢(و ) ت.ق ٣٧٦/١(من نصي المادتين  -بمفهوم المخالفة  -وهو ما يستفاد  ٤٧٦
 .١٩٤ ، مرجع سابق، صالدين الحسيني

  ).ت.ق ٣٧٤/١(م  ٤٧٧
  .٤٨١، ص ٣٨٧ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٤٧٨
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وعليه فوجود الشيك لدى المصرف المسحوب عليه موقعاً عليه من حامله الشرعي بما يفيد 
مته، وال يجوز دحض هذه المصرف المسحوب عليه من قي الوفاء، يعد قرينة على براءة ذمة

، في حين لو استلم المصرف المسحوب عليه الشيك من ٤٧٩القرينة إال بإقرار األخير بخالف ذلك
حامله الشرعي دون أن يوقِّع عليه األخير بما يفيد الوفاء، فيعد استالمه للشيك عندئذ قرينة بسيطة 

سلَّمه الشيك ليؤشِّر  ثبت مثالً أنهبأن ي ٤٨٠هذه القرينة على حصول الوفاء، وبإمكان الحامل دحض
  .عليه بما يفيد وجود مقابل وفاء كاف لديه أو ليصدق عليه

أما إذا لم يسترد المصرف المسحوب عليه الشيك من حامله الشرعي بعد أن وقَّع عليه بما 
فاء، قبضه لقيمته، فهذا التخالص المدون على الشيك يعد قرينة مؤقتة على حصول الويفيد 

وبإمكان الحامل أن يدحضها ويثبت عدم حصول الوفاء، على الرغم من وجود عبارة المخالصة، 
الذي لم  قيمة الشيك ولم يسترده من حامله الشرعي ى المصرف المسحوب عليهفي حين لو وفَّ

لمصرف يوقِّع عليه بما يفيد الوفاء، وجاء األخير يطالبه مرة ثانية بوفاء قيمة هذا الشيك، فيجوز ل
، وله أن يثبت في هذه بانقضاء التزامه بالوفاء الثانية المسحوب عليه عندئذ أن يدفع مطالبته

بجميع وسائل اإلثبات بما فيها البينة الشخصية، إعماالً لمبدأ حرية اإلثبات  حصول الوفاء مواجهته
يكون النية، فعندئذ  إلى شخص حسن هذا الشيك رظه قد األخيرلكن لو أن و في المواد التجارية،

من المتعذَّر على المصرف المسحوب عليه أن يتمسك حيال المظهر له حسن النية بانقضاء التزامه 
، ألن هذا الدفع غير الظاهر في بالوفاءموقَّعة من المظهر  بالوفاء، ولو أبرز مخالصة مستقلة

  .٤٨١الشيك قد طهره تظهيره
  

  المطلب الثالث    
  ٤٨٢فاء بقيمة الشيكالمعارضة في الو

  
رغبةً من المشرع في تمكين الشيك من تأدية وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود في  - ١٩٧

الوفاء بالديون الناجمة عن المعامالت وتأكيداً لحق حامله في استيفاء قيمته بهدوء وأمان وتفادياً 
                                                           

 .٣١٦، ص ٢٢٧ فقرةالمرجع السابق،  إلياس حداد،. د ٤٧٩

 .٤٨٢، ص ٣٨٧ فقرةالمرجع السابق،  إلياس حداد،. د ٤٨٠

  .٣١٧، ص ٢٢٧ فقرةالمرجع السابق،  إلياس حداد،. د ٤٨١
 .وما يليها ٢٢٠هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٤٨٢
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تواطؤ مع أحد دائني الحامل المسحوب عليه بالالمصرف للمعارضات الكيدية التي قد يلجأ إليها 
لتغطية عجز األخير عن ) يهالمسحوب علالمصرف (بين يديه  شيكال الحجز على مبلغ بإيقاع
خرج عن أحكام القواعد العامة، التي تجيز للدائن  ، فقدإبعاد مخاطر تنظيم االحتجاج ضدهو الوفاء

لدى  ر المعارضةحظَّإذ ، ٤٨٣ةأن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من مبالغ وديون وأموال منقول
 :وهما حالتين إذا توفرت إحدىإال شيك، ولم يجزها البقيمة وفاء الفي  المصرف المسحوب عليه

 بين يدي على مبلغه حجزال الشيك ال يجوز لدائني حامل ، وعليه٤٨٤هإفالس حاملو ضياع الشيك
  .وفقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير المسحوب عليه المصرف

لدى المصرف  المعارضة الشيك حق ساحب قد خولالرغم من أن المشرع  وعلى
الرأي  فقد استقرإذا توفرت إحدى الحالتين المذكورتين أعاله، ته في الوفاء بقيم المسحوب عليه

على أن هذا الحق ال يقتصر على الساحب فحسب، وإنما يكون أيضاً للحامل في حال ضياع 
  .٤٨٥حال إفالس الحاملالشيك ولوكيل التفليسة في 

ألي سبب آخر  مستندةًوغني عن البيان أنه في حال كانت المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك 
ويتوجب على على قاضي األمور  غير صحيحة عندئذ فتُعدغير الحالتين المذكورتين أعاله، 

المسحوب عليه  ى المصرفوإذا وفَّ، ٤٨٦أن يأمر بإلغائها - بناء على طلب الحامل  - المستعجلة 
  .قيمة الشيك في مثل هذا الفرض فيكون وفاؤه صحيحاً ومبرئاً لذمته

 فمن، الوفاء بقيمة الشيكفي  ةإلى الطريقة التي تتم بها المعارضوطالما أن المشرع لم يشر 
  .ة أخرىأو بأي طريق مشافهة أو إبداؤها برسالة مضمونة أو ببرقية الجائز

  .المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك في فرعين متتاليين ونتناول دراسة حالتي جواز
  
  
  
  
  

                                                           
 ).م.م.أ.ق ٣٥٨(م  ٤٨٣

مرجع علي سيد قاسم، . د -  .١٩٣ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. الحسين و دحسين شحادة . د -  ).ت.ق ٣٧٢/٢(م  ٤٨٤
  .٤٣٣، ص ٣٧٠، فقرة سابق
  .٤٨٥، ص ٣٨٩ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٤٨٥
  .٤١٣، ص ٣٠٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - ).ت.ق ٣٧٢/٣(م  ٤٨٦
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  الفرع األول
  ضياع الشيك

  
لكلٍّ من ساحبه وحامله الشرعي  - كما أسلفنا  –في حال ضياع الشيك يجوز  - ١٩٨

المعارضة لدى المصرف المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، مع التنويه إلى أنه ينبغي تفسير 
بحيث يشمل جميع الحاالت التي يتجرد فيها  ،رده المشرع بمعناه الواسعالذي أو" الضياع"مصطلح 

  .٤٨٧المالك من حيازة الشيك دون إرادته، كالسرقة أو االغتصاب أو التلف
وإذا تمت المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك المفقود، فيثور التساؤل عندئذ حول كيفية الوفاء 

ألهما أن يظهر : تقتضي التمييز بين فرضين بة عن هذا التساؤلوالواقع أن اإلجا بقيمة هذا الشيك؟
الشيك المفقود في يد حامل جديد، وثانيهما أال يظهر الشيك المفقود في يد حائز جديد، ونوضح 

  :تباعاً كيفية الوفاء بقيمة الشيك المفقود في كلٍّ من هذين الفرضين
  :ور حامل جديد لهوفاء الشيك المفقود في حال ظه: الفرض األول - ١٩٩

تمهد الطريق إليجاد  قدد وفقالمالوفاء بقيمة الشيك نشير بدايةً إلى أن إجازة المعارضة في 
فيتأخر  ته للشيكعي ملكيالمسحوب عليه مع شخص ليدالمصرف كأن يتواطأ  ،بعض صور الغش

وعدم السماح ، مصلحة مالك الشيك المفقود تغليب تفادياً لذلك ينبغي، وء بقيمتهوفاالبذلك 
ألي  للمصرف المسحوب عليه الذي تلقى المعارضة في أن يحكم بنفسه في شرعية ملكية الشيك

تخاذ ما يراه مناسباً تبعاً لذلك، وإنما وا )مدعي ملكيته وحامله الحالي( من الطرفين المتنازعين
من قبِل  الطرفين المذكورينزاع القائم بين بتَّ في النال يتم عليه االمتناع عن الوفاء بقيمته إلى أن

  :حسن النية أو سيئها القضاء، والذي يميز في هذا الصدد بين ما إذا كان الحامل الحالي للشيك
لم بضياعه أو اغير ع ، كما لو أنه تلقاه وهوحسن النية الحامل الحالي للشيكإذا كان ف −

 القائل ٤٨٨الرأي الراجح دطًأ جسيماً عند انتقاله إليه، فنؤيسرقته أو اغتصابه ولم يرتكب خ
حفاظاً على الحقيقي دعماً لالئتمان التجاري و هعلى مالكالحالي للشيك  الحامل تفضيلب

واجد سوى مالحقة  فليس أمامه المالك الحقيقي د التجارية، أمااسناستقرار التعامل باأل

                                                           
 .٣١٩، ص ٢٣٠ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٤٨٧

  .٣٢٠، ص ٢٣١ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د: قالً عنن ٤٨٨
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نفسه  من جعل زور إمضاءه عندما كونه اً،، مدنياً وجزائيالشيك أو سارقه أو مغتصبه
  .مستفيداً من عملية التظهير

و كان يعلم بأنه ضائع أو مسروق أو ، كما لسيئ النية الحالي للشيك الحاملإذا كان أما  −
رورة تفضيل في ض أو سارقه أو مغتصبه، فال شك واجده، أو كان هو نفسه مغتصب
 .هاسترداده منوحقه في  ،الحقيقي على هذا الحامل همالك

  :جديد له ظهور حائز عدم وفاء الشيك المفقود في حال: الثانيالفرض  - ٢٠٠
حول  لنـزاعٍ فال وجود عندئذشخص آخر،  تلف الشيك أو فقده مالكه ولم يظهر في يدإذا 
وهو ليس في  قبضه قيمتهكيفية  تتجسد فيالتي تواجه مالكه الحقيقي  ولكن اإلشكاليةملكيته، 

  .لمسحوب عليهلمصرف احيازته كي يسلمه ل
سند السحب المفقود وعدم ب فيما يتعلَّق قد أحسن المشرع صنعاً بتنبهه لهذه اإلشكاليةو

عدةً تختلف تبعاً لما إذا كان السند محرراً على نسخ  قواعدظهوره في يد حائز جديد، فأورد لحلها 
لك ، فإننا ندرس ت٤٨٩بخصوص الشيكصراحةً  إليها متعددة أو على نسخة واحدة، وطالما أنه أحال

  :٤٩٠القواعد بما يتوافق مع ماهية الشيك
  :متعددة فُقدت إحداها نسخ الشيك المحرر على: أوالً -٢٠١
  :أحد احتمالين منهنا  األمر ال يخلو

  :صدق عليها من المصرف المسحوب عليهغير م أن تكون النسخة المفقودة :االحتمال األول
ه األخرى التي إحدى نسخ بموجب ة الشيكقيم بوفاء ةطالبالم هنا الشرعي لحاملابإمكان ف
 المسحوب عليه المصرف ، ووفاءمتعددة نسخ على ، وهذه هي أهم فوائد تحرير الشيك٤٩١يحوزها

يبطل بموجب النسخة المذكورة مبرئ لذمته ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء  قيمة الشيك
  .٤٩٢حكم النسخ األخرى

  
  
  

                                                           
  ).ت.ق ٣٧٨(م  ٤٨٩
 ).ت.ق ٤٠٤(م  ٤٩٠

 ).ت.ق ٣٧٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٩٧(م  ٤٩١

 ).ت.ق ٣٩١(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٣٢/١(م  ٤٩٢
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  :عليها من المصرف المسحوب عليه صدقاًة المفقودة مأن تكون النسخ :الثانياالحتمال 
بموجب وفاء قيمة الشيك بالمسحوب عليه  المصرف مطالبة هنا الشرعي الحامل فال يستطيع

 ٤٩٣موسر ط تقديم كفيلوبشر بالوفاء من المحكمة اًأمر األخرى إالّ بعد استصداره هإحدى نسخ
وللمحكمة مطلق الحرية في ائز شرعي له، اتضح فيما بعد وجود ح إذا يضمن رد قيمة الشيك

كما لو كان ، هة ادعاء مقدم الطلب بملكية الشيكرفض إصدار األمر المذكور إذا لم تتأكد من وجا
 -  الكفيلأن يستبدل بمثالً، كما لها طلب  من تاريخ اإلنشاء مدة طويلة الطلب مقدماً بعد مضي

الذي قدكثر مالءة يمكن االطمئنان إلى قدرته على الدفع إذا شخص آخر أ -عي ملكية الشيك مه مد
 تقديمعلى تاريخ  سنواتبمضي ثالث  المذكور ينقضي الكفيل مع العلم أن التزام ،اقتضى الحال

شخص يثبت حيازته الكفالة، وذلك إذا لم تحصل خالل هذه المدة مطالبة بالوفاء من جانب 
  .٤٩٤ذا الغرضأو إقامة دعوى أمام القضاء له الشرعية للشيك
 ،ى أمر المحكمة الصادر بهذا الشأنبناء عل المصرف المسحوب عليه قيمة الشيك ىفإذا وفَّ

بعد أن مدعي الملكية كان فيما  جميع الملتزمين بالشيك، ولو تبين مذمته وذم أبرتهذا الوفاء فب
لكفيل، لرجوع على اسوى ا أمام المالك الحقيقي للنسخة المصدق عليهاوال يكون عندئذ  ،كاذباً

  .٤٩٥وجه حق وعلى من استوفى قيمة الشيك دون
إحدى النسخ،  قيمة الشيك المفقود بموجب عن وفاء المصرف المسحوب عليه أما إذا امتنع

كي  – ، فعليهموسراً حاملها باستصدار أمر من المحكمة بالوفاء وتقديمه كفيالًعلى الرغم من قيام 
وأن ، ه في اليوم التالي ليوم المطالبةنظمياحتجاج باالمتناع  هذا يثبتأن  -يحافظ على حقوقه 

خالل أيام العمل بعدم الوفاء إشعاراً  ر له الشيكظه الساحب والشخص الذي من يرسل لكلٍّ
تنظيم  ، مع العلم أن تنظيم هذا االحتجاج يقوم مقام٤٩٦ليوم تنظيم هذا االحتجاج األربعة التالية

  .٤٩٧يخضع ألحكامه ذاتهااالحتجاج لعدم الوفاء، و
                                                           

 ).ت.ق ٣٧٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٢٩٨(م  ٤٩٣

  ).ت.ق ٣٧٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٢(م  ٤٩٤
دون أمر من  -غير تلك التي صدق عليها  -المصرف المسحوب عليه قيمة الشيك بموجب نسخة أخرى  وفَّىفي حين لو  ٤٩٥

المتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٣٢/٢(، فيبقى ملتزماً بالوفاء بموجب النسخة التي صدق عليها م المحكمة
 ).ت.ق ٣٩١(م  بصريح نص

  ).ت.ق ٣٧٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٠(م  ٤٩٦
  :جاج لعدم الوفاء من ناحيتينمع مالحظة أن االحتجاج المذكور يختلف عن االحت ٤٩٧

  :الناحية األولى
  = .ال يشتمل على صورة كاملة لبيانات الشيك بسبب فقدانه –بخالف صك االحتجاج لعدم الوفاء  –إن صك هذا االحتجاج 
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وكذلك الحال  ،فُقدت محرر على نسخة واحدةال الشيك: ثانياً -٢٠٢
  :٤٩٨على نسخ متعددة فُقدت جميعها اًمحرر أيضاً إذا كان الشيك

هنا أن يستحصل على نسخة مستحدثة من الشيك المفقود،  الشرعي لحامللأجاز المشرع 
لتزم بمعاونته واإلذن له باستعمال اسمه لمطالبة الذي يو ،له هرمن ظهمن خالل رجوعه إلى 

هكذا ر السابق، والمظهر سابق حتى يصل إلى ر إلى يتسلسل المالك في هذه المطالبة من مظهمظه
ويوقع  مفقودال تتضمن ذات بيانات الشيك عنه لب منه تحرير نسخة جديدة، فيطساحب الشيك

 يرمظهمن عرضها على كل ية من الساحب ة الجديدالحامل هذه النسخ موبعد أن يتسلَّ عليها،
 شيك شبيه تماماً بالشيكيصبح بيد الحامل  ، وبذلكالشيك المفقود ليثبت تظهيره كتابةً عليها

المطالبة  ، مع مالحظة أنه ال تصحالمفقود ات ذلك كله على عاتق مالك الشيك، وتكون نفقمفقودال
 إالّ بعد استصدار أمر من المحكمة الً عن الشيك المفقودهذه النسخة المستحدثة بد بالوفاء بموجب

، ليمكن الرجوع عليه فيما لو اتضح أن الشخص الذي قبض قيمة ٤٩٩وبشرط تقديم كفيل بالوفاء
التزام الكفيل المذكور بمضي ثالث سنوات  ولكن ينقضي مالكه الحقيقي،لم يكن  الشيك المفقود

تحصل خالل هذه المدة مطالبة بالوفاء من جانب شخص على تاريخ تقديم الكفالة، وذلك إذا لم 
  .يثبت حيازته الشرعية للشيك أو إقامة دعوى أمام القضاء لهذا الغرض

  
  الفرع الثاني

  إفالس حامل الشيك
  

يترتب على صدور حكم بشهر إفالس حامل الشيك غلُّ يده عن إدارة أمواله  - ٢٠٣
 وإنماما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق، الوفاء ب له بالتالي وال يجوز التصرف فيها،و

                                                                                                                                                                             
  :الناحية الثانية =

يجوز للحامل تنظيمه في أي وقت يشاؤه وجوب تنظيم هذا االحتجاج في اليوم التالي ليوم المطالبة، بخالف االحتجاج لعدم الوفاء الذي 
 .بدءاً من تاريخ االمتناع عن الوفاء وحتى غاية اليوم األخير من ميعاد تقديم الشيك للوفاء كما سنرى الحقاً

وع ننوه هنا إلى أنه في حال فُقدت النسخة أو جميع النسخ بعد تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء، فللحامل االستمرار في إجراءات الرج ٤٩٨
على الملتزمين بالشيك من ساحب ومظهرين وضامنين احتياطيين كما لو كان الشيك بين يديه، كون صك االحتجاج لعدم الوفاء يتضمن 

  ).ت.ق ٣٨٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣١٦(صورة طبق األصل للشيك المفقود م 
 ).ت.ق ٣٧٨(م  بصريح نصحب، والتي تسري على الشيك المتعلقة بسند الس) ت.ق ٣٠١(م  ٤٩٩
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المسحوب عليه بعدم  إخطار المصرف ولذا يتعين على األخير، ٥٠٠ليسةيعود ذلك إلى وكيل التف
عن حسن  - المسحوب عليه المصرف ىووفَّ ، فإن لم يفعل ذلكالمفلس هلحامل قيمة الشيك وفاء
  .٥٠١حيحاً ومبرئاً لذمتهوفاؤه ص فيكونلحامل المفلس ل قيمة الشيك -  نية

يميل إلى جواز المعارضة في الوفاء بقيمة  - نؤيده  –ويجدر بالذكر أن جانباً من الفقه 
قياساً على جوازها ، من قبِل نائبه القانوني وذلك حدوث ما يخل بأهلية حامله ةالشيك أيضاً في حال

حالتين يكمن في منع الوفاء في حالة شهر إفالسه، إذ أن الهدف من المعارضة في الوفاء في ال
لشخص ليست له السلطة في اقتضائه، وال يرتّب حصوله عليه براءة ذمة المدين من الدين الذي 

  .٥٠٢اهوفَّ
  

  المبحث الخامس
  الشيك والرجوع الصرفي وفاء عن المصرف المسحوب عليه امتناع

  
ه خالل الميعاد المقدم ل ،متنع المصرف المسحوب عليه عن وفاء قيمة الشيكا إذا - ٢٠٤

، كعدم وجود رصيد له لديه أو عدم كفايته أو تلقيه معارضة من األسباب ألي سببالمحدد قانوناً، 
 على صرفياً الرجوع ه الشرعي عندئذإلخ، فيحق لحامل...عن الوفاء  عجزهفي الوفاء بقيمته أو 
للمطالبة  ين أو منفردين،مجتمع  ،منين احتياطيينمن ساحب ومظهرين وضا ،جميع الموقِّعين عليه

، ولكن كما أسلفنا ٥٠٣حياله بقيمته وفاءال –على وجه التضامن فيما بينهم  –كونهم يضمنون  بقيمته
 - إنه لم يغْفل، فهذا الحق هي ما دفع المشرع إلى تخويلهحامل الشيك  ت مراعاة مصلحةإذا كان

ه ليتسنى له ممارسة حق –ى الحامل مصالح الملتزمين المذكورين، إذ فرض عل -  في الوقت ذاته
وحيال ضامنيهم  ة تهدف إلى تمكينهم من تسوية مراكزهم حيالهبات معينواج -الرجوع عليهم  في

قبل  ٥٠٤سحوب عليه عن الوفاء بإحدى طرق ثالثالم المصرف امتناع إثباتب هألزمف ،أنفسهم
تقديم إذا تم التقديم في آخر يوم من أو في يوم العمل التالي ليوم ال الميعاد المحدد للتقديمانقضاء 

                                                           
  ).ت.ق ٤٥٤/١(م  ٥٠٠
 ).ت.ق ٤٥٤/٢(م  ٥٠١

 .٣١٩، ص ٢٢٩ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٥٠٢

  ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٨(م  ٥٠٣
 ).ت.ق ٣٨٣/١(م  ٥٠٤
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أيام خالل ظهر له الشيك وللساحب  منلبإرسال إشعار بعدم الوفاء  أيضاً كما ألزمه ،٥٠٥الميعاد
 الشيك العمل األربعة التالية ليوم تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو ليوم تقديمه للوفاء فيما لو تضمن

  .٥٠٦شرط الرجوع بال مصاريف
بدراسة إثبات االمتناع عن الوفاء واإلشعار بعدم الوفاء في مطلب أول، ثم  وعليه نبدأ

  .في مطلب ثان لعدم الوفاءنتحدث عن الرجوع الصرفي 
  

  المطلب األول
  إثبات االمتناع عن الوفاء واإلشعار بعدم الوفاء

  
ثم أول، نبين كيفية إثبات امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك في فرع 

  .الوفاء في فرع ثاناإلشعار بعدم ننتقل للحديث عن 
  

  الفرع األول
  إثبات االمتناع عن الوفاء

  
المصرف المسحوب عليه عن وفاء قيمة الشيك، المقدم له  في حال امتناعأسلفنا أنه  - ٢٠٥

الرجوع في ليتسنى له ممارسة حقه  - ، فيتوجب على حامله الشرعيخالل الميعاد المحدد قانوناً
  :تتمثل في اآلتي ، وذلك بإحدى طرق ثالثإثبات هذا االمتناع -  صرفياً على ضامني وفائه

  .ورقة احتجاج رسمية .١
ى الشيك ذاته مع ذكر يوم خ مكتوب علالمسحوب عليه مؤر المصرف بيان صادر من .٢

  .تقديمه
٣. خ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قُبيان مؤردالمحدد ولم تدفع  في الوقت م

 .قيمته

                                                           
 .١٩٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. شحادة الحسين و دحسين . د -  ).ت.ق ٣٨٤(م  ٥٠٥

 ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٦/١(م  ٥٠٦
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عدم الوفاء إلى القواعد التي أوردها بشأنه لحتجاج االوقد أحال المشرع صراحةً فيما يتعلَّق ب
 بتعريف ، فنبدأ٥٠٨، فإننا ندرس تلك القواعد بما يتوافق مع ماهية الشيك٥٠٧في سند السحب

وبعد  ،)ثانياً(ميعاد تنظيمه  ، ثم نحدد)أوالً( تنظيمهوإجراءات  تهوضرور لعدم الوفاء االحتجاج
  ).اًرابع(حاالت اإلعفاء من تنظيمه  ، وأخيراً نبين)اًثالث(نوضح ما يترتَّب عليه من آثار  ذلك

  :تنظيمه وضرورته وإجراءات لعدم الوفاء االحتجاج تعريف: أوالً
حوب المس المصرف وثيقة رسمية تثبت امتناع بأنه لعدم الوفاء االحتجاج يعرف - ٢٠٦

  .الشيك بقيمة وفاءالعليه عن 
  : ٥٠٩ةمن كونه يبتغي تحقيق األهداف اآلتي فتنبع ضرورة تنظيمهأما  - ٢٠٧

  . قانوناً قررالم يعادللوفاء في الم بتقديم الشيك هتزامينهض دليالً على قيام الحامل بتنفيذ ال )١
 .الوفاء بقيمة الشيكالمسحوب عليه عن  المصرف امتناعيقيناً  يثبت )٢

٣( عدتفادياً  ء بقيمة الشيك،وفاالالمسحوب عليه وحمله على  المصرف للضغط على وسيلةً ي
التجار إلى االحتجاج على إذ ينظر  ،التجاري للتشهير بسمعته المالية واإلساءة إلى ائتمانه

 ون عن التعامل معه،حجمفي، للمصرف المسحوب عليه مركز الماليالنهيار ال مؤشرأنه 
 دون مبرر يكون قد ارتكب خطًأ م االحتجاج هذه، فإن من ينظمهة تنظيونظراً لخطور

م بحقه ظِّبالتعويض عما ألحقه من ضرر بسمعة أو مكانة من نُ للمساءلة وإلزامهيعرضه 
 .هذا االحتجاج

عن دفع ديونه، مما يبرر للقضاء الحكم  المصرف المسحوب عليهعلى توقف  يصلح دليالً )٤
 .في مواعيد متقاربة عدة مت بحقه احتجاجاتظِّد نُخاصة إذا كانت قوهر إفالسه، شب

 المصرف المسحوب عليه ألن من شأنه أن يحث، الح الملتزمين اآلخرين بالشيكيفيد مص )٥
قصير كما  هتنظيم وطالما أن ميعاد ،الرجوع عليهم بذلك فينتفي قيمة الشيك،على الوفاء ب

في  هيسقط حق ، وبالتاليسنرى، فإن انقضاءه دون تنظيمه يجعل حامل الشيك مهمالً
اء تجاهه مسلطاً على التزامهم بالوف دون أن يبقى وفائه ضامنيعلى  صرفياً الرجوع

 .طويلة رؤوسهم لمدة

                                                           
 ).ت.ق ٣٨٨(م  ٥٠٧

  ).ت.ق ٤٠٤(م  ٥٠٨
 .وما يليها ٥١ عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص. د -  .٣٤٠، ٣٣٩، ص ٢٤٧ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٥٠٩
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 –، الذي يتوجه ٥١٠، فإنه ينظَّم بوساطة الكاتب بالعدلبإجراءات تنظيمهوفيما يتعلَّق  - ٢٠٨
موطنه المذكور بجانب اسمه في  إلى المصرف المسحوب عليه في –بناء على طلب الحامل 

الشيك، وينذره بوفاء قيمته، فإن امتنع عن ذلك، يحرر الكاتب بالعدل االحتجاج لعدم الوفاء ويترك 
 ضامنيعلى  صرفياًفي الرجوع له صورة منه، في حين يسلِّم األصل إلى الحامل ليمارس حقه 

فيجب تحرير االحتجاج ) وفاء في محل مختارأي تضمن شرط ال(وإذا كان الشيك موطَّناً ، وفائه
فيما لو وجه للمصرف المسحوب  ، وإال كان باطال٥١١ًفي مواجهة المصرف الذي وطِّن لديه الشيك

أما ساحب الشيك ومظهروه وغيرهم من ، عليه في موطنه وسقط حق الحامل في الرجوع
ال رجوع  توجيه االحتجاج إليهم، ألنه لزوم عدمالموقِّعين عليه، فقد استقر الفقه والقضاء على 

أو الذي وطِّن لديه  إال بعد ثبوت امتناع المصرف المسحوب عليه للحامل عليهم لمطالبتهم بالوفاء
مع التنويه إلى وجوب اشتمال صك االحتجاج على صورة حرفية للشيك ، ٥١٢عن الوفاء الشيك

 امتناع لتظهير والضمان االحتياطي، وعلىبكل ما تضمنه من بيانات، ولما ورد فيه من عبارات ا
بوفاء قيمته، فضالً عن بيان أسباب  هإنذارالمصرف المسحوب عليه عن الوفاء على الرغم من 
فإذا ُأغْفَل ذكر بيان أو أكثر من هذه ، ٥١٣االمتناع عن الوفاء وذكر تنبيه الكاتب بالعدل بالوفاء
اتجه الرأي إلى عدم تأثير ذلك على صحة  البيانات الواجب إيرادها في صك االحتجاج، فقد

االحتجاج فيما لو كان البيان المغْفَل ثانوياً ومن ذلك مثالً بيان اسم أحد المظهرين أو الضامنين 
االحتياطيين أو أسباب امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء، أما إذا كان البيان المغْفَل 

فعلياً إلى المصرف المسحوب عليه مع إنذاره بالوفاء  كالبيان المختص بتقديم الشيكجوهرياً، 
إلخ، فيترتَّب على ذلك بطالن االحتجاج، ...وامتناعه عن ذلك، والبيان المختص بتاريخ االحتجاج

 على طلب صاحب المصلحة، وعندئذ وللمحكمة أن تقرر بطالنه بناءعدي  عدكأن لم يكن، ومن ثم ي
، وفي حال كان ٥١٤وفائه ضامنيبالتالي حقه في الرجوع صرفياً على ويسقط  ،حامل الشيك مهمالً

البطالن راجعاً إلى خطأ من الكاتب بالعدل، فيتعرض للمساءلة ويلْزم بتعويض الحامل عما لحقه 
  .٥١٥من ضرر جراء ذلك

                                                           
 ).ت.ق ٣٨٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣١٥/١(م  ٥١٠

 ).ت.ق ٣٨٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣١٥/٢(م  ٥١١

 .٣٤٧، ٣٤٦، ص ٢٥٧ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٥١٢

 ).ت.ق ٣٨٨(م  بصريح نصة بسند السحب، والتي تسري على الشيك المتعلق) ت.ق ٣١٦(م  ٥١٣

 .٢٩٣، ٢٩٢، ص ٢٤٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٥١٤

 .٣٤٩، ٣٤٨، ص ٢٥٨ فقرة مرجع سابق،إلياس حداد، . د: نقالً عن ٥١٥
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  :ميعاد تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء: ثانياً
مة الشيك، المقدم له خالل الميعاد إذا امتنع المصرف المسحوب عليه عن وفاء قي - ٢٠٩

تاريخ امتناعه  بدءاً من م االحتجاج لعدم الوفاء في أي وقت يشاؤهالمقرر قانوناً، فللحامل أن ينظ
الشيك للوفاء  قُدمإذا مع ذلك اليوم األخير من ميعاد التقديم للوفاء، ولكن  غاية عن الوفاء وحتى

  .٥١٦تنظيم االحتجاج في يوم العمل التالي لهفي اليوم األخير من الميعاد، فيجوز 
ما يقوم  اتخاذ أو ،االحتجاج دون تنظيم ٥١٧إذا حالت قوة قاهرة مع التنويه إلى أنه - ٢١٠

على الحامل عندئذ أن و ،٥١٨زوال القوة القاهرة لحيند اعيذا الميمتد ه، فلقانونيا هميعادفي  ،مقامه
 دث القهري، وأن يثبت هذا اإلشعار مؤرخاً وموقعاً عليهبالحا الشيك يشْعر دون إبطاء من ظهر له

خالل يومي  –هذا اإلشعار  ، وعلى المظهر بدوره أن يبلغ٥١٩الوصلة في أو ذاته في الشيك منه
إلى من ظهر له الشيك، وهكذا تتسلسل اإلشعارات من مظهر إلى  - العمل التاليين ليوم تسلُّمه إياه 
أن  -  بمجرد زوال الحادث القهري - كما يتوجب على الحامل ، ٥٢٠سابقه إلى أن تصل للساحب

إذا استمرت القوة القاهرة لكن و، ٥٢١أو اتخاذ ما يقوم مقامه ،إلى تنظيم االحتجاجيبادر دون إبطاء 
أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار من ظهر له الشيك 

 ، ويحق لهما يقوم مقامه اتخاذ أو ،من تنظيم االحتجاج مل عندئذبالحادث القهري، فيعفى الحا
 األمور من قبيل القوة القاهرة، مع العلم أنه ال تُعد ٥٢٢الملتزمين بالشيك على مباشرةً الرجوع

 ،٥٢٣ما يقوم مقامهاتخاذ أو  ،االحتجاج بتنظيمفه الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلَّ
  .أو غير ذلك هسفر وأ مثالً هكمرض

  
  

                                                           
 ).ت.ق ٣٨٤(م  ٥١٦

أو فيضان أو غير ذلك من ) الكورونا مثالً(كنشوب حرب أو ثورة أهلية أو فرض حظر تجوال للحد من انتشار جائحة مرضية  ٥١٧
  .الكوارث الطبيعية

  ).ت.ق ٣٨٩/١(م  ٥١٨
  ).ت.ق ٣٨٩/٢(م  ٥١٩
  ).ت.ق ٣٨٩/٣(م  ٥٢٠
 ).ت.ق ٣٨٩/٤(م  ٥٢١

 ).ت.ق ٣٨٩/٥(م  ٥٢٢

 ).ت.ق ٣٨٩/٦(م  ٥٢٣
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  :آثار تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء: ثالثاً
  :٥٢٤عدة، ومن أهمهالعدم الوفاء آثار قانونية  تترتب على تنظيم االحتجاج - ٢١١

١(  عدقرريعاد المللوفاء في الم تقديم الشيكعلى  قاطعاً عدم الوفاء دليالًلحتجاج االتنظيم ي 
 .تهليه عن الوفاء بقيمامتناع المصرف المسحوب ع، وقانوناً

٢( يفالتظهير الالحق لتنظيمهتغييراً مهماً في آثار التظهير لعدم الوفاء ث تنظيم االحتجاجحد ، 
 .أسلفنا، سوى آثار األحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدنيال ينتج، كما 

٣(  عدع توفرها لجواز إيقاع أحد الشروط التي استلزم ال عدم الوفاءلحتجاج تنظيم االيمشر
  .، كما سنرى الحقاًحامل الشيك حجزاً احتياطياً على أموال المدين به صرفياً

عن دفع  المصرف المسحوب عليهعلى توقف  دليالً االحتجاج لعدم الوفاء تنظيم ينهض )٤
 مت بحقه احتجاجاتظِّخاصة إذا كانت قد نُوهر إفالسه، شديونه، مما يبرر للقضاء الحكم ب

  .دة في مواعيد متقاربةع
  :حاالت اإلعفاء من تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء: رابعاً
ما يقوم مقامه،  اتخاذ األصل أن حامل الشيك ملزم بتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء، أو - ٢١٢

 - ، ولكن ليتسنى له ممارسة حقه في الرجوع صرفياً على ضامني وفائهفي ميعاده القانوني، 
يعفى من هذا االلتزام ويجوز له بالتالي ممارسة حقه هذا دون تنظيم  –ذا األصل استثناء من ه
ها ها نص القانون والثانية مردمرد األولى ،ما يقوم مقامه، في حالتين اثنتين اتخاذ االحتجاج، أو

  :، وهمااالتفاق
    :اإلعفاء القانوني: الحالة األولى - ٢١٣
لقانوني، ا ميعادهفي  ،أو اتخاذ ما يقوم مقامه ،حتجاجاال قوة قاهرة دون تنظيم حالتإذا ف

واستمرت أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار من ظهر له 
ما يقوم مقامه، ويجوز  اتخاذ أو ،من تنظيم االحتجاج قانوناً الشيك بالحادث القهري، فيعفى الحامل

  .كما أسلفنا أعاله الشيكضامني وفاء مباشرةً على  صرفيال له ممارسة حقه في الرجوع
إلعفاء الحامل قانوناً من تنظيم  خرىُأ أيضاً حالة هنا وكان حرياً بالمشرع أن يلحظ

، بل ٥٢٥المصرف المسحوب عليهحالة إفالس  يأو ما يقوم مقامه، وه ،لعدم الوفاء االحتجاج

                                                           
  .٣٠١، ٣٠٠، ص ٢٥٤، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .٧٠، ٦٩عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٥٢٤
 .وبخاصة أن المشرع قد لحظ هذه الحالة بخصوص سند السحب كما سنرى الحقاً ٥٢٥
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على إعفاء الحامل من  إلعفاء في هذه الحالةصر سبب اونذهب إلى أكثر من ذلك بحيث ال يقت
من واجب  يتسع نطاقه ليعفيه أيضاًوإنما ، تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء، أو ما يقوم مقامه، فحسب

  .كما أسلفنا مصرف المسحوب عليه للوفاء بقيمتهإلى ال الشيك تقديم
  :اإلعفاء االتفاقي: الحالة الثانية - ٢١٤

الذي سبق أن تطرقنا لدراسته كأحد وجوع بال مصاريف، إذا تضمن الشيك شرط الر
االحتجاج لعدم  ، فإعماالً لهذا الشرط يعفى حامله من تنظيمالبيانات االختيارية الجائز إدراجها فيه

، ويحق له بالتالي ممارسة حقه في الرجوع صرفياً على ضامني وفائه دونما حاجة لتنظيم الوفاء
  .٥٢٦االحتجاج

  
  الفرع الثاني

  اإلشعار بعدم الوفاء
  

قبل ممارسة حقه في الرجوع صرفياً على  - أوجب المشرع على حامل الشيك  - ٢١٥
ته، أن يثبت هذا االمتناع قيمبوفاء الالمصرف المسحوب عليه عن بسبب امتناع  - ضامني وفائه 

مل األربعة أيام العخالل  –أن يرسل المذكورة آنفاً، فضالً عن إلزامه ببإحدى الطرق الثالث 
للوفاء فيما لو تضمن شرط الرجوع  الشيك التالية ليوم تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو ليوم تقديم

وعلى األخير بدوره أن يبلغ ، لمن ظهر له الشيكو للساحب بعدم الوفاء اًإشعار - بال مصاريف 
ظهر له الشيك، وهكذا تتوالى  إلى من -خالل يومي العمل التاليين ليوم تسلُّمه إياه  –هذا اإلشعار 

، بعد أن إلى الساحب من المستفيداإلشعارات من مظهر إلى سابقه إلى أن يصل اإلشعار الثاني 
كان قد وصله اإلشعار األول من الحامل األخير الذي يمارس حق الرجوع، مع التنويه إلى وجوب 

 خالله مون وفي ذات األجل المتوجبتوجيه اإلشعار أيضاً إلى الضامن االحتياطي للموقِّع المض
المشرع على كل من يرسل اإلشعار أن يثبت قيامه بإرساله  أوجب وقد، إرسال اإلشعار لألخير

في الميعاد المحدد له، ولكنه لم يتطلَّب شكالً معيناً لإلشعار، وبالتالي يجوز القيام به على أي 
رسالة أو برقية أو شفاهةً، كما أنه لم يشر إلى حصوله كتابةً ب يمكنو صورة ولو برد الشيك ذاته،

                                                           
 ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٧(م  ٥٢٦
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ب  ،٥٢٧نه اإلشعارما يجب أن يتضمِل من توجبمع العلم أن إهمال إرساله في ميعاده المحدد من ق
عليه ذلك ال يؤدي إلى سقوط أي من حقوقه، ولكنه قد يجعله عرضةً للمساءلة والمطالبة 

  .٥٢٨رتَّب على إهماله هذا من ضررما تع - في حدود مبلغ الشيك  –بالتعويض 
  

  المطلب الثاني 
  الرجوع الصرفي لعدم الوفاء

  
عن الوفاء بقيمة الشيك، المقدم له خالل ميعاد  لمسحوب عليها امتنع المصرفإذا  - ٢١٦

ما يقوم اتخاذ حتجاج لعدم الوفاء، أو االبتنظيم حامله الشرعي هذا االمتناع  وأثبت التقديم القانوني،
من ساحب  ،ضامني وفائه على صرفياً ز له الرجوعوجفي، خالل الميعاد المحدد قانوناً مقامه،

متضامنين حياله ضامنين كونهم  ،وضامنيهم االحتياطيين، مجتمعين أو منفردين الشيك ومظهريه
على  اهوفَّالرجوع صرفياً بما  الحامل حقه من أحدهم، فإن للموفي عندئذ وإذا استوفىكما أسلفنا، 

ملتزمين حياله بالضمان على وجه التضامن  له، مجتمعين أو منفردين، كونهم الموقعين السابقين
  .فيما بينهم

، نبدأ بالحديث عن رجوع حامل الشيك صرفياً الرجوع الصرفي أحكام هذا وبصدد دراسة
رع في ف بعضٍبعضهم على  به نميتزالملرجوع عن  فرع أول، ثم نتحدث على الملتزمين به في

  .ثان
  
  
  
  
  
  

                                                           
لبيان أسباب  ومع ذلك اتجه الرأي إلى وجوب تضمن اإلشعار في جميع األحوال ما يدل على رفض وفاء قيمة الشيك دونما حاجة ٥٢٧

 .٣٥٣، ص ٢٦٢ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: الرفض، وأسماء مرسلي اإلشعارات السابقة وعناوينهم، نقالً عن

 ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٦(م  ٥٢٨



157 

 

  الفرع األول
  رجوع حامل الشيك على الملتزمين به

  
ي تالمبالغ ال، ثم نبين )أوالً(هم يعل صرفياً وعجالذين يحق للحامل الر صشخااألبتحديد  نبدأ

تطرق ، وأخيراً ن)ثالثاً( عليهمع الرجو طرقنستعرض ، وبعد ذلك )ثانياً(كنه مطالبتهم بها يم
  ).رابعاً( وع عليهجيريد الر يالملتزم الذالحتياطي على أموال ز اجالحالحامل  إيقاعلجواز 

  :األشخاص الذين يحق للحامل إقامة دعوى الرجوع عليهم: أوالً
الشيك الرجوع عليهم ومطالبتهم  لحامل بوضوح األشخاص الذين يحق حدد المشرع - ٢١٧

 هم ساحبو، وأثبت ذلك أصوالً ولم تُدفَع قيمتهبالوفاء إذا قدمه للوفاء في الميعاد المقرر قانوناً 
  .ألي من هؤالءأي الضامنون االحتياطيون  ٥٢٩به وغيرهم من الملزمين الشيك ومظهروه

  :والواقع أن هؤالء األشخاص يقْسمون إلى فئتين
  :بالشيك المدينون األصليونيطلق عليها و: الفئة األولى
ه ضامن أيضاً ينزل منزلتهو ،ئه للمصرف المسحوب عليهمقابل وفاالذي لم يقدم  وهم ساحبه

من إهمال  نِاالمدينَ نذاهستفيد يال و ،االحتياطي، كونه يأخذ مركز مضمونه ذاته كما أسلفنا
، كتقديم الشيك للوفاء أو تنظيم االحتجاج المشرع عليه التي فرضها اإلجراءات الحامل مراعاة

إذ يبقى من حق الحامل ولو ، قانوناً قررةالمواعيد مه، خالل الملعدم الوفاء، أو اتخاذ ما يقوم مقا
  .ا طالما لم تنقضِ مدة التقادم الصرفي بعدمكان مهمالً الرجوع صرفياً عليه

  ):وفائه ضامنو(بالشيك  المدينون الفرعيونويطلق عليها : الفئة الثانية
ف المسحوب عليه وبقي موجوداً ساحبه الذي يثبت أنه قد قدم مقابل وفائه إلى المصرهم و

وكذلك مظهرو الشيك، وينزل منزلة هؤالء أيضاً ضامنوهم لديه طوال ميعاد التزام األخير بوفائه، 
مكنهم التمسك في مواجهته بسقوط ييستفيدون من إهمال الحامل و وهؤالء المدينون ،االحتياطيون

  .جراءات التي فرضها المشرع عليهاإل بمراعاة حقه في الرجوع عليهم صرفياً إذا لم يلتزم 
  

                                                           
المصرف  -الذين يحق للحامل الرجوع صرفياً عليهم  من بين األشخاص -ويالحظ أن المشرع لم يذكر  ).ت.ق ٣٨٣/١(م  ٥٢٩

 عدقبوالً، والقبول محظور  -من حيث المبدأ  -المسحوب عليه، ويرجع ذلك إلى كون األخير لم يوقِّع على الشيك، إذ أن توقيعه عليه ي
  .في الشيك كما أسلفنا
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  :موضوع الرجوع: ثانياً
بين المشرع المبالغ التي يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بها،  - ٢١٨
  :وهي كاآلتي

  .قيمة الشيك غير المدفوعة )١
 مسحوبةبمعدلها القانوني بالنسبة للشيكات ال ابتداء من يوم التقديم محسوبةًفوائد التأخير  )٢

أي المسحوبة ( بالنسبة للشيكات األخرى% ١٠، وبمعدل فيها والمستحقة الوفاء في سورية
  .)في سورية والمستحقة الوفاء في الخارج أو العكس

، كنفقات المراسالت ٥٣٠مصاريف االحتجاج واإلشعارات وغيرها من النفقات التي تكبدها )٣
 .إلخ...ورسوم الدعاوى

  :طرق الرجوع: ثالثاً
  :وهما يتَّخذ رجوع حامل الشيك على الملتزمين به إحدى طريقتين - ٢١٩

  :الرجوع الودي: الطريقة األولى
إلى  –بعد تنظيم االحتجاج أصوالً والقيام باإلشعارات الالزمة  - قد يلجأ حامل الشيك 

مراجعة أحد الملتزمين به، ومطالبته بأداء قيمته بسبب امتناع المصرف المسحوب عليه عن 
ب ويفي قيمة الشيك لتفادي ما ينجم عن مراجعة ، والغالب عمالً أن يستجيب الملتزم المطالَفاءالو

ويحق لهذا الملتزم الموفي عندئذ مطالبة الحامل تسليمه الشيك مع صك القضاء من مصاريف، 
مين ، ليتسنى له الرجوع بدوره على الموقِّعين السابقين له الملتز٥٣١وفَّاهبما  االحتجاج ومخالصة

بالضمان حياله، فضالً عن اتقاء خطر رجوع حامل نسخة أخرى عليه، كما يحق لكل مظهر يفي 
 من تبقى من ، كي يسهل التعرف على٥٣٢قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات الالحقة له

مرة  فضالً عن اتقاء خطر إساءة استعمال الشيك وتعرض الملتزم الواحد ألداء قيمتهالملتزمين به، 
  .ثانية

  
  

                                                           
  ).ت.ق ٣٨٦(م  ٥٣٠
  ).ت.ق ٣٨٨(م  بصريح نصعلى الشيك المتعلقة بسند السحب، والتي تسري ) ت.ق ٣١١/١(م  ٥٣١
  ).ت.ق ٣٨٨(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣١١/٢(م  ٥٣٢
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  :قضائيالرجوع ال: الثانيةالطريقة 
على الملتزمين  فحامل الشيك غير ملزم باتباع الطريقة األولى واللجوء إلى الرجوع الودي

إذا قدمه ، مجتمعين أو منفردين ،إذ يمكنه اللجوء مباشرةً للقضاء وإقامة دعوى عليهم، بالشيك
إقامته الدعوى على أحد ، كما أن لم تُدفَع قيمته وأثبت ذلك أصوالًللوفاء في الميعاد المقرر قانوناً و

الملتزمين بالشيك ال تحول دون مقاضاته ألي من الملتزمين اآلخرين به ولو كان التزامهم الحقاً 
  .٥٣٣الدعوى أوالً لمن ُأقيمت عليه
  :٥٣٤الحجز االحتياطي: رابعاً

تحصيل قيمته، ي فحقه ل اًكيدتأو ،تجارياللحقوق حامل السند  يارجالمشرع الت رعايةً من
يب للحيلولة دون تهر االحتياطي على أموال أي من الملتزمين به صرفياً، زجالح إيقاع أجاز له

عن  فضالً ، هذاهايوع عليه وصدور الحكم فجدعوى الر إقامةن بيما  ممتدةال مدةال خالل موالهأ
 ،يارجه التئتماناب اإلضرارالصرفي و ينالمدلى سمعة إ من شأنه اإلساءةا الحجز ذه إيقاع أن
  .اءفويحفزه على الو صرفيالمين هدد به المديفي يد الحامل  حاًن يجعل منه سالأع راد المشرأف

من إضرار بالمدين  هقد ينجم عنهذا الحجز وما  إيقاعخطورة ولكن نظراً ل - ٢٢٠
قاعه على أموال أي ملتزم بالسند لجواز إيالصرفي على النحو المذكور، فقد استلزم المشرع 

  :٥٣٥التجاري توفر الشروط األربعة اآلتية
  :التجاري لسندحامل ا االحتياطي زجالح إيقاع دم طلبيق أن )١
في " الحامل"نصرف لفظ يو التجاري، لسندرر لحامل اقم االحتياطي الحجز إيقاعطلب حق ف
على  وجبهبم الرجوعوله  تجاري،ال سندال قيمةاء فوب المطالبةي فة فلى كل من له صإ صددهذا ال
  .غيره

 صالشخ وكذلك التجاري ابتداء لمصلحته، دالسنالذي حرر المستفيد  حامالً يعدوعلى هذا 
الملتزم به الذي  فضالً عن ،مينيأت تظهير كيلي أوتو ريهظأو ت قليه بتظهير ناقل للحإ لنتقا يالذ
  .السابقين غيره من الموقعين ىعلمحله في الرجوع  وحلَّ هلحامل هقيمتى وفَّ

  

                                                           
  ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٨(م  ٥٣٣
 .وما يليها ٣٠٣لدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص عالء ا. د - .وما يليها ٣٦٤، ص ٢٧٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٥٣٤

م  بصريح نص، وعلى السند ألمر )ت.ق ٣٩٧(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٢١(م  ٥٣٥
  ).ت.ق ٣٤٧(
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  :ءعدم الوفالحتجاج اال نظَّمكون الحامل قد ين أ )٢
نظَّم م تجاري سندكون بيده أن ي الحتياطيالحجز ا إيقاعراد أ فيما لويتعين على الحامل 

 .٥٣٧مصاريف بالالرجوع شرط  لسندا نضمولو ت ،٥٣٦دم الوفاءعل جاحتجا بشأنه

 لسندبا أحد الملتزمين صرفياً الحتياطي على أموالهراد إيقاع الحجز االم نكوين أ )٣
  :التجاري

أي من الموقِّعين على السند التجاري  أموالعلى  االحتياطي الحجز إيقاعيجوز  يهوعل
 .بصرف النظر عن صفته في التوقيعو

  :االحتياطي الحجز من القاضي بإيقاع إذنأن يستحصل الحامل على  )٤
التجاري على إذن من القاضي بإيقاع الحجز االحتياطي  فال بد من استحصال حامل السند

المستهدف للمطالبة بالرجوع تمهيداً للتنفيذ عليها عند صدور الحكم في على أموال المدين الصرفي 
  .الدعوى المرفوعة عليه

  
  الفرع الثاني

  بعضٍبعضهم على  ن بالشيكميتزالملرجوع 
  

لحامله الشرعي بسبب امتناع المصرف ى أحد الملتزمين بالشيك قيمته إذا وفَّ - ٢٢١
، فإن هذا الملتزم الموفي لن يتحمل دائماً وبشكل نهائي عبء هذا ٥٣٨المسحوب عليه عن الوفاء

على الموقعين السابقين  شرعياً الرجوع صرفياً بما وفَّاه أصبح حامالًالدين، وإنما يحق له بصفته 
أما ، ٥٣٩ضمان على وجه التضامن فيما بينهمله، مجتمعين أو منفردين، كونهم ملتزمين حياله بال

                                                           
 .١٠٢، ص ٦٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٥٣٦

 .١٩٦ مرجع سابق، ص ،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٥٣٧

المصرف المسحوب عليه قيمة الشيك لحامله الشرعي، فيكون االلتزام الصرفي الثابت فيه قد انقضى، وإذا كان قد تلقى  وفَّىإذ لو  ٥٣٨
يمة ق وفَّىأي أنه (مقابل وفائه من الساحب، فليس له كموف حق الرجوع على أحد، أما إذا لم يكن قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب 

على الساحب، ولكن ال يعد رجوعه عليه رجوعاً صرفياً طالما أن االلتزام الصرفي قد  ، فيمكنه الرجوع بما وفَّاه)مكشوفالشيك على ال
انقضى بالوفاء، وإنما يستند في رجوعه هذا إلى أحكام الوكالة أو قواعد اإلثراء بال سبب حسب األحوال، أما المظهرون فليس للمصرف 

حوب عليه الموفي حق الرجوع عليهم، ألن المظهر يلتزم بضمان وفاء الشيك حيال األشخاص الذين يدخلون دائرته بعد التزامه هو المس
  .٣٦٧، ص ٢٨٠ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . وليس قبله، د

  ).ت.ق ٣٨٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٠٨/٣(وهو ما أشارت إليه م  ٥٣٩
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هو الملتزم  ألنه يهمالرجوع عل ال يمكنهإن ذممهم تبرأ بالوفاء الحاصل، وف ،الموقعون الالحقون له
 له ، فكل موقِّع يكون ملتزماً بالضمان حيال جميع الحملة الالحقينحيالهم وليس العكسضامن بال

  .هالموقعين السابقين لومضموناً من قبِل 
تبعاً لمركز  يختلفعلى الملتزمين اآلخرين  لتزم الموفي في الرجوع بما وفَّاهلكن حق المو

، على أن نبين )أوالً( من خالل دراسة حاالت رجوع الملتزم الموفي هنوضحهو ما كل منهم، و
  .)ثانياً( بها ة الملتزمين حيالهمطالب للملتزم الموفي كنيمي تالمبالغ البعد ذلك 
  :٥٤٠الموفيالملتزم حاالت رجوع : أوالً

 :رجوع الساحب )١

٢٢٢ -  عدلتزم بهوم موقِّع عليهأنشأه وأول  كونه من بالشيك ٥٤١الساحب المدين األصليي، 
لحامله الشرعي فيكون قد أبرأ ذمته من دين يتعلق به، وال يحق له الرجوع  قيمتهى ولذا إذا وفَّ

موقعين الالحقين له، وغير مضمون من أحد، فلم على أحد، ألنه ملتزم بالضامن حيال جميع ال
لمصرف إلى ام مقابل الوفاء إذا كان الساحب قد قد يوقِّع أحد قبله، وبذلك تنتهي حياة الشيك، ولكن

عندئذ بالدعوى العادية الناشئة عن العالقة األصلية التي تربط  عليه الرجوع لمسحوب عليه، فلها
  .اهما وفَّالسترداد  لعامةبينهما وفقاً ألحكام القواعد ا

 :رجوع المظهر )٢

ه فيحق ل ،أو لمظهر الحق ه الشرعيلحامل تهقيم الشيك ريمظه ى أي منوفَّ إذا - ٢٢٣
 حياله، الوفاء نلتزمون بضماألنهم ي الذين سبقوه في التوقيع عليه،ع بدوره على األشخاص ورجال
الساحب، وكذلك على الضامنين و له رين السابقينالمظه كلٍّ من الرجوع على من ثم فإنه يستطيعو

  .لهؤالء جميعاً، ألنهم في مركزهم ذاته االحتياطيين
أما المظهحق الرجوع  بهذا الوفاء، وليس لههم ذمم تبرأ، فر الموفيرون الالحقون للمظه

  .الملتزم بالضمان حيالهم وليس العكس االحتياطيين، ألنه هو عليهم أو على ضامنيهم
 :رجوع الضامن االحتياطي )٣

ز الشخص المضمون، وعليه سبق ورأينا أن مركز الضامن االحتياطي يتحدد بمرك - ٢٢٤
ر أحد الضامنين االحتياطيين إلى وفاء قيمة الشيك لحامله الشرعي، فبإمكان هذا الضامن إذا اضط

                                                           
 .وما يليها ٢٦١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٥٤٠

مع التذكير بأنه إذا أثبت الساحب أنه قدم مقابل وفاء الشيك إلى المصرف المسحوب عليه وبقي موجوداً لديه طوال ميعاد التزام  ٥٤١
  ).أي مجرد ضامن للوفاء بقيمته(األخير بوفائه، فيتحول عندئذ إلى مدين فرعي 
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ان حيال الموفي الرجوع على كلٍّ من الملتزم المضمون وجميع األشخاص الملتزمين بالضم
، أما فيما يتعلق باألساس الذي يستند إليه في )أي الموقِّعين السابقين للملتزم المضمون(مضمونه 

  :رجوعه هذا، فيتخلف تبعاً للشخص المراد الرجوع عليه
إما عندئذ  عليه فإذا أراد الضامن الموفي الرجوع على الملتزم المضمون، فيمكنه الرجوع •

الناشئة عن التوقيع على  صرفيةالدعوى الب وأم القواعد العامة، دعوى الكفالة وفقاً ألحكاب
  .الشيك

أي (أما إذا أراد الضامن الموفي الرجوع على الملتزمين بالضمان حيال مضمونه  •
 الدعوى الصرفيةب عندئذ رجوعه عليهمفيكون ، )الموقِّعين السابقين للملتزم المضمون

  .وحدها
  :فيموضوع رجوع الملتزم المو: ثانياً
ى قيمته، الرجوع بها بين المشرع المبالغ التي يجوز للموقِّع على الشيك، الذي وفَّ - ٢٢٥

  :على الموقِّعين اآلخرين الملتزمين بالضمان حياله ومطالبتهم بوفائها، وهي كاآلتي
  .اهجميع ما وفَّ )١
ا القانوني بالنسبة اه ابتداء من يوم الوفاء محسوبةً بمعدلهفوائد التأخير عن المبلغ الذي وفَّ )٢

بالنسبة للشيكات % ١٠للشيكات المسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء فيها، وبمعدل 
  ).أي المسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء في الخارج أو العكس(األخرى 

 .٥٤٢المصاريف التي تحملها )٣

  
  المبحث السادس

  سقوط حق حامل الشيك في الرجوع الصرفي وانقضاؤه
  

أن رغبة المشرع التجاري في تأكيد ثقة الناس في التعامل بالشيك، وتمكينه صحيح  - ٢٢٦
، هي ما دفعه إلى العمل على تقوم مقام النقود من تأدية وظيفته في خدمة البيئة التجارية كأداة وفاء

طمأنته الستيفاء من شأنها وإحاطته بمجموعة من الضمانات التي  ه الشرعيحماية حق حامل
إال أنه في الوقت ذاته لم كما أسلفنا،  في أضيق الحدود عدم الوفاء بهتحصر خطر ا قيمته، كونه

                                                           
 ).ت.ق ٣٨٧(م  ٥٤٢
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وحاول تحقيق نوع من التوازن بين مصالح طرفي االلتزام  يهمل مصلحة الملتزمين بالشيك،
ب أن يقابلها يقظة من جانب حامله يج ارتأى أن القسوة على المدينين بالشيكفقد  الصرفي،
بأن ينشط في المطالبة بحقه األخير ألزم  ، وتحقيقاً لذلكاً بما أواله من رعايةتجعله جدير الشرعي

حامالً  وأن يقوم بما فرضه عليه من واجبات ضمن المواعيد المحددة لها تحت طائلة اعتباره
الثابت في الشيك هذا من  الرجوع على المدينين بااللتزام الصرفيمهمالً، وسقوط حقه بالتالي في 

أقر معلقة لمدة غير معقولة، ف بالشيك أن تبقى مراكز الملتزمين لم يشأ جهة أخرىومن  جهة،
  .المطالبة به دعوىتتقادم بانقضائها ، مواعيد قصيرة لحياة االلتزام الصرفي الثابت في الشيك

في مطلب سقوط حق حامل الشيك في الرجوع الصرفي بسبب اإلهمال نبدأ بدراسة وعليه 
  .في مطلب ثان لعلة التقادمالرجوع الصرفي انقضاء حقه في ن أول، ثم نتحدث ع

لفت  - ) الصرفي إهمال الحامل والتقادم(دراسة هاتين المسألتين قبل  - نود ولكن - ٢٢٧
أي في الدعاوى ( ٥٤٣االنتباه إلى أن أثرهما ينحصر فقط في الرجوع الصرفي لحامل الشيك

، وال عالقة لهما البتة )٥٤٤على الشيكتوقيع الشئ عن االلتزام الصرفي الناالصرفية المستندة إلى 
 ةالناشئ التي حرر الشيك أو ظُهر لتسوية الديوناألصلية  العالقاتالدعاوى العادية المستندة إلى ب

 وبالتالي لقواعد العامة،ألحكام اوإنما لقواعد قانون الصرف ال تخضع  فهذه الدعاوى ،٥٤٥عنها
لمضي مدة  طالما أن الحق في رفعها لم ينقضِ، إقامتها - همالً ولو كان م -الحامل  يستطيع
الطويل، والتي هي خمس عشرة سنة إذا كان أصل الدين مدنياً وعشر سنوات إذا كان التقادم 
  .تجارياً

  

                                                           
  .٤٣٤، ٤٣٣، ص ٣٢٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٥٤٣

ومن ذلك مثالً دعوى حامل الشيك على الساحب الذي أوجد مقابل الوفاء لدى المصرف المسحوب عليه وعلى ضامنه االحتياطي،  ٥٤٤
موقعين السابقين الذين يضمنونه، ودعوى الضامن وكذلك دعواه على المظهرين وضامنيهم االحتياطيين، ودعوى الملتزم الموفي على ال

أي الموقِّعين السابقين للملتزم (االحتياطي الموفي على الشخص المضمون، وعلى األشخاص الملتزمين بالضمان حيال مضمونه 
 .إلخ...، وهكذا)المضمون

لعالقة األصلية التي حرر الشيك لتسوية الدين ومن ذلك مثالً الدعوى العادية التي يرفعها المستفيد على الساحب والمستندة إلى ا ٥٤٥
ي ظُهر الناشئ عنها، والدعوى العادية التي يرفعها المظهر له األول على المستفيد الذي ظهر له الشيك والمستندة إلى العالقة األصلية الت

ي على الشخص المضمون والمؤسسة على أحكام الشيك لتسوية الدين الناشئ عنها، والدعوى التي يرفعها الضامن االحتياطي الموف
على الساحب لمطالبته بما دفعه بناء على قواعد  -قيمة الشيك على المكشوف  وفَّىالذي  -الكفالة، ودعوى المصرف المسحوب عليه 

لمؤسسة على قواعد اإلثراء بال سبب، ودعوى الحامل المهمل على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المصرف المسحوب عليه وا
  .إلخ...، وهكذا)ت.ق ٣٩٤/٤(اإلثراء بال سبب من طرف الساحب م
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  المطلب األول
  ٥٤٦سقوط حق حامل الشيك في الرجوع الصرفي بسبب اإلهمال

  
دها له لمواعيد التي حدا عاةمرافيما لو أهمل  السقوط جزاء رتَّبه المشرع على حامل الشيك

في فرع أول، وعليه نستعرض الحاالت التي يعد فيها حامل الشيك مهمالً للقيام ببعض الواجبات، 
ثم نوضح اآلثار المترتِّبة على إهماله في فرع ثان، وأخيراً نبين خصائص السقوط بسبب اإلهمال 

  .في فرع ثالث
  

  الفرع األول
  الت اإلهمالحا

  
٢٢٨ - لم يشر ع صراحةًالمشر عدالشيك مهمالً، ولكن  فيها حامل إلى الحاالت التي ي

لحامل الشيك الرجوع على المظهرين «: الذي جاء فيه) ت.ق ٣٨٣(بالرجوع إلى نص م 
متناع عن والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تُدفع قيمته وأثبت اال

  :٥٤٧، يمكننا القول إن حامل الشيك يعد مهمالً إذا توفرت إحدى حالتين وهما»إلخ...الوفاء
١( التقديم القانوني يعادللوفاء خالل م إلى المصرف المسحوب عليه م الشيكإذا لم يقد: 

 تتمرساقوة قاهرة وتقديم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني دون  مع التذكير بأنه إذا حالت
أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبةً من تاريخ قيام الحامل بإشعار من ظهر له الشيك 

 عفى الحامل قانوناً من واجب تقديمه بوقوع الحادث القهري، فعندئذالمصرف إلى ي
ممارسة حقه في الرجوع على ، بمعنى أنه يجوز له في هذا الفرض المسحوب عليه للوفاء
  .اجة لتقديمه للوفاء كما أسلفناضامني وفائه دونما ح

  
  

                                                           
  .٢٩٤، ص ٥٢٦جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٢٦٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٥٤٦
خاصة بالشيك وفقاً ألحكام محمود مختار أحمد بريري، القواعد ال. د - .٤٤٧، ص ٣٩٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٥٤٧

  .٤٥ ، ص٣٣، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧قانون التجارة الجديد رقم 
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 :الالزم أصوالً خالل ميعاده القانونيم االحتجاج إذا لم ينظِّ )٢

في  الرغم من عدم تنظيمه االحتجاجعلى  –إلى أن الحامل ال يعد مهمالً  مع االنتباه
  .إحدى حاالت إعفائه من تنظيمه على نحو ما رأينا سابقاًإذا توفرت  –ميعاده القانوني 

  
  لفرع الثانيا

  آثار اإلهمال
  

تتمثَّل آثار اإلهمال في سقوط حق حامل الشيك المهمل في الرجوع بالدعوى الصرفية على 
بهذه الدعوى ، وال يبقى أمامه عندئذ سوى الرجوع )أي ضامني وفائه(مدينين الفرعيين به جميع ال

على األخيرين إال بمضي  ، إذ ال ينقضي حقه في الرجوع صرفيا٥٤٨ًعلى المدينين األصليين به
  .مدة التقادم الصرفي

وعليه فإن إهمال حامل الشيك يؤدي إلى سقوط حقه في الرجوع بالدعوى الصرفية  - ٢٢٩
  :٥٤٩على كلٍّ من

ساحب الشيك الذي يثبت أنه قدم مقابل وفائه إلى المصرف المسحوب عليه وبقي موجوداً  )١
 :لديه طوال ميعاد التزام األخير بوفائه

ى بالتزامه ودفع مقابل القيمة التي حصل عليها من يكون قد وفَّ احب في هذا الفرضالسف
ولذا فإنه  وإنما أصبح مجرد ضامن للوفاء بقيمته، ،لم يعد مديناً أصلياً بالشيكو المستفيد،

  .يحق له دفع مطالبة الحامل المهمل بالسقوطو يستفيد من إهمال الحامل
 :جميع مظهري الشيك )٢

رون ليسوا مدينين أصليين بالشيك وإنما مجرد ضامنين للوفاء بقيمته، ولذا فالمظه
، وال يعد ٥٥٠يستفيدون من إهمال الحامل ويحق لهم دفع مطالبة الحامل المهمل بالسقوط

                                                           
مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٢٧٥ص ٣ع ١٨س ١٥/٦/١٩٦٧ق جلسة ٣٤سنة  ٨١الطعن رقم نقض مصري،  ٥٤٨

 .٢٠٣، ١٨٨سابق، ص 

مرجع وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم  محمود مختار أحمد بريري، القواعد. د ٥٤٩
  .الوضع ذاته ،سابق
المستشار سعيد أحمد شعله، مرجع : ، نقالً عن٥٣٢ ص ١ع ٢٤س ٣١/٣/١٩٧٣ق جلسة ٢٨سنة  ٣٠الطعن رقم نقض مصري،  ٥٥٠
 .١٩١ ، صسابق
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المظهر هنا مثرياً دون سبب، كونه عندما حصل على الشيك قد أعطى قيمته لمن ظهره 
استرد ما أداه عندما انتقل إليه، ولذا ال محل إلجباره على له، وعندما ظهره هو للغير 

  .٥٥١الدفع مرة ثانية إلى حامل لم يراعِ الواجبات المفروضة عليه
االحتياطي ألي من الموقِّعين المذكورين في البندين السابقين، كونه يأخذ مركز  الضامن )٣

 .مضمونه ذاته

في الرجوع بالدعوى الصرفية على ال أثر إلهمال حامل الشيك على حقه في حين  - ٢٣٠
ألن الساحب في هذا الفرض يبقى لمصرف المسحوب عليه، إلى اساحبه الذي لم يقدم مقابل وفائه 

ال يجوز ال يستفيد من إهمال الحامل وولذا مديناً أصلياً بالشيك وليس مجرد ضامن للوفاء بقيمته، 
فالفرض  ، أثرى على حساب غيره دون سببالتمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل وإالَّ بالتالي له

لمصرف المسحوب عليه ليستطيع تنفيذ إلى اأنه تلقى قيمة الشيك من المستفيد، ولم يقدم مقابالً عنه 
٥٥٢أيضاً ضامنه االحتياطي ينزل منزلة هذا الساحبو هه إليه بالوفاء للحامل،األمر الذي وج ،

  .كونه يأخذ مركز مضمونه ذاته
المصرف المسحوب عليه فهو غير ملتزم صرفياً بالشيك ألنه لم يوقِّع عليه، أما  - ٢٣١

 مستحق األداء دائماً لدى االطالعاة وفاء كونه أدمنع القبول في الشيك،  -كما أسلفنا  –فالمشرع 
 في الرجوع بالدعوى الصرفيةمسألة سقوط حق الحامل المهمل عن  ، ولذا فال مجال للحديثعليه

ولكن مع ذلك يكون األخير ملزماً قانوناً بوفاء الشيك المعروض ، المسحوب عليه على المصرف
سواء تم تقديم و قيمته، عليه لحامله الشرعي طوال مدة التقادم إذا كان لديه مقابل وفاء كاف لتغطية

قال ألن الحق بمقابل الوفاء يثبت للحامل بمجرد انت الميعاد القانوني للتقديم أم بعده،الشيك خالل 
، وبالتالي ال يستفيد المصرف المسحوب عليه عندئذ من إهمال الحامل كونه يطالبه ال الشيك إليه

، فضالً عن أن السماح للمصرف بالحق الصرفي وإنما بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون
فضي إلى المسحوب عليه في هذا الفرض بالتمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل من شأنه أن ي

  .إثرائه على حساب غيره، كونه تلقى مقابل الوفاء ولم يدفعه إلى الحامل
                                                           

اً في مركز واحد بالنسبة للحامل المهمل، فقد يؤدي إهماله إلى سقوط حقه في الرجوع مع التنويه إلى أن المظهرين ليسوا جميع ٥٥١
شرط الرجوع بال  –أثناء قيامه بتظهيره  –صرفياً على واحد منهم دون اآلخرين، فمثالً لو أن أحد المظهرين قد أدرج في الشيك 

يع الرجوع صرفياً على المظهر واضع الشرط دون المظهرين مصاريف أو دون احتجاج، وأهمل الحامل تنظيم االحتجاج، فإنه يستط
 .اآلخرين، الذين يحق لهم دفع مطالبته بالسقوط بسبب اإلهمال

مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٠٨٢ ص ٢٥س ١٦/٦/١٩٧٤ق جلسة ٣٩سنة  ٥٦الطعن رقم نقض مصري،  ٥٥٢
 .٢٠٣ ، صسابق
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لم يتلقَّ المصرف المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك من الساحب، فال  إذاوجدير بالذكر أنه 
ال  اًطلقم، ألنه ليس مديناً به يستطيع الحامل سواء كان مهمالً أم غير مهمل مطالبته بقيمة الشيك

  .ة صرفية وال غير صرفيةمديوني
 المصرف المسحوب عليه على الشيك بما قلناه سابقاً من أن تصديقأخيراً نذكِّر و - ٢٣٢

يلْزِمه بتجميد مقابل وفائه لمصلحة الحامل طوال ميعاد التقديم للوفاء، وأن المالحظ هو جريان 
ى استرداده من الساحب العمل لدى المصارف على االستمرار في تجميد مبلغ الشيك المصدق حت

أو لحين انقضاء ميعاد التزام المصرف المسحوب عليه بالوفاء، والذي هو ثالث سنوات ابتداء من 
  .تاريخ انتهاء مهلة تقديم الشيك للوفاء

  
  الفرع الثالث

  ٥٥٣خصائص السقوط بسبب اإلهمال
  

 ي وفائه،ضامن على بالدعاوى الصرفيةفي الرجوع  ،يتَّسم سقوط حق حامل الشيك - ٢٣٣
  :تتمثَّل في أنهخصائص ثالث بسبب إهماله ب

 :تتحقَّق بمجرد توفر األوضاع التي يتطلبها القانون حالة قانونية )١

وعليه يمكن التمسك به تجاه الحامل المهمل ولو كان ناقص األهلية، كما ال يشترط لتمسك 
المدين الصرفي به أن ل، ألن السقوط ليس تعويضاً ضرراً قد لحقه جراء إهمال الحام يثبت أن

  .لكي يكون مشروطاً بوقوع الضرر
 :مقرر لمصلحة ضامني الوفاء وال صلة له بالنظام العام )٢

وال يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء  ،فال بد من أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه
تم هذا  نفسه، وعليه يجوز لصاحب المصلحة فيه أن يتنازل عن حق التمسك به، وذلك سواء

التنازل بشكل مسبق بأن تضمن الشيك شرط الرجوع بال مصاريف، أو بعد ثبوت الحق فيه، 
ويمكن في الفرض األخير أن يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً بأن يفي المدين الصرفي قيمة 

  .الشيك لحامله المهمل أو يطلب مهلة لذلك

                                                           
  .وما يليها ٣٣٩عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د – .٣٨٠، ٣٧٩، ص ٢٩٣ رةفق، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٥٥٣
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في التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل  مع العلم أن تنازل أي من ضامني الوفاء عن حقه
، وال يسري على غيره من ضامني الوفاء اآلخرين، وحده يقتصر أثره على من صدر عنه التنازل
قيمته لحامله المهمل، ثم رجع هذا المظهر الموفي  بوفاءوعليه إذا قام أحد مظهري الشيك 

بإمكان األخيرين عندئذ التمسك بالسقوط تجاهه، بالدعوى الصرفية على المظهرين السابقين له، ف
  .ألنه دفع ما ال يجب عليه دفعه، فال يجوز أن يتحمل ضامنوه تبعة ذلك

  :دفع موضوعي )٣
حالة تكون عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة  وعليه يجوز التمسك به في أي

ى عليه قد تنازل عن حق مدعال الصرفي ضح من ظروف الحال أن المدينلم يتَّ طالما ،االستئناف
  .التمسك به

  
  المطلب الثاني

٥٥٤انقضاء حق حامل الشيك في الرجوع الصرفي لعلة التقادم 
  

 ،المشرع إلقامة الدعاوى الصرفية الناشئة عن الشيك مدداً زمنيةً قصيرةً حدد - ٢٣٤
ق في إقامة ، ورتَّب على فواتها انقضاء الحثالث سنوات أو ستة أشهر حسب األحوالفجعلها 
 دةعفي نواح  من تقصير مدد تقادم الدعاوى الصرفية الناشئة عن الشيكالحكمة تكمن و الدعوى،

  :تتمثَّل في اآلتي
الدائن بالشيك على اإلسراع في المطالبة بحقه تمشياً مع ما تتطلبه الحياة التجارية من  حثُّ .١

  .سرعة في إنجازها
 سرعة وعدم إبقائهم مهددين بالرجوع عليهملعلى وجه ا ة مراكز الملتزمين بالشيكتصفي .٢

  .مدة طويلة صرفياً
التي  على االحتفاظ بالوثائق األشخاص الذين يتعاملون بالشيكاتمن الصعوبة بمكان إجبار  .٣

يمتلكون أعداداً  وبخاصة إذا كانوا ،من التزاماتهم الصرفية لمدة طويلة تثبت براءة ذممهم
 .هامن كبيرةً

  
                                                           

  .وما يليها ٢٧٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٥٥٤
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تحدث عن انقطاع في فرع أول، ثم ن لتقادم الصرفي وأساسه القانونيمدد اوعليه نستعرض 
  .في فرع ثالث آثار التقادم الصرفيفي فرع ثان، وأخيراً نبين  التقادم الصرفي ووقفه

فقط على الدعاوى الصرفية للمطالبة  يطبق التقادم الصرفيونود التذكير هنا بأن 
أن يكون الشيك  كما يشترط لتطبيقه، ٥٥٥لتوقيع على الشيكبااللتزامات الصرفية  الناشئة عن ا
  .٥٥٦صحيحاً مستجمعاً كل بياناته اإللزامية

  
  الفرع األول

  مدد التقادم الصرفي وأساسه القانوني
  

نبين مدد تقادم الدعاوى الصرفية للمطالبة بااللتزامات الصرفية الناشئة عن التوقيع على 
  ).ثانياً(القانوني لهذا التقادم الصرفي  ، ثم نوضح األساس)أوالً(الشيك 

  :مدد تقادم الدعاوى الصرفية المتعلقة بالشيك: أوالً
حدد المشرع مدتين لتقادم الدعاوى الصرفية الناشئة عن الشيك، وهما ثالث سنوات  - ٢٣٥

  :يوستة أشهر، وذلك تبعاً لصفة كلٍّ من المدعي والملتزم المدعى عليه على التفصيل اآلت
 :دعوى حامل الشيك تجاه المصرف المسحوب عليه )١

تتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المصرف المسحوب عليه بمضي ثالث سنوات ابتداء من 
  .٥٥٧تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء

  

                                                           
ون وبالتالي ال يطبق التقادم الصرفي على الدعاوى العادية المستندة إلى العالقات األصلية التي حرر الشيك أو ظُهر لتسوية الدي ٥٥٥
شئة عنها، والتي تبقى خاضعة للتقادم الخاص بها، والذي مدته خمس عشرة سنة إذا كان أصل الدين مدنياً وعشر سنوات إذا كان النا

وتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد رقم . د - .تجارياً
والطعن رقم  ،٣٠١ ص ٣٨س ٢٣/٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٢سنة  ٤٣٠الطعن رقم نقض مصري،  - .٤٨ ص، ٣٧، فقرة مرجع سابق

  .٣٥٤ ، صالمستشار سعيد أحمد شعله، مرجع سابق: نقالً عن ،٥٠٢ص  ٣٨س ٣٠/٣/١٩٨٧ق جلسة ٥٠سنة  ٩٨٣
ادي يخضع للقواعد العامة في القانون فلو خال الشيك مثالً من بيان تاريخ إنشائه، فإنه يفقد صفته كسند تجاري ويتحول إلى سند ع ٥٥٦

  .٣٩٦مكرر، ص  ٣٠٦ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . المدني، مما يستتبع عدم إخضاعه للتقادم الصرفي، د
مع التنويه إلى أن هذه الدعوى ال تُعد من الدعاوى الصرفية، إذ ال يعد التزام المصرف المسحوب عليه  – ).ت.ق ٣٩٤/١(م  ٥٥٧

. دة الشيك التزاماً صرفياً كونه لم ينشأ عن توقيعه عليه، فالقبول محظور في الشيك كما أسلفنا، وإنما مصدره هو نص القانون، بوفاء قيم
 .١٩٧ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د
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 :به دعاوى رجوع حامل الشيك على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين )٢

كذلك على و االحتياطيين، وضامنيهم رينعلى المظه الشيك في الرجوع لدعاوى حام تتقادم
إلى المصرف المسحوب عليه وبقي موجوداً لديه طوال  يثبت أنه قدم مقابل الوفاءالذي  الساحب

من تاريخ انقضاء الميعاد  بمضي ستة أشهر ابتداء ،وضامنه االحتياطي ميعاد التزام األخير بوفائه
  .٥٥٨م الشيك للوفاءالمحدد لتقدي

 :الملتزمين حياله من الموقعين السابقين لهدعاوى رجوع الملتزم الموفي على  )٣

تتقادم دعوى الملتزم الموفي في الرجوع على الملتزمين بالضمان تجاهه من الموقعين 
الذي يثبت أنه قدم مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه وبقي  الساحبالسابقين، وكذلك على 

 ى فيهوجوداً لديه طوال ميعاد التزام األخير بوفائه، بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي وفَّم
إن لم يف ودياً،  ٥٥٩عليه دعوى الرجوع فيه قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعتْ الملتزم ودياً

حمل المدين  وينزل منزلة رفع الدعوى عليه الدخول في تفليسته أو أي إجراء رسمي يستهدف
  .٥٦٠على الوفاء
  :٥٦١األساس القانوني للتقادم الصرفي: ثانياً
ل الوفاء بقيمة السند التجاري، التقادم الصرفي على قرينة قانونية مفادها حصو يقوم - ٢٣٦

دون أن يكون حامل السند التجاري قد استوفى  بكاملها ال يتصور أن تمضي مدة التقادم الصرفيف
تمسك المدين  عامل التجاري على اقتضاء الدائن حقه فور استحقاقه، ولذا فإنإذ جرى الت، ٥٦٢قيمته

بمضي مدة التقادم الصرفي يعد قرينة قانونية  –المطالَب بوفاء السند التجاري  - الصرفي 
، إذ يجوز ٥٦٣إال أن هذه القرينة القانونية بسيطة يمكن دحضهاى قيمته، لمصلحته على أنه وفَّ

سند التجاري أن يطلب من القاضي توجيه اليمين إلى المدين به على أنه أدى قيمته للدائن بال

                                                           
 ).ت.ق ٣٩٤/٢(م  ٥٥٨

  ).ت.ق ٣٩٤/٣(م  ٥٥٩
 .٣٨٨، ص ٣٠١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٥٦٠

. وما يليها ٤٢٠عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د – .٣٩٥، ٣٩٤، ص ٣٠٦ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ٥٦١
  .٢٩٥، ص ٥٢٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -

لسة ق ج٤٥سنة  ٥٣٥الطعن رقم نقض مصري،  -. ٣٦٣هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ٥٦٢
  .٣٤٣، ٣٤٢ ، صمرجع سابقالمستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن٨٥٢ ص ٢٩س ٢٣/٣/١٩٧٨
ق جلسة ٦١سنة  ٩٤٠والطعن رقم ، ١٠٨٢ ص ١٥س ٢٦/١١/١٩٦٤ق جلسة ٣٠سنة  ٣٠الطعن رقم نقض مصري،  ٥٦٣
  .٣٥٧، ٣٥٦، ٣٤٨ ، صالمستشار سعيد أحمد شعله، المرجع السابق: نقالً عن، ١٩/١١/١٩٩٨
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، فإن حلفها أو ردها على الدائن فرفض، عندئذ ينتج التقادم أثره وتبرأ ذمة المدين، أما إذا ٥٦٤فعالً
بالتالي  ويلزم وتبقى ذمته مشغولة بالدين الصرفي نكل المدين عن حلفها فتُدحض القرينة

تُوجه اليمين إلى ورثته أو خلفائه ليحلفوا على أنهم ال فوفي حال توفي المدين الصرفي ، ٥٦٥بوفائه
  .٥٦٦مات وذمته مشغولة بقيمة السند أو سلفهم يعلمون أن موثهم

 وتبقى بالتالي ذمة المدين كما تُدحض قرينة الوفاء المستمدة من مضي مدة التقادم الصرفي
اكتمال مدة التقادم، مع العلم أن تمسك المدين ببطالن  إذا أقر به بعد، مشغولة بالدين الصرفي

التزامه الصرفي لعدم مشروعية سببه يتضمن إقراراً منه بعدم وفائه، ولذا ال يجوز له بعد ذلك أن 
  .٥٦٧بانقضاء حقه الصرفي بالتقادم –الذي أثبت مشروعية الدين  –يدفع مطالبة الدائن 

  
  الفرع الثاني

  ٥٦٨ع التقادم الصرفي ووقفهانقطا
  

مسألة وقف  تناول، ثم ن)أوالً(نتحدث في هذا الفرع عن مسألة انقطاع التقادم الصرفي 
  ).ثانياً( سريانه

  
  
  

                                                           
 ٧٠الطعن رقم نقض مصري،  -  ).ت.ق ٣٩٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٤٠/١(م  ٥٦٤
  .٣٣٩ ، صمرجع سابقالمستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٢٢٣ ص ٢٨س ٣٠/٥/١٩٧٧ق جلسة ٤٤سنة 
المستشار سعيد أحمد شعله، المرجع : ، نقالً عن٥٧٦ ص ٢١س ٧/٤/١٩٧٠ق جلسة ٣٦سنة  ٥٤الطعن رقم نقض مصري،  ٥٦٥
 .٣٥٠ ، صالسابق

الطعن رقم نقض مصري،  - ).ت.ق ٣٩٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٤٠/٢(م  ٥٦٦
  .٣٤٣ ، صالمرجع السابقالمستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٨٣٠ ص ٣٢س ١٥/٦/١٩٨١ق جلسة ٥٠سنة  ١٦٧٧
المستشار سعيد أحمد شعله، المرجع : ، نقالً عن٦٨٥ ص ٢٠س ٢٤/٤/١٩٦٩ق جلسة ٣٥سنة  ١٩٩الطعن رقم ، نقض مصري ٥٦٧
 .٣٤٩ ، صالسابق

ننوه إلى أن انقطاع التقادم يختلف عن وقفه في أن تحقُّق أحد أسباب االنقطاع يؤدي إلى عدم احتساب المدة التي مضت من التقادم  ٥٦٨
فيؤدي إلى وقف  –بعد بدء سريان مدة التقادم  –دءاً من تاريخ زوال ذلك السبب، أما تحقُّق أحد أسباب الوقف وسريان مدة جديدة للتقادم ب

سريان التقادم طوال مدة بقاء السبب، ويستأنف سريانه مجدداً بدءاً من تاريخ زوال ذلك السبب لحين اكتمال مدته، بحيث تُحسب كل من 
 .ن ال تُحسب ضمن مدة التقادم المدة التي وقف خاللها سريانهالمدتين السابقة والالحقة، في حي
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  :٥٦٩انقطاع التقادم الصرفي: أوالً
تْ الدعوى إال رفع سريان مدة التقادم الصرفي إذا أشار المشرع التجاري صراحةً إلى عدم

ةً إلى انقطاع حصراعندما أشار المشرع المدني وهو ما فعله أيضاً ، ٥٧٠ء فيهاإجرامن تاريخ آخر 
التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، 
وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك 

، مضيفاً سبباً آخر النقطاع التقادم وهو إقرار المدين بحق ٥٧١ه أثناء السير في إحدى الدعاوىبحق
  .٥٧٢الدائن

من ذلك أن األسباب التي تؤدي إلى انقطاع التقادم الصرفي تتمثَّل في  ويتَّضح - ٢٣٧
  :اآلتي
رفع الدائن دعوى قضائية ولو إلى محكمة غير مختصة، وينزل منزلة رفع الدعوى أي  )١

في سبيل المطالبة بحقه، كتوجيهه إعذاراً للمدين أو حجزه على أمواله  الدائن راء يتخذهإج
  .إلخ...أو تقدمه بطلب لقبول حقه في تفليسته أو في أي توزيع ناشئ عن بيع موجوداته

 .إقرار المدين بحق الدائن )٢

االنقطاع هو التقادم الجديد الذي يبدأ بالسريان من تاريخ زوال سبب مع العلم أن  - ٢٣٨
ولكن يستثنى من ذلك حالتان ، ٥٧٣ذات التقادم الصرفي الذي كان سارياً قبل تحقُّق ذلك السبب

يكون التقادم الجديد  ال ، بحيث، نظراً لحصول تجديد في مصدر الدين٥٧٤تتغير فيهما طبيعة التقادم
ي الذي كان سارياً هو ذات التقادم الصرف –الذي يبدأ بالسريان من تاريخ زوال سبب االنقطاع  - 

 تختلف التقادم العادي الطويل وفقاً ألحكام القواعد العامة، والذي قبل تحقُّق ذلك السبب، وإنما هو
خمس عشرة سنة إذا كان أصل الدين ، فتكون مدته تبعاً لصفة الدين الناشئ عن العالقة األصلية

  :٥٧٥وهاتان الحالتان هما ،مدنياً وعشر سنوات إذا كان تجارياً
  

                                                           
 .وما يليها ٣٩٣عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٥٦٩

  ).ت.ق ٣٩٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٣٨/١(م  ٥٧٠
  ).م.ق ٣٨٠(م  ٥٧١
 ).م.ق ٣٨١/١(م  ٥٧٢

 ).م.ق ٣٨٢/١(م  ٥٧٣

 ).م.ق ٣٨٢/٢(م  ٥٧٤

  ).ت.ق ٣٩٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٣٨/٢(م  ٥٧٥
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  :ز قوة األمر المقضي بهحاحكم  بالدين الصرفي إذا صدر :الحالة األولى
، صرفياًعادياً وليس يكون االلتزام الجديد المترتب في ذمة المدين التزاماً ففي هذه الحالة 

  .الحكم القضائي هوه بمديونيته مصدر ألن 
  :سند التجاريعن ال في صك مستقل بالدين الصرفي إذا أقر المدين :الحالة الثانية

يكون االلتزام الجديد المترتب في ذمة المدين التزاماً عادياً وليس أيضاً  وفي هذه الحالة
  .لصك المستقل المتضمن إقرارها مصدر مديونيته به هو ألن صرفياً، 

 –بأي من األسباب المذكورة أعاله  - انقطاع التقادم الصرفي  أثر وجدير بالذكر أن - ٢٣٩
وال يتعداه إلى  ،٥٧٦لمدين الصرفي الذي اتُّخذَ في مواجهته اإلجراء القاطع للتقادما يقتصر فقط على

غيره من المدينين الصرفيين، سواء السابقين عليه أو الالحقين له، إذ يستمر سريان مدة التقادم 
  .الصرفي بالنسبة لهم، وذلك إعماالً لمبدأ استقالل التواقيع

  :٥٧٧وقف التقادم الصرفي: ثانياً
يحول دون استمرارها،  - بعد بدء سريان مدة التقادم الصرفي  - فقد يطرأ سبب ما  - ٢٤٠

فيقف سريانها طوال مدة بقاء ذلك السبب، لتستأنف سريانها مجدداً من تاريخ زواله إكماالً للمدة 
  .السابقة تحقُّقه

يان التقادم والواقع أن المشرع التجاري لم يتطرق لبيان األسباب التي تؤدي إلى وقف سر
لتي تقضي بوقف الصرفي، ولذا فال مناص من الرجوع في هذا الصدد ألحكام القواعد العامة، وا

بسبب مانع ما على الدائن المطالبة بحقه  من المتعذَّر خاللها يكونطوال المدة التي سريان التقادم 
حظر تجوال بسبب  ، ومن ذلك مثالً قيام حرب أو فرض٥٧٨حال بينه وبين مطالبة المدين بالوفاء

انتشار وباء أو ألي سبب آخر أو انقطاع المواصالت أو عالقة الزوجية بين الدائن والمدين أو 
عالقة الخدمة بين الخادم ومخدومه، والعالقة بين صلة قرابة األصول أو الفروع بينهما، وكذلك 

وممثله القانوني طوال الموكل ووكيله طالما كانت الوكالة قائمة، والعالقة بين الشخص المعنوي 
  .إلخ...مدة التمثيل

                                                           
 ).ت.ق ٣٩٥(م  بصريح نصالمتعلقة بسند السحب، والتي تسري على الشيك ) ت.ق ٣٣٩(م  ٥٧٦

 .وما يليها ٤١٤عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٥٧٧

  ).م.ق ٣٧٩/١(م  ٥٧٨
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أو غيابه أو الحكم  لألهلية الدائنفقد بجعل وأخيراً إذا كانت أحكام القواعد العامة تقضي 
فإننا نؤيد ، ٥٧٩، مالم يكن له نائب يمثله قانوناًفي حقهوقف سريان التقادم ل سبباً عليه بعقوبة جنائية

ى الدائنين الصرفيين، وبالتالي استمرار سريان التقادم الرأي القائل بعد تطبيق هذا السبب عل
ألن السبب المذكور يوقف سريان التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات، الصرفي في حقهم، 

  .٥٨٠، مما ال يفسح مجاالً للقياسفي حين أن أطول مدة للتقادم الصرفي ال تتجاوز الثالث سنوات
  

  الفرع الثالث
  ٥٨١آثار التقادم الصرفي

  
المطالب بوفاء قيمة السند  -نشير بدايةً إلى أنه في حال تمسك المدين الصرفي  - ٢٤١

بمضي مدة التقادم الصرفي، وقُبَِل دفعه هذا، فيترتَّب على ذلك انقضاء التزامه  - التجاري 
ال جبر على الوفاء به، إذ يتْرك لضميره وحده تقرير الوفاء  ٥٨٢الصرفي وتحوله إلى التزام طبيعي

  .به من عدمه
قد شُرِع  الصرفي حقهمع العلم أن دفع مطالبة الدائن بمضي مدة التقادم الصرفي على 

لمصلحة المدين بالسند التجاري كي يتسنى له التحلُّل من التزامه به، ولذا فإن هذا الدفع ال يتعلَّق 
به من تلقاء نفسها، بالنظام العام، وعليه ال يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى الصرفية أن تقضي 

وإنما ال بد من أن يتم التمسك به من قبِل المدين صاحب المصلحة فيه، وذلك في أي مرحلة تكون 
عدم التمسك بهذا  ، وبالمقابل لذلك يمكنه٥٨٣عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف

نه بشكل مسبق وقبل ثبوت ، إذ ال يجوز التنازل عولكن بعد ثبوت حقه فيه هالتنازل عنو الدفع
  .٥٨٤فيه الحق

                                                           
  ).م.ق ٣٧٩/٢(م  ٥٧٩
 .٣٩٢، ص ٣٠٤ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د:  عننقالً ٥٨٠

 .٣٩٣، ص ٣٠٥ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ٥٨١

  ).م.ق ٣٨٣/١(م  ٥٨٢
   ).م.ق ٣٨٤(م  ٥٨٣

 .٤٣٣عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د - ).م.ق ٣٨٥/١(م  ٥٨٤
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يقتصر فقط على  أو التنازل عنه أو التمسك به وننوه أخيراً إلى أن أثر التقادم الصرفي
غيره من المدينين التزامات وال يتعداه إلى  ،تمسك به أو تنازل عنهذي الالمدين الصرفي التزام 

إعماالً لمبدأ استقالل التواقيع ، وذلكالسابقين عليه أو الالحقين له الصرفيين، سواء.  
  ).السفتجة(وبعد أن انتهينا من بحث أحكام الشيك، ننتقل إلى دراسة أحكام سند السحب 
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  الفصل الثاني
  )السفتجة(سند السحب 

  
، ثم )أوالً(نوني نستهلُّ دراستنا لسند السحب بتمهيد نتطرق فيه لتعريفه وبيان شكله القا

  .)ثانياً(نبحث تشابهه مع الشيك 
  تمهيد
  :القانوني شكلهبيان و سند السحبتعريف : أوالً
٢٤٢ - يمكتوب صك :بأنه ٥٨٥ف سند السحبعر يده القانون، حرر وفق شكل معين حد

الساحب« سمىيأمر بموجبه شخص ي« ألمر بأن يدفع »المسحوب عليه«سمى شخصاً آخر ي 
أو في تاريخ  لدى االطالع مبلغاً معيناً من النقود في مكان محدد، »المستفيد«ويسمى  ثثالشخص 

  .يكون األجل قصيراً ما معين أو قابل للتعيين وغالباً
لزامية ذاتها التي عدة، تتضمن جميعها البيانات اإل قانونية يحرر سند السحب بأشكالو

  :تياآل الشكل هامن، وفرضها المشرع
  د سحبسن

  س .ل) ٧٠٠,٠٠٠(المبلغ 
  )الحي الثالث –الحمدانية  –المقيم في حلب (فادي بوادقجي إلى السيد 

 مبلغعبد العليم زوايدي في مدينة حلب الهذا ألمر السيد سند السحب ادفعوا بموجب 
منتصف شهر شباط من العام في  مائة ألف ليرة سورية ال غيرسبع فقط  وقدره المرقوم أعاله

٢٠٢١.                                                                               
                                 ٨/٧/٢٠٢٠ حلب

  )حي العامرية –المقيم في حلب (حسام الكزبري                                                 
  توقيع   الكزبري                                                  

  

                                                           
. د: ، نقالً عن"الكمبيالة"ت، مصطلح ا والسعودية والكوييصر وليبيطلق عليه المشرع التجاري في العديد من الدول العربية، كم ٥٨٥

 .٥١، ص ١٩ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، 
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  :تشابه سند السحب مع الشيك: ثانياً
عند  -  يفترض الشيك من حيث كونه يشبه هأن سند السحب أعاله من شكل يظهر - ٢٤٣

  :أمرين – إنشائه
  .)الساحب والمسحوب عليه والمستفيد( وجود ثالثة أشخاصأولهما  −
 ن بين أطرافه الثالثةوجود عالقتين قانونيتين سابقتين على تحريره تربطاثانيهما  −

 .)، والثانية بين الساحب والمستفيدالمسحوب عليهوالساحب األولى بين ( المذكورين

  .ونبحث تباعاً كالً من هذين األمرين
 :وهم ،وجود ثالثة أشخاص )١

 غيره رمالذي حرره وأول من وقَّع عليه وَأ) حسام الكزبري في الشكل أعاله( الساحب .١
 :بدفع مبلغه

يحصل األخير على قيمة  ملزماً بالوفاء تجاه المستفيد إذا لم يبقى الساحب ذلكمع  لكنو
 المسحوب عليهطالما لم يوقِّع عليه  اً أصلياً بالسند،الساحب مدين كونوي ،من المسحوب عليه السند

وفاء م مقابل الفيما لو قد – الساحبوتحول  ،قبله األخير أصبح هو المدين األصلي بهبالقبول، فإذا 
  ).أي مدين فرعي( ٥٨٦للوفاء ضامنٍ مجرد إلى - للمسحوب عليه في تاريخ االستحقاق 

 :مبلغه عالذي حرر عليه السند وُأمر بدف) فادي بوادقجي في الشكل أعاله(المسحوب عليه  .٢

ع عليه إلى أن يوقِّبه صرفياً  المسحوب عليه غريباً عن السند غير ملتزميبقى لكن و
  .٥٨٧عندئذ المدين الصرفي األصلي به صبحبالقبول، في
بحيث يترتَّب على قبوله إضافة  ،غير الساحب يسحب السند على شخص آخراألصل أن و

على الساحب  مع ذلك أجاز المشرع سحب السندلكن مدين جديد في السند إلى جانب الساحب، و
تطبيقات العملية لذلك بمعنى أن تجتمع فيه صفتي الساحب والمسحوب عليه معاً، ومن ال ،٥٨٨نفسه

  .أن يحرر المركز الرئيس للشركة سند سحب على أحد فروعها أو العكس
والغالب أن يتم تعيين مسحوب عليه واحد في سند السحب ليفي قيمته، ومع ذلك جرى 
التعامل على تعيين أكثر من مسحوب عليه، وعندئذ يتوجب على الحامل اتخاذ اإلجراءات القانونية 

ى أحدهم قيمة السند لحامله برئت ذممهم جميعاً حياله، في حين لو امتنع عاً، وإذا وفَّتجاههم جمي
                                                           

 .٦٥، ص ٦٢، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٥٨٦

  .٣٣٨هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .٥١، ص ٤٨، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د ٥٨٧
 ).ت.ق ٢٤٨/٢(م  ٥٨٨



179 

 

ممارسة حقه في  - بعد تنظيم احتجاج عدم القبول  – أحدهم عن قبول السند، فيجوز لحامله
  .، مجتمعين أو منفردين، لمطالبتهم بوفاء قيمتهعلى ضامني قبوله رالمبكِّ الصرفي الرجوع

اسم شخص وهمي ال وجود له  السحب كر أنه في حال أورد الساحب في سندوجدير بالذ
 نصباً ذلك ، ويشكِّل»السحب في الهواء« بـ كمسحوب عليه، فنكون عندئذ بصدد ما يسمى

  .واحتياالً من قبل الساحب، ويمكن بالتالي للحامل مالحقته بجرم االحتيال
 –مظهريه أو ضامنيه االحتياطيين أن يعين  وأخيراً أجاز المشرع ألي من ساحب السند أو

شخصاً آخر ليتولى قبوله أو الوفاء بقيمته عند االقتضاء، ويسمى هذا الشخص  –أثناء توقيعه عليه 
  .٥٨٩»المسحوب عليه االحتياطي أو المفوض«بـ 
هو ف ،لمصلحته ابتداءي حرر السند الذ) عبد العليم زوايدي في الشكل أعاله( المستفيد .٣

 :فيه بالحق الثابت األول الدائن

 بمعنى أن ،٥٩٠قد يكون هو الساحب نفسه من سند السحب مع العلم أن المستفيد - ٢٤٤
بموجب سند السحب هذا  ادفعوا"كتب أن يب، ه هو الشخص نفسهوالمستفيد من السند ساحب يكون
ويقبض فوراً قيمته وبذلك يتسنى للساحب أن يخصم السند لدى أحد المصارف ، ٥٩١"إلخ...ألمري

للساحب بدينٍ  شخصاً آخر دائناً المستفيد وقد يكونمنقوصاً منها سعر الخصم وعمولة المصرف، 
في  سندال المستفيديستبقي ال أ عمالً والغالبألمره وفاء منه بهذا الدين،  مساوٍ لمبلغ السند، فيحرره

 شخص آخر يكون دائناً له، فيسمى ه إلىرظهي وإنما، إلى حين حلول ميعاد استحقاقه حوزته
الحامل ، ويستطيع هذا وهو الحامل الجديد للسند »هلر المظه«بـ  ه السندلالشخص الذي ظُهر 

ذلك وب، لحين حلول ميعاد استحقاقه من شخص إلى آخر وهكذا يتم تداول السند ،إلى غيره تظهيره
عين ألن جميع هؤالء الموقِّ ،هماً للحامل األخيرمدهم ضماناً ل تعدويمثِّ ،عون عليهيتعدد الموقِّ
  .وعلى وجه التضامن فيما بينهم ،تجاهه بالضمان - بقوة القانون - ملتزمون
  
  

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٢/١(م  ٥٨٩

  ).ت.ق ٢٤٨/١(م  ٥٩٠
مع التنويه إلى أن السند في هذا الفرض ال ينشئ عالقة إال بين طرفين فقط وهما الساحب والمسحوب عليه، ولذا ال تكتمل مقوماته  ٥٩١

وهو الحامل الجديد، وإن كان بعض كسند سحب يخضع ألحكام قانون الصرف إال بدءاً من أول تظهير له، فبذلك يبرز الطرف الثالث فيه 
ره الفقهاء يرى أنه يعد صحيحاً من تاريخ قبول المسحوب عليه له، ولو لم يظهر ويبرز طرفه الثالث، طالما أن المشرع قد أجاز تحري

  .٩٠، ص ٤٩ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: ألمر ساحبه نفسه، نقالً عن
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 :، وهماوجود عالقتين قانونيتين سابقتين على تحريره تربطان بين أطرافه الثالثة )٢

  :بين الساحب والمسحوب عليهالعالقة  .١
بمبلغ نقدي مساوٍ على األقل لمبلغ  لساحبل مديناً هالمسحوب عليبموجبها أصبح و - ٢٤٥

الذي للساحب  -  النقدي السند وموجود ومستحق األداء في تاريخ استحقاقه، ويطلق على هذا الدين
  .٥٩٢»مقابل الوفاء« -  في ذمة المسحوب عليه

  :بين الساحب والمستفيد العالقة .٢
ذمته لكي يبرئ و لمبلغ السند، اوٍمس مبلغبمديناً للمستفيد  وبموجبها أصبح الساحب - ٢٤٦

و ،ه للمستفيدمبلغلمسحوب عليه بدفع أمر او ر السندمن هذا الدين حرهذا الدين النقدي طلق على ي
  .٥٩٣»القيمة الواصلة« - الساحب  الذي للمستفيد في ذمة - 

نونية ال يؤدي إلى انقضاء االلتزام األصلي الناشئ عن العالقة القا تحرير السندمع العلم أن 
بكل ما له  لتسويتها، إذ يبقى هذا االلتزام قائماً تحريرهالسابقة بين ساحبه والمستفيد منه، والتي تم 

، ولذا فإن سقوط سندإلى جانب االلتزام الصرفي للساحب الناشئ عن توقيعه على ال من ضمانات
دم الصرفي، ال الرجوع الصرفي على الساحب بسبب اإلهمال أو مضي مدة التقاحق المستفيد في 

  .٥٩٤يحول دون التجائه إلى دعوى العالقة األصلية بينهما وفقاً ألحكام القواعد العامة
أي عالقة قانونية بين المستفيد والمسحوب  السحب ال يسبق تحرير سندفي حين أنه  §

مسحوب لكل ما في األمر يقوم على افتراض أن الساحب مدين للمستفيد ودائن لو ،عليه
عن حوب عليه المس لساحب أن يفي دينه بإحالة دائنه المستفيد على مدينهأراد اف ،عليه

 ،٥٩٥بالقبول على السندع المسحوب عليه تنشأ هذه العالقة إذا وقَّ لكن، وطريق سحب السند
تجاه  اًمباشر اًصرفي اًفي ذمته التزام ، إذ أن قبوله له ينشئدائرة التعامل به بذلك يدخلف

وعندما يفي المسحوب عليه قيمة  ،٥٩٦ميعاد استحقاقه عند حلولند المستفيد بوفاء قيمة الس
: السابقتينالقانونيتين العالقتين  الناشئان عنالسند إلى المستفيد يكون الدينان المذكوران 

                                                           
 .١٣، ص ١٥بق، فقرة جاك يوسف الحكيم، مرجع سا. د ٥٩٢

 .جاك يوسف الحكيم، المرجع السابق، الموضع ذاته. د ٥٩٣

 .٤٣٧، ٤٣٦ عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص. د ٥٩٤

 .١٢، ص ٣إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ٥٩٥

 .٤٤، ص ٣١سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٥٩٦
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في آن  الساحب قد انطفآ معاً فيد في ذمةالمسحوب عليه ودين المست في ذمةدين الساحب 
 .٥٩٧واحد

بعض التصرفات القانونية، والتي  -خالل حياته  –سحب قد ترد على سند الوأخيراً  §
  :بتواليها تتعدد العالقات القانونية التي تمثله

، وأخرى والحملة الالحقين له من جهة هلفالتظهير ينشئ عالقة بين المظهر والمظهر  -أ
  .والموقِّعين السابقين للمظهر القابل ه والمسحوب عليهلبين المظهر 
ينشئ عالقة بين الضامن والمضمون من جهة، وبينهما وبين  االحتياطي انالضمو - ب
  ...من جهة أخرى وهكذا الشرعي للسند الحامل
والتي نحيل إليهـا   أحكام الشيك في معرض بحث هذه العالقاتبعض  دراسةقد سبق لنا و

  .حقاًال بعضها اآلخر سنبحثفي حين ، تفادياً للتكرار
، فنبدأ بالحديث عن إنشائه في مبحث أوٍل، بحث أحكام سند السحبوبعد هذا التمهيد ننتقل ل

ثم نتحدث عن تداوله في مبحث ثانٍ، ونعرض ضمانات الوفاء بقيمته في مبحث ثالـث، ونبـين   
المسحوب عليه عن وفائه والرجـوع  بعٍ، على أن نتناول امتناع أحكام الوفاء بقيمته في مبحث را

وأخيراً نتطرق لسقوط حق حامله في الرجوع الصرفي وانقضائه في  الصرفي في مبحث خامسٍ،
  .مبحث سادسٍ

  
  المبحث األول

  إنشاء سند السحب
  

كغيره من األسناد  ،، بوصفه تصرفاً قانونياً شكلياًصحيحاً يتطلَّب إنشاء سند السحب
كالً من هذين شروط موضوعية وأخرى شكلية، ونعالج تباعاً : توفر نوعين من الشروط التجارية،

  :النوعين في المطلبين اآلتيين
  
  
  

                                                           
  .٣٢، ص ٣٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٥٩٧
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  المطلب األول
  الشروط الموضوعية

  
سند السحب، أن  عن التوقيع على نشوء االلتزام الصرفي، الناجميتعين لصحة  - ٢٤٧

تمتع : المتمثلة فيو ،إرادي آخر التزام أينشوء لصحة  الالزمة فيه الشروط الموضوعية توفرت
، لاللتزام صرفياً إرادته الحرة المستنيرةوانصراف ، لاللتزام الصرفي لالزمةباألهلية االموقِّع 

 اللتزامه الصرفي، سبب مشروعوجود و ،محل ممكن ومشروعوورود التزامه الصرفي على 
سحب في حال قيامه ب )أي له صالحية التوقيع(مفوضاً  إلى اشتراط أن يكون الساحب باإلضافة
الشروط الموضوعية الالزمة  ذاتها وهذه الشروط هي ،ب شخص آخرع عليه لحساالتوقيالسند و

  .تفادياً للتكرار باإلحالة إليهانكتفي ولذا ، الشيك والتي سبق لنا دراستهاإنشاء صحة ل
  

  المطلب الثاني
  ةشكليالشروط ال

  
ال يمكن االعتداد  الذو ،شكلي سند - كغيره من األسناد التجارية  -سند السحب  - ٢٤٨

ر في محر هغارإف مما يوجب على ساحبه ،مالم يأخذ الشكل الذي رسمه له القانون ،اًنقانو بصحته
 إغفالها أو إغفالى عل -، ورتَّب ة من البيانات التي فرضها المشرعضمينه مجموعتومكتوب 

يجوز  - إلى جانب البيانات اإللزامية -  إالّ أنهالبطالن من حيث المبدأ،  - بعضها أو أحدها 
بيانات أخرى،  رادة، أن يضمنوه ما يشاؤون مناإل سلطان، إعماالً لمبدأ طراف سند السحبأل

، لم يحظِّر المشرع إدراجها فيه، وبشرط أال تكون متعارضة مع »البيانات االختيارية«تسمى 
  .أو تخرجه عن خصائصه األساسية طبيعته

  :الخمسة اآلتيةونبحث بالتفصيل تباعاً كالً من هذه النقاط في الفروع 
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  الفرع األول
  محرر المكتوبال

  
تحريره  فإن المشرع أجازفي صك وبنسخة واحدة،  ير سند السحبحرت هواألصل إذا كان 

  .صور عنه استخراج، وكذلك نسخ متعددةعلى 
  ).ثانياً( وصوره ، ثم نبحث تعدد نسخه)أوالً(وعليه نتحدث عن تحرير الصك 

  :صكتحرير ال: أوالً
نحيل بدايةً فيما يتعلق باشتراط الكتابة في سند السحب إلى ما قلناه في هذا الصدد  - ٢٤٩

جرى التعامل  ولكن مخطوطة عادية،قد يحرر في  سند السحب بخصوص الشيك، ونضيف أن
يمأل الساحب أو غيره أمكنة فصيغة سند السحب، ستخدام أوراق مطبوعة جزئياً بالتجاري على ا

المسحوب عليه والمستفيد ومبلغ السند  كلٍّ من كاسم ما يلزم من بيانات،لمتروكة فيه بالفراغ ا
، وليس بتوقيعه فيصبح بذلك ملتزماً بمضمونه الساحبثم يذيله ، ٥٩٨وتاريخ استحقاقه وغير ذلك

لدى الكاتب بالعدل، مع العلم أن ذلك ال ينفي عنه صفته ثمة ما يمنع من تحريره في صك رسمي 
ارية، وفقاً لما قضت به محكمة النقض السورية بهيئتها العامة المنعقدة بتاريخ التج
١٨/١٠/١٩٦٩٥٩٩.  

  :تعدد نسخ سند السحب وصوره: ثانياً
.صور عنه استخراجفقد أجاز المشرع تحرير سند السحب على نسخ متعددة، كما أجاز  

 :٦٠٠تعدد النسخ )١

٢٥٠ - وقت إنشائه متعددة على نسخ السحب ر الساحب سندالغالب أن يحر على طلب  بناء
على  – طلبي أن تظهيرال بطريقةلكل حامل انتقل إليه السند  مع ذلك أجاز المشرعلكن و، المستفيد

                                                           
 .٤٨، ص ٣٤سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٥٩٨

  .٧١، ص ٣ حاشية، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٥٩٩
حسين . د - .راجع فيما يتعلق بأهمية تعدد نسخ سند السحب والفائدة التي تحقِّقها ما قلناه سابقاً في هذا الصدد بخصوص الشيك ٦٠٠

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د -  .٦٠، ٥٩، ٥٨ جع سابق، ص، مرعالء الدين الحسيني. شحادة الحسين و د
. د - .٧١، ٧٠، ص ٦٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٢٧٥ - ٢٧٢وما يليها، ص  ٢٨٤التجارية، مرجع سابق، فقرة 

 - ٣٥، ص ٥٤ - ٥١سابق، فقرة  جاك يوسف الحكيم، مرجع. د -. ٣٣٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د
 .٢٠٢ - ١٩٦، ص ٨٢إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ٣٧
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 عبارةأو أي  ،٦٠١فيه أنه سحب من نسخة وحيدة ركذُ قد ط أالّ يكونبشر ،جديدة منه اًنسخ - نفقته 
 .اد هذا الحقيدل على استبع فذلك ذاته، المعنى فيدت ىخرأ

ه، تباعه للحصول على نسخ متعددة مناالطريق الالزم  وقد رسم المشرع لحامل سند السحب
ر إلى المظه يعاونه في الرجوع أن الذي عليه بدورهه، ولره ظهمن أن يرجع إلى  فأوجب عليه

 ،المتعددةالذي يعود إليه وحده تحرير النسخ  ٦٠٢لك إلى أن يصل إلى الساحبذالسابق، ويتسلسل 
م إلى سلَّتُثم  ،٦٠٣تظهيره عليها يتوجب على كل مظهر أن يدونالنسخ  هذه وعند الحصول على

، وإذا امتنع أي من المظهرين أو الساحب عن تقديم العون للحامل في الحصول على الحامل
  . بالتعويض النسخ، فيحق له مطالبته

سبق لنا بيانها في معرض دراسة  أخطار ما قد ينجم عن تعدد النسخ منتفادياً لو - ٢٥١
بعض اإلجراءات التي متعددة مراعاة نسخ على سند السحب استلزم المشرع  لتحرير فقد الشيك، 

  :وتتمثَّل هذه اإلجراءات في اآلتي ،تكفل درء هذه األخطار
أن تكون النسخ متماثلة ومطابقة لألصل، وتتضمن جميع المعلومات والتواقيع التي يزخر  .١

  .٦٠٤بها األصل
رقمها وعدد النسخ التي حرر منها  -بما فيها األصل  -أن يذكَر في متن كل نسخة  .٢

المحرر على  من سند السحب النسخة األولى هذه ادفعوا بموجب: "قال، كأن ي٦٠٥سندال
، "نسخ المحرر على أربع من سند السحب النسخة الثالثة هذه ادفعوا بموجب" أو" تيننسخ

ل ذكر أرقام النسخ فغُْأ فإذا، أن له نسخاً متعددة رف من يتعامل بهذا السندبحيث يع
 .٦٠٦مستقالً بذاته سند سحب –عندئذ  - عدتْ كل نسخة منها المتعددة،

 على النسخ األخرى اسم من تكون تلكن لقبول أن يبيلنسخ اليجب على من يرسل إحدى  .٣
 لشرعي ألي نسخة أخرى،الحامل اها إلى في يده، والذي يلزم بدوره بتسليمالنسخة 

ب رفض تسليمها توج فإن، االستحقاق حلول ميعاد ليحصل على الوفاء بمقتضاها عند

                                                           
 ).ت.ق ٣٣١/٣(م  ٦٠١

  ).ت.ق ٣٣١/٤(م  ٦٠٢
 ).ت.ق ٣٣١/٥(م  ٦٠٣

 ).ت.ق ٣٣١/١(م  ٦٠٤

ية الواجب إدراجها ويجدر التنويه هنا إلى أن ذكر رقم النسخة وعدد النسخ التي حرر منها سند السحب، يضاف إلى البيانات اإللزام ٦٠٥
 .٢٧٢، ص ٢٨٤محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . ي السند المحرر على نسخ متعددة، دف

 ).ت.ق ٣٣١/٢(م  ٦٠٦
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تنظيم احتجاج رسمي يثبت فيه عدم تسليمه  - لممارسة حقه في الرجوع  -على الحامل 
  .٦٠٧تلك النسخة عندما طلبها وعدم حصول القبول أو الوفاء بمقتضى نسخة أخرى

٢٥٢ - ما قلناه  ر على نسخ متعددة وتظهيره، ينطبقوفيما يتعلق بوفاء سند السحب المحر
المحرر على نسخ متعددة، مع التنويه إلى أنه في حال  سابقاً في هذا الصدد بخصوص الشيك

أن يتمسك بتقديم  عندئذ فله ،سند السحب توقيعه بالقبول على إحدى نسخوضع المسحوب عليه 
 اًلتزمم يبقى فإنه ،بمقتضى نسخة أخرى غير التي قبلها ىوفَّوإذا  ،إليه عند الوفاء هذه النسخة

 أو بعضها أما إذا قبل المسحوب عليه جميع النسخ ،٦٠٨المقبولةبالوفاء مرة أخرى لحامل النسخة 
صرفياً لزمفإنه ي مت إليه إحدى تلك النسخ المقبولةبالوفاء كلما قد.  
 :٦٠٩تعدد الصور )٢

رين بالتسلسل حتى الوصول إلى إلى المظه حامل سند السحب من أن يرجع فبدالً - ٢٥٣
 صورة أوعنه  يستخرجأن  لهالمشرع أجاز من السند،  اً متعددةنسخأو   الساحب ليحرر له نسخة

  :تختلف عن صوره من ناحيتين نسخ سند السحب لنا أنمن هنا يظهر و ،٦١٠صوراً متعددة
لسند أو بعد ذلك بناء على ل نسخ من قبل الساحب، سواء عند إنشائهتُحرر ال :الناحية األولى

  .الحامل نفسه الحامل، أما الصور فيستخرجها طلب
كل واحدة  ولذا تعد ،نسخ تواقيع الملتزمين بها بذاتهمالكل نسخة من  تتضمن :الناحية الثانية

 ة،قبولمالفاء على النسخة يقتصر الوأن منها كاألصل ويجوز الوفاء بمقتضاها، وإن كان األصل 
إن كانت تحتوي على جميع البيانات المذكورة في السند وأسماء الملتزمين وأما صور السند فهي 

لزم المسحوب عليه ال يأنها، إذ ـوهذا ما يقلل من ش هؤالء بالذات، اقيعإنها تفتقد إلى توإال به، 
  .إذا كانت مقترنة باألصل بوفائها إال

                                                           
  ).ت.ق ٣٣٣(م  ٦٠٧
 ).ت.ق ٣٣٢/٢(م  ٦٠٨

الذي أرسل  –سهل تداوله، إذ بإمكان الحامل وتفيد صور السند حامله في كونها تحميه من خطر فقدان األصل، فضالً عن أنها ت ٦٠٩
أن يدفع الصورة التي استخرجها عنه في التداول ليحصل على قيمتها أو يرهنها لضمان الوفاء بمبلغ  –األصل إلى المسحوب عليه لقبوله 

علي . د -. ٢٧٦، ٢٧٥، ص ٢٨٨، ٢٨٧محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - .اقترضه
إدوار عيد، . د -. ٣٧، ص ٥٦، ٥٥جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -  .٧٣ - ٧١، ص ٦٧، فقرة مرجع سابقسيد قاسم، 

 .٢٠٧ - ٢٠٣، ص ٨٣مرجع سابق، فقرة 

  ).ت.ق ٣٣٤/١(م  ٦١٠
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أوجب عند لمشرع في حماية المتعاملين بصور سند السحب، فقد غبةً من اور - ٢٥٤
  :مراعاة اإلجراءات اآلتيةاستخراجها والتعامل بها 

مطابقة الصور تماماً لألصل، بحيث يذكَر فيها كل ما تضمنه األصل من بيانات وما دون  .١
رة في ، واإلشاإلخ...والضمان االحتياطيعليه من تصرفات، كالتظهيرات والقبول 

، وإال جاز لحاملها حسن النية االعتداد بها ٦١١"كصورة"الصورة على صفتها هذه 
  .كاألصل

، والذي يتوجب عليه تسليمه إلى الحامل الشرعي ٦١٢تضمين الصور اسم حائز األصل .٢
للصورة، ليتسنى له المطالبة بقيمة السند، إذ ال يمكنه ذلك إال إذا كانت الصورة مقترنة 

 - متناع حائز األصل عن تسليمه إليه، يتوجب عندئذ على الحامل باألصل، وفي حال ا
تنظيم احتجاج رسمي يثبت فيه عدم  - لممارسة حقه في الرجوع على الملتزمين بالسند 

 .٦١٣تسليمه األصل عندما طلبه

أو ضمانها احتياطياً على النحو الذي يجري  ونشير أخيراً إلى جواز تظهير الصورة - ٢٥٥
إذا دون على األصل بعد آخر تظهير حصل عليه قبل استخراج الصورة ما يفيد ، و٦١٤على األصل

أو أي " من اآلن ال يصح التظهير إال على الصورة"وقف تداول األصل، كأن يكتَب عليه مثالً 
  .٦١٥خرى تفيد المعنى ذاته، فعندئذ يكون باطالً كل تظهير يدون على األصل بعد ذلكأعبارة 

  
  الفرع الثاني

  البيانات اإللزامية في سند السحب
  
في صك مكتوب فحسب، وإنما أوجب أيضاً  لم يكتف المشرع بأن يفْرغ سند السحب

يورِده فيه  مييزاً لها عما قد، ت"البيانات اإللزامية"بيانات معينة يطلق عليها اصطالحاً  تضمينه
  ".البيانات االختيارية"طلق عليها يالتي و بيانات أخرى لم يفرضها المشرع من المتعاملون به

                                                           
 ).ت.ق ٣٣٤/٢(م  ٦١١

 ).ت.ق ٣٣٥/١(م  ٦١٢

 ).ت.ق ٣٣٥/٢(م  ٦١٣

 ).ت.ق ٣٣٤/٣(م  ٦١٤

 ).ت.ق ٣٣٥/٣(م  ٦١٥
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وتتجسد البيانات اإللزامية التي أوجب المشرع إدراجها في سند السحب في البيانات  - ٢٥٦
  :٦١٦اآلتية
  .٦١٧بها وباللغة التي حرر مكتوبة في متن الصك،" سفْتَجة" كلمة أو "سند سحب" عبارة .١
   .معين من النقود أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ .٢
  . والمستفيد المسحوب عليه كلٍّ من اسم .٣
  .تاريخ االستحقاقو مكان األداء .٤
  . تاريخهنشاء واإل مكان .٥
 .الساحبتوقيع  .٦

وتُعد هذه البينات تقريباً هي ذاتها التي استلزم المشرع إدراجها في الشيك، فيما عدا اسم 
 تعيين اسم المستفيدلشيك أن المستفيد وتاريخ االستحقاق، فقد رأينا في معرض دراستنا ألحكام ا

في حين أنه حظَّر أن يدرج فيه تاريخ  ،أجاز سحبه للحامل كون المشرع اًاختياري بياناً يعد فيه
   .عليهاالستحقاق ألنه مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع 

لة باإلحانكتفي بعضها بالتفصيل بمناسبة بحث إنشاء الشيك، فإننا  سبق لنا دراسة وطالما
تفادياً للتكرار، ونقتصر على دراسة بعضها اآلخر بإيجاز إلبراز ما يختلف منها في سند  إليها

 .السحب عن الشيك

  :اسم المسحوب عليه: أوالً
المصرف وأنه ألزم سبق ورأينا أن المشرع لم يجِز سحب الشيك إال على مصرف،  - ٢٥٧

لديه  توفَّر طالما –هذا االلتزام على عاتقه المسحوب عليه بوفاء قيمة الشيك، مقرراً استمرار 
 كاف لحين مضي ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم للوفاء -مقابل وفاء.  

المسحوب وال يصبح أما سند السحب فيجوز سحبه على مصرف أو على شخص عادي، 
بصفته مسحوباً عليه، وإنما بوفاء مبلغ السند بمجرد صدوره حامالً اسمه  صرفياً عليه ملتزماً
  . ٦١٨عليه بالقبول منذ توقيعهيصبح كذلك 
أن  يه أو ضامنيه االحتياطيينرأو مظه السحب ساحب سندالمشرع ألي من  أجاز وأخيراً

أو  لهوقبتولى شخصاً آخر غير المسحوب عليه لي - أثناء سحبه أو تظهيره أو ضمانه  – يعين
                                                           

 ).ت.ق ٢٤٦(م  ٦١٦

 .٤٤، ٤٣، ص ٤٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٦١٧

 .٤٠ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦١٨
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، "المسحوب عليه االحتياطي أو المفوض"هذا الشخص  ىيسمو، ٦١٩وفاء قيمته عند االقتضاء
المسحوب  أن إلى تعيين مسحوب عليه احتياطي في حال عدم التوثق من وغالباً ما يتم اللجوء

  .ي قيمتهفيلسند أو ا سيقبل عليه
  :٦٢٠اسم المستفيد: اًثاني
 زئجاألنه من ال اًياختيار في الشيك يعد بياناً تعيين اسم المستفيدسبق ورأينا أن  - ٢٥٨

  .سحبه للحامل قانوناً
 قد استبعد سحبه، وبذلك يكون أوجب المشرع تضمينه بيان اسم المستفيدسند السحب ف أما

ذكر بمثالً  لشك، فال يجوز االكتفاءهوية المستفيد بصورة ال تدع مجاالً ل تحديدوينبغي  ،٦٢١حامللل
مع  ، ولكن"ع.السيد ق ألمر جب سند السحب هذابمو ادفعوا"كتب كأن ي ،األحرف األولى من اسمه

المختصر الذي بذكر االسم  -  كشركة معنوياًكان شخصاً  فيما لو – المستفيد تعيينذلك يجوز 
وهو اختصار السم الشركة " هذا ألمر سابك سند السحب ادفعوا بموجب" يطلق عليه، كأن يكتب

إلى المستفيد بصفته أو وظيفته ال  يمكن اإلشارة كما ،السعودية للصناعات األساسية باللغة األجنبية
أو  ،"ألمر مدير شركة االتحاد لصناعة الصلبهذا  سند السحب ادفعوا بموجب" كتبكأن ي ،باسمه

  ".للطباعة والنشر السحب هذا ألمر مؤسسة الكفاح ادفعوا بموجب سند" كأن يكتب ،باسمه التجاري
ألمر الساحب  - كما في الشيك  – سند السحبأن يسحب  المشرع جازوأخيراً أ - ٢٥٩

األسباب التي تدعو الساحب إلى معاً، ومن  الساحب والمستفيد تجتمع في شخصه صفتيف ،٦٢٢نفسه
  :ألمر نفسه السحب سند سحب
ويرغب مع ذلك في الحصول على  ،البداية اسم المستفيد المنتظر ذالساحب من ال يعلمقد  )١

  .شية تعذر ذلك فيما بعدقبول المسحوب عليه لسند السحب خ
ويجعل من نفسه  ،فيحرر سند سحب على مدين له ،قد يكون الساحب بحاجة إلى النقود )٢

  .ثم يقبض قيمته فوراً عن طريق خصمه لدى أحد المصارف ،مستفيداً منه

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٢/١(م  ٦١٩

علي سيد . د - . وما يليها ٢٦٠وما يليها، ص  ٢٧١محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ٦٢٠
 .٦١ - ٥٨، ص ٥٨ - ٥٦، فقرة مرجع سابققاسم، 

 .٧١، ٧٠، ص ٤٦سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٦٢١

 ).ت.ق ٢٤٨/١(م  ٦٢٢
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لمسحوب ه ليطمئن على حصول قبوله من اسحب سند السحب ألمر يلجأ الساحب إلى قد )٣
التعامل بالسند دون صعوبة، إذ أن توقيع لساحب ل فذلك يتيح ل،عليه قبل طرحه في التداو

 .المسحوب عليه بالقبول يسهل تداوله

على سبيل  سواء ،لمصلحة أكثر من مستفيد واحد تحرير سند السحبيجوز مع مالحظة أنه 
 .، على غرار ما أسلفنا بخصوص الشيك٦٢٣لى سبيل التخييرأو ع الجمع

  :٦٢٤تاريخ االستحقاق: ثالثاً
أن يدرج  المشرع ولذا حظَّر ،عليهسبق وقلنا إن الشيك مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع 

  .ذلك كأن لم يكن بخالف هكل بيان يرد في استحقاق، وعدتاريخ  هفي
وال شك في  ،٦٢٥تاريخ استحقاقه هر فيكَذْأن ي أما سند السحب فقد أوجب المشرع - ٢٦٠

  :أن تاريخ االستحقاق يحددأهمها في تمثَّل يقِّق فوائد عدة يح أهمية هذا البيان كونه
  .تهقيم بوفاءمطالبة المسحوب عليه  الحامل الشرعي للسند الذي يستطيع فيهاألجل  )١
  .بدء سريان مهلة تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء ومواعيد الرجوع على الموقعين تبعاً لذلك )٢
بااللتزامات الصرفية الناشئة عن التوقيع طالبة للم رفيةدعاوى الصالتقادم  بدء سريان مدد )٣

  .سند السحب على
  .تاريخ توقف المسحوب عليه عن الدفع الذي يستتبع شهر إفالسه إن كان تاجراً )٤

  
  
  
  

                                                           
 .٦٨، ص ٤٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٦٢٣

مرجع السميحة القليوبي، . د -. وما يليها ١٢٦، ٤١، ٤٠ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٢٤
محمود مختار أحمد بريري، قانون . د - . وما يليها ٢٠٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د -  .وما يليها ٨١ ، ص٥٤سابق، فقرة ال

، وما يليها ٢١٨، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. وما يليها ٢٥٤وما يليها، ص  ٢٦١المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -. ٣٤٠هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .وما يليها ٢٦١ ص
إدوار عيد، . د -. وما يليها ٥١وما يليها، ص  ٨٥جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٧٦وما يليها، ص  ٧٠

  .وما يليها ٤٦٧ا، ص وما يليه ١٩١مرجع سابق، فقرة 
 .هو الوقت الذي يجب فيه على المسحوب عليه الوفاء بقيمة السند لحامله الشرعي ٦٢٥
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، نتناول شرحها ٦٢٦أربع طرقبإحدى سند السحب  تاريخ استحقاق المشرع تحديد أجاز قدو
  :بالتفصيل اآلتي
  :٦٢٧قاق في يوم معيناالستح: األولىالطريقة  - ٢٦١
عندما يرد في متنه تاريخ االستحقاق بشكل سند السحب مستحق الوفاء في يوم معين  يكون

هذا  سند السحب دفعوا بموجبا"صريح بذكر تاريخ ذلك اليوم والشهر والسنة، كأن يكتب مثالً 
ألمر السيد ا هذ سند السحب دفعوا بموجبا"أو  "١٤/٧/٢٠٢٠دمشق بتاريخ في  ...ألمر السيد 

يكون تاريخ  ، وعندئذأو ما شابه ذلك" دمشق في السادس من شهر أيلول من العام الحاليفي  ...
  .ن فيهذات اليوم المعي هوهذا السند  استحقاق

 صيغة أخرى، كأن يكتبوفق هذه الطريقة ب السند تاريخ استحقاق تحديد المشرعأجاز وقد 
منتصف في  "أو " شهر كذا أوائلفي دمشق في  ...ألمر السيد هذا  سند السحب  ادفعوا بموجب"

اليوم األول من "يكون تاريخ االستحقاق المقصود هو  وعندئذ ،"شهر كذا نهايةفي "أو " شهر كذا
  .٦٢٨"اليوم األخير من الشهر"أو " الشهر الخامس عشر مناليوم "أو " الشهر

يختلف تقويمها عن تقويم دولة في و ،وإذا كان سند السحب مستحق الوفاء في يوم معين
كان  وعليه إذا ،٦٢٩الوفاء دولةوفقاً لتقويم  عندئذ االستحقاق تاريخد حديالدولة التي سحب فيها، ف

ومستحق الوفاء  تأخذ بالتقويم الميالديدولة  في مسحوباً -المستحق الوفاء في يوم معين  - السند
دولة  تاريخ االستحقاق وفقاً لتقويم يجب تحديد هنأ وطالمافي دولة أخرى تأخذ بالتقويم الهجري، 

تاريخ اليوم الواقع في هو  فيكون تاريخ استحقاق السند المذكور، الهجري الوفاء وهو هنا التقويم
كله مالم يتَّضح من السند  وذلك السحب في الشهر الميالدي، يوملتاريخ المقابل الشهر الهجري و

  .٦٣٠تطبيق قواعد أخرى إلى انصراف إرادة أطرافه
  
  
  

                                                           
 ).ت.ق ٢٨٦/١(م  ٦٢٦

، ١٦٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .وهي الطريقة المألوفة واألكثر شيوعاً في تحديد تاريخ استحقاق أسناد السحب ٦٢٧
 .٢٤٢ص 

  ).ت.ق ٢٨٩/٤(م  ٦٢٨
 ).ت.ق ٢٩٠/١(م  ٦٢٩

 .١١عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د – ).ت.ق ٢٩٠/٤(م  ٦٣٠
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  :٦٣١السند االستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشاء: الطريقة الثانية - ٢٦٢
بانقضاء  -  وفق هذه الطريقة د تاريخ استحقاقهدالذي ح - سند السحب يحل ميعاد استحقاق

  .إنشائهمذكورة على تاريخ المدة ال
في  ...ألمر السيد هذا  سند السحب دفعوا بموجبا"بالصيغة اآلتية  عادةً سندال هذا يحررو

هو التاريخ المقابل  هوعندئذ يكون تاريخ استحقاق، "ثالثة أشهر من تاريخه مضي دمشق بعد
، ١٤/٧/٢٠٢٠، فلو كان تاريخ إنشائه مثالً ٦٣٢لتاريخ إنشائه من الشهر الذي يجب فيه الوفاء

  .١٤/١٠/٢٠٢٠تاريخ استحقاقه هو فيكون 
، فيكون تاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء جد لتاريخ اإلنشاء تاريخوإذا لم يو

وكان  ٣١/٥/٢٠٢٠السند مثالً بتاريخ  ُأنشئفلو  ،٦٣٣هو اليوم األخير من هذا الشهر االستحقاق
ألن  ،٣٠/١١/٢٠٢٠فيكون تاريخ استحقاقه هو ، مستحق الوفاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخه

  .تاريخ مقابل لتاريخ اإلنشاءوليس فيه  ،فقط يوماً ثالثينضمن تي تشرين الثاني شهر
بضعة أشهر  بعد مضي أو"وفي حال كان السند مستحق الوفاء بعد مضي شهر ونصف 

ثم ، لقواعد السابقةا وفق ٦٣٤حساب األشهر الكاملةب أوالً بدءالمن تاريخه، فيجب  "ونصف شهر
٦٣٥ةًتعني خمسة عشر يوماً كامل "صف شهرن"ألن عبارة  ،ضاف إلى ذلك خمسة عشر يوماًي، 

وكان مستحق الوفاء بعد مضي شهرين ونصف من  ١٩/٧/٢٠٢٠فمثالً لو ُأنشئ السند بتاريخ 
، ١٩/٩/٢٠٢٠هو  بعد شهرين) ١٩/٧/٢٠٢٠الذي هو (تاريخه، فالتاريخ المقابل لتاريخ إنشائه 

، فيكون تاريخ استحقاق هذا )٢٠/٩/٢٠٢٠ بدءاً من أي(كاملةً  ثم نضيف إليه خمسة عشر يوماً
  .٤/١٠/٢٠٢٠السند هو 
من  "مضي خمسة عشر يوماً أو بعد"مستحق الوفاء بعد مضي ثمانية أيام  السند إذا كانو
، ٦٣٦"أو أسبوعين"، وليس أسبوعاً "أو خمسة عشر يوماً كاملةً"، فيعني ذلك ثمانية أيام كاملةً تاريخه

وكان مستحق الوفاء بعد مضي ثمانية أيام من  ١٢/٧/٢٠٢٠وعليه إذا ُأنشئ السند مثالً بتاريخ 
مستحق الوفاء  المذكور السند ، في حين لو كان٢٠/٧/٢٠٢٠فيكون تاريخ استحقاقه هو ، تاريخه

                                                           
  .٢٤٣، ٢٤٢، ص ١٧٠سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٦٣١
  ).ت.ق ٢٨٩/١(م  ٦٣٢
 ).ت.ق ٢٨٩/٢(م  ٦٣٣

  ).ت.ق ٢٨٩/٣(م  ٦٣٤
  ).ت.ق ٢٨٩/٦(م  ٦٣٥
  ).ت.ق ٢٨٩/٥(م  ٦٣٦
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ه ال يدخل في ألن، ٢٢/٧/٢٠٢٠بعد مضي عشرة أيام من تاريخه، فيكون تاريخ استحقاقه هو 
  .بسالسند ال يح إنشاء يختاربمعنى أن  ،٦٣٧حساب الميعاد اليوم األول منه

بعد مضي مدة معينة من تاريخه، وفي دولة يختلف سند مستحق الوفاء الإذا كان وأخيراً 
رجع تاريخ إنشائه إلى التاريخ المقابل في تقويم دولة يتقويمها عن تقويم الدولة التي سحب فيها، ف

 إلى يتَّضح من السند انصراف إرادة أطرافه، مالم ٦٣٨وفقاً لذلك هاستحقاق تاريخ يحددالوفاء، ثم 
  .٦٣٩تطبيق قواعد أخرى

  :٦٤٠االستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع: الطريقة الثالثة - ٢٦٣
بانقضاء  - وفق هذه الطريقة  د تاريخ استحقاقهدالذي ح - سند السحبيحل ميعاد استحقاق 

أو على تاريخ تنظيم احتجاج عدم ذكر  ،٦٤١ليهالمسحوب ع قبوله منعلى تاريخ مذكورة المدة ال
القبول  كان إذا للقبول السند أو على تاريخ اليوم األخير من المدة المعينة لتقديم ،٦٤٢تاريخ القبول

غير مؤرخ وأغفل الحامل تنظيم احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول أو كان مفعى منه الحتواء السند 
إذا امتنع  تنظيم احتجاج عدم القبولى تاريخ أو عل، ٦٤٣على شرط الرجوع بال مصاريف

، وفي حال تعدد المسحوب عليهم وقبولهم للسند بتواريخ متعاقبة أو ٦٤٤المسحوب عليه عن القبول
قبول بعضهم له وامتناع بعضهم اآلخر عن القبول، فتسري المدة المذكورة من تاريخ قبول 

جاج عدم ذكر تاريخ القبول فيما لو نُظِّم آخرهم، أو من تاريخ تنظيم احتجاج عدم القبول أو احت
  .٦٤٥بعد قبول اآلخرين

                                                           
  ).ت.ق ٣٤٢(م  ٦٣٧
  ).ت.ق ٢٩٠/٢(م  ٦٣٨
  ).ت.ق ٢٩٠/٤(م  ٦٣٩
وتتمثَّل فائدة تحديد تاريخ استحقاق سند السحب وفق هذه الطريقة في إتاحة الفرصة للمسحوب عليه لتدبير المال الالزم للوفاء بقيمة  ٦٤٠

، ٢٤٥، ص ١٧٤سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .السند، دون أن يفاجأ بالمطالبة بوفائه في وقت قد يكون محرجاً بالنسبة له
٢٤٦.  
 ).ت.ق ٢٨٨/١(م  ٦٤١

  ).ت.ق ٢٧٨/٤(م  ٦٤٢
 ).ت.ق ٢٨٨/٢(م  ٦٤٣

 ).ت.ق ٢٨٨/١(م  ٦٤٤

 .٢٩٥، ٢٩٤، ص ٢٠٦ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٦٤٥
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 في ...ألمر السيد هذا  سند السحب دفعوا بموجبا"ويحرر هذا السند عادةً بالصيغة اآلتية 
من تاريخ "أو  "الطلبمن تاريخ "أو  "االطالع تاريخ أشهر منخمسة بعد مضي  حلب مدينة
  .المعنى ذاته عبارة أخرى تفيد أو أي" التقديم

خالل  ه لقبولهحامل هذا السند بتقديمه إلى المسحوب عليمع التنويه إلى أن المشرع ألزم 
، ولكن يمكن للساحب أن يشترط تقصير مهلة السنة هذه أو ٦٤٦مهلة سنة من تاريخ إنشائه

أثره  ولذا يسري، وعندئذ يعد هذا الشرط عنصراً من عناصر السند وداخالً في كيانه، ٦٤٧إطالتها
على جميع الموقعين عليه من ساحب ومظهرين وضامنين احتياطيين، كما يمكن ألي من 

، وعندئذ يقتصر أثر الشرط عليه وحده وال ٦٤٨فقط دون إطالتها المظهرين أن يشترط تقصيرها
  .مبدأ استقالل التواقيعلالً اعمإيتعداه إلى غيره من الموقعين اآلخرين 

خالل مهلة السنة التي حددها  لقبوله بتقديم السند إلى المسحوب عليه وإذا لم يقم الحامل
ط حقه في الرجوع وسقيتعرض لخطر المشرع أو خالل المهلة االتفاقية، فيعد حامالً مهمالً و

يثبت أنه قد قدم مقابل وفائه  ، وهم مظهرو السند وساحبه الذي٦٤٩صرفياً على جميع ضامني وفائه
ال  ، وحينئذنون االحتياطييون لهؤالء جميعاً، والضام٦٥٠في تاريخ االستحقاق ب عليهالمسحوإلى 

طالما أن ، على المسحوب عليه القابل الصرفية يبقى أمام هذا الحامل المهمل إالّ إقامة الدعوى
التزامه الصرفي لم ينقض بمضي مدة التقادم الصرفي، ويكون ذلك أيضاً حال ضامنه االحتياطي، 

  .أخذ مركز مضمونه ذاته كما أسلفناألنه ي
في الطريقة الثانية  هذا السند ما أوردناهتاريخ استحقاق  بصدد كيفية تحديدوينطبق هنا 

  .٦٥١قواعد من المذكورة أعاله
  

                                                           
 ).ت.ق ٢٧٦/١(م  ٦٤٦

  ).ت.ق ٢٧٦/٢(م  ٦٤٧
رفي بمدة ، ومبرر ذلك أن تقصير مهلة السنة هو في مصلحة جميع الموقعين، إذ تبرأ ذممهم من االلتزام الص)ت.ق ٢٧٦/٣(م  ٦٤٨

في، أقصر، ولذا ُأجيز للمظهرين فعل ذلك، أما إطالة المهلة المذكورة فينشأ عنها إرهاق لمراكز جميع الموقعين بإطالة مدة التزامهم الصر
  .٢٤٥، ص ١٦٠ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . ولذا حظِّر على المظهرين ممارسة هذا الخيار الذي أعطي للساحب وحده، د

 ).ت.ق ٣١٣(م  ٦٤٩

في حين لو لم يتمكن الساحب من إثبات ذلك، فيبقى عندئذ مديناً أصلياً بالسند وبالتالي ال يستفيد من إهمال الحامل، الذي يستطيع  ٦٥٠
الرجوع عليه صرفياً، طالما أن التزامه الصرفي لم ينقض بمضي مدة التقادم الصرفي، ويكون ذلك أيضاً حال ضامنه االحتياطي، ألنه 

  .مركز مضمونه ذاته كما أسلفنايأخذ 
 ).ت.ق ٢٨٩(م  ٦٥١
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  :٦٥٢االستحقاق لدى االطالع: الطريقة الرابعة - ٢٦٤
 في ...ألمر السيد هذا  سند السحب دفعوا بموجبا"ويحرر هذا السند عادةً بالصيغة اآلتية 

أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى " التقديم عند"أو " الطلب بمجرد"أو " االطالع لدى حمص مدينة
  .ذاته

فبإمكان الحامل الشرعي لمثل هذا السند متى شاء مطالبة المسحوب عليه بوفاء قيمته، ولكن 
لوقت الذي يختاره، فيه شيء لوفاء متى أراد وفي ابا المطالبةفي  السند الحرية لحامل ترك مطلق

، إذ الملتزمين به الموقِّعين عليه جميعو كل من المسحوب عليه من العنت واإلضرار بمراكز
ستبقى أوضاعهم قلقة لمدة قد تطول بسبب تعرضهم للمطالبة بالوفاء المفاجئ في كل لحظة، وهو 

بتقديمه إلى لهذا السند الشرعي المشرع الحامل  فقد ألزم، ولذا ال ينسجم مع التعامل التجاري ما
 أن يشترط يمكن للساحبلكن و ،٦٥٣سنة من تاريخ إنشائه مهلة المسحوب عليه لوفائه خالل

يعد هذا الشرط عنصراً من عناصر السند وداخالً وعندئذ  ،٦٥٤تقصير مهلة السنة هذه أو إطالتها
، رين وضامنين احتياطيينمن ساحب ومظه على جميع الموقعين عليهولذا يسري أثره في كيانه، 
عليه وحده وال  الشرط يقتصر أثروعندئذ ، ٦٥٥يرهاتقص أن يشترط رينلمظهي من اكما يمكن أل

  .مبدأ استقالل التواقيعلالً اعمإيتعداه إلى غيره من الموقعين اآلخرين 
حددها التي  السنة مهلةللوفاء خالل  إلى المسحوب عليه السند بتقديم م الحامليقوإذا لم 

حقه في الرجوع  طوسقيتعرض لخطر يعد حامالً مهمالً، و، فاالتفاقية المشرع أو خالل المهلة
يثبت أنه قد قدم مقابل وفائه  وساحبه الذي السند ، وهم مظهرو٦٥٦صرفياً على جميع ضامني وفائه

وحينئذ ال  ،٦٥٧ميعاًنون االحتياطييون لهؤالء ج، والضامفي تاريخ االستحقاق المسحوب عليهإلى 
بما أن السند لكن و ،إالّ إقامة الدعوى على المسحوب عليه القابل هذا الحامل المهمل يبقى أمام

                                                           
 .٢٤٥، ص ١٧٣سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٦٥٢

 ).ت.ق ٢٨٧/٢(م  ٦٥٣

  ).ت.ق ٢٨٧/٣(م  ٦٥٤
  ).ت.ق ٢٨٧/٤(م  ٦٥٥
 ).ت.ق ٣١٣(م  ٦٥٦

إهمال الحامل، الذي يستطيع  في حين لو لم يتمكن الساحب من إثبات ذلك، فيبقى عندئذ مديناً أصلياً بالسند وبالتالي ال يستفيد من ٦٥٧
الرجوع عليه صرفياً، طالما أن التزامه الصرفي لم ينقض بمضي مدة التقادم الصرفي، ويكون ذلك أيضاً حال ضامنه االحتياطي، ألنه 

 .يأخذ مركز مضمونه ذاته كما أسلفنا
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ال يحتاج عرضه على المسحوب عليه لقبوله، وال يحمل بالتالي  المستحق الوفاء لدى االطالع
  .٦٥٨كل حق صرفي له إلى سقوط بالنتيجة يؤدي هحاملإهمال توقيعه، فإن 

لدى  السحب المستحق الوفاء للساحب وحده أن يشترط عدم تقديم سندجاز المشرع وأ 
مقابل  شهر مثالً، ليتمكن خالله من إيصالكشهرين أو ثالثة أ ،االطالع قبل انقضاء أجل معين

 تقديمل القانونية أو االتفاقية المقررة مهلةال سريتال  وفي هذه الحالة ،المسحوب عليه إلىالوفاء 
الذي حدده ) ثالثة أشهرالالشهرين أو (ذلك األجل انتهاء تاريخ من  إالّ ابتداء للوفاء ندالس

  .٦٥٩الساحب
التي أجاز المشرع تحديد تاريخ استحقاق  –ونشير أخيراً إلى أن هذه الطرق األربع  - ٢٦٥

 ال يجوز تحديد تاريخ استحقاقوقد وردت على سبيل الحصر،  –سند السحب بموجب إحداها 
مثالً في يوم وفاة  مستحق الوفاء كتب في السند أنهيقة أخرى غير تلك الطرق، كأن يالسند بطر
تواريخ استحقاق  فيأو  ما أو في أول يوم لتساقط الثلج على جبل قاسيون من العام الحالي شخصٍ
قانون ، وإال فقد صفته كسند تجاري وتحول إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في ال٦٦٠متعاقبة
  .٦٦١المدني

  :٦٦٢تاريخ اإلنشاء: رابعاً
بياناً بتاريخ إنشائه، وال شك في أهمية هذا  تضمين سند السحب أوجب المشرع - ٢٦٦
  :٦٦٣اآلتيأهمها في تمثَّل ييحقِّق فوائد عدة  البيان كونه

                                                           
 .١٤ع سابق، ص عالء الدين محمد حسيني، مرج. د – .٢٩٣، ص ٢٠٥ فقرة مرجع سابق،إلياس حداد، . د ٦٥٨

  ).ت.ق ٢٨٧/٥(م  ٦٥٩
ففي حال تقسيط مبلغ السند على أقساط متعددة يتم الوفاء بها في تواريخ متعاقبة، ثمة احتمال بحصول الوفاء ببعض األقساط دون  ٦٦٠

وهذا كله من بعضها اآلخر، وعندئذ قد يواجه الحامل صعوبات عند ممارسة حقه في الرجوع للمطالبة بما تبقى من أقساط دون وفاء، 
  .٨١، ص ٤٥ فقرة مرجع سابق،إلياس حداد، . شأنه زعزعة الثقة بالسند وإعاقة تداوله، د

، نقالً ٤٠١، ص ٨، المدونة القضائية لالجتهاد المقارن، ج١٥/٦/١٩٨٢تاريخ  ١٣٠٩نقض سوري، قرار  – ).ت.ق ٢٨٦/٢(م  ٦٦١
  .٣٧، ٣٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - . ٨، ص ٣عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، حاشية . د: عن
محمود مختار أحمد بريري، قانون . د -  .٤٤، ٤٣ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٦٢

  .٢٦٥، ٢٦٤، ص ٢٧٦، ٢٧٥المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
أبو زيد رضوان، مرجع . د - .٦٣، ص ٦٠، فقرة جع سابقمرعلي سيد قاسم، . د -. ٣٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٦٦٣

 .٩٣ - ٩١، ص ٨٤سابق، فقرة 
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متمتعاً باألهلية القانونية  -  وقت إنشائه السند -السماح بالتحقُّق مما إذا كان الساحب  )١
الزمة أم ال، وفي حال شُهِر إفالسه، معرفة ما إذا كان قد حرره بعد شهر إفالسه أم في ال

  .فترة الريبة أم قبلها
تحديد تاريخ استحقاق السند، إذا كان مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ  )٢

  .إنشائه
إذا كان مستحق الوفاء بعد  حساب المهلة القانونية أو االتفاقية المقررة لتقديم السند للقبول، )٣

  .مضي مدة معينة من تاريخ االطالع، والتي تبدأ بالسريان من تاريخ إنشائه
حساب المهلة القانونية أو االتفاقية المقررة لتقديم السند للوفاء، إذا كان مستحق الوفاء لدى  )٤

  .االطالع، والتي تبدأ بالسريان من تاريخ إنشائه
على  سحبها الساحب ة ألسناد سحبور عند تزاحم عدة حملحسم النـزاع الذي قد يث )٥

مقابل وفاء واحد لدى المسحوب عليه ال تكفي قيمته لوفائها كلها، ومعرفة صاحب 
 .، كما سنرى الحقاًهسنداألفضلية في استيفاء قيمة 

ويذْكَر إلى جانب مكان عادة باليوم والشهر والسنة  السندد تاريخ إنشاء حديو - ٢٦٧
األرقام ب ، ويكتب هذا التاريخ بالحروف أو١٦/٧/٢٠٢٠نشاء، كأن يكتَب مثالً دير الزور في اإل

قبل يكون شرط أن بأسفله  متنه أو في أو في يرِد في أعلى السندوال فرق في أن  ،أو بهما معاً
 ألن ،د الساحبونويجب أن يكون تاريخ اإلنشاء واحداً حتى ولو تعد أو بمحازاته،توقيع الساحب 

عصفة ينفي د التواريخ تعدهذا البيان التحديد التي من أجلها اشترط المشر.  
 عيعلى الكافة، ولمن يد حجةً يعد السندالمذكور في اإلنشاء تاريخ ويجدر التنويه إلى أن 

 ولكن حتى لو ثَبتَ، اإلثبات وسائل للحقيقة أن يثبت ذلك بجميع تهعدم مطابقو صورية هذا التاريخ
فإن هذه  لتاريخ إنشائه الحقيقي، ٦٦٥أو مؤخَّر ٦٦٤مقدم السندالمذكور في اإلنشاء تاريخ أن 

وإذا كان المشرع قد ، طالما استوفى شكله القانوني صحيحاً ال تحول دون بقاء السندالصورية 

                                                           
قد يلجأ الساحب إلى تقديم تاريخ اإلنشاء، فيجعله األول من شهر آب بدالً من األول من شهر أيلول، بقصد إبعاد سحب السند عن  ٦٦٤

 .تاريخ صدور قرار الحجر عليه

نشاء، فيجعله األول من شهر تموز بدالً من األول من شهر آذار، بقصد إما إخفاء نقص أهليته قد يلجأ الساحب إلى تأخير تاريخ اإل ٦٦٥
وهنا يكون التزامه بالسند قابالً لإلبطال ) أي إتمامه الثماني عشرة سنة من العمر(واعتبار السند صادراً عنه بعد بلوغه سن الرشد 

ولو كان حسن النية ألن الدفع بنقص األهلية من مستثنيات مبدأ تطهير الدفوع  لمصلحته ويمكنه التمسك باإلبطال في مواجهة كل حامل
  .ولكن يحق للحامل في هذا الفرض مطالبته بالتعويض فيما لو أثبت أن الساحب قد لجأ إلى طرق احتيالية إلخفاء نقص أهليته
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 ،٦٦٦حظَّر صراحةً تقديم تاريخ تظهير سند السحب تحت طائلة مالحقة المظهر بجرم التزوير
لصحة  اعد األهلية، وطمأنة حملة أسناد السحبفي منع التحايل على أحكام اإلفالس وقو رغبةً منه

أمام صراحة نص وإال أنه ، وائتمان التزامات المظهرين، مما يمكنها من تأدية وظيفتها كأداة وفاء
 تقديملمسألة  التزوير على تقديم تاريخ التظهير ولم يتطرقجريمة الذي قصر ) ت.ق ٢٧٣(المادة 
يعد أيضاً تزوير، ألن تقديم تاريخ اإلنشاء بأن  - بطريق القياس  -، فال يمكن القول اإلنشاءتاريخ 

الصفة الجزائية يجب تفسيرها تفسيراً فالنصوص ذات  ،٦٦٧غير جائز القياس في المسائل الجزائية
  .مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتلالً اعمإ، ضيقاً

  :٦٦٨ساحبتوقيع ال: خامساً
وفائه إلى قدم مقابل  أنه يثْبِت ، مالمهب اًأصلي اًمدين يعد الشيك ساحبسبق ورأينا أن  - ٢٦٨

، إذ يتحول الساحب المصرف المسحوب عليه وبقي موجوداً لديه طوال ميعاد التزام األخير بوفائه
إذا امتنع المصرف  مجرد ضامن للوفاء - كغيره من الموقِّعين  - عندئذ من مدين أصلي ويصبح 

  .المسحوب عليه عن الوفاء
فيكون مديناً أصلياً به، طالما لم يوقِّع عليه المسحوب عليه بالقبول، أما ساحب سند السحب 

فيما لو قدم مقابل الوفاء  –فإذا قبله األخير أصبح هو المدين األصلي به، وتحول الساحب 
المسحوب عليه  بقيمته إذا امتنع د ضامنٍ للوفاءإلى مجر -للمسحوب عليه في تاريخ االستحقاق 

  .الوفاء عن
  .ما قلناه سابقاً بصدد توقيع الساحب على الشيك وفيما عدا ذلك ينطبق

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).ت.ق ٢٧٣(م  ٦٦٦

 .١٤٧، ص ٩٣ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٦٦٧

 .٤٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. دة الحسين و دحسين شحا. د ٦٦٨
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  الفرع الثالث
  المترتِّبة على عيب شكلي في سند السحباآلثار 

  
عدوهي في حاالت ثالث معيباً من حيث الشكل -  الشيكك –سند السحب  ي:  
اإلغفال أو "إذا خال من بيان أو أكثر من بياناته اإللزامية، وهو ما يعرف بـ  :الة األولىالح

  ".الترك
إذا ذُكر فيه بيان أو أكثر من بياناته على خالف الحقيقة، وهو ما يعرف بـ  :الحالة الثانية

  ".الصورية"
بعد إنشائه، وهو ما يعرف بـ إذا تم تعديل أو تغيير بيان أو أكثر من بياناته  :الحالة الثالثة

  ".التحريف"
  :ونبحث تباعاً كالً من هذه الحاالت الثالث

  :اإلغفال أو الترك: أوالً
والتي تم ) ت.ق ٢٤٦(كل بياناته اإللزامية، الورادة في المادة  السحب إذا استجمع سند

أما إذا ُأغفل ذكر أحد في الفرع السابق، عد صحيحاً وخضع بالتالي ألحكام قانون الصرف،  بحثها
معيباً، ولكن يختلف أثر هذا العيب تبعاً لطبيعة ذلك البيان المتروك  السند هذه البيانات فيكون

  .من بيانات فيه وأهميته ولما هو متوفِّر
، ويترتَّب على إغفالها تجرده من أي أثر قانوني، في السند فثمة بيانات تُعد جوهريةً - ٢٦٩

وتحوله  فقدانه صفته كسند سحبيمة قانونية، وبيانات أخرى يترتَّب على إغفالها فال يكون له أي ق
إلى سند تجاري آخر، في حين أن فئة ثالثة من البيانات يترتَّب على إغفالها فقدانه صفته كسند 
تجاري وتحوله إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، والفئة الرابعة واألخيرة 

، كونها ال تؤثر على جوهره وباإلمكان إلى النَيِل من صحة السند ن البيانات ال يؤدي إغفالهام
مذكورة فيه تحل محلها، ويفترض اتجاه قصد الموقِّعين إلى األخذ  ىخرأاالستعاضة عنها ببيانات 
روكة في باستكمال البيانات المت قهاً وقضاء إلى جواز تصحيح السندبها، وأخيراً يميل الرأي ف

  :الخمس بعض األحيان، ونبحث تباعاً كالً من هذه النقاط
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 :٦٦٩نونية لسند السحبانتفاء كل قيمة قا )١

  .تفادياً للتكرار ي هذا الصدد عند بحث أحكام الشيكنكتفي هنا باإلحالة لما قلناه سابقاً ف
 :إلى سند تجاري آخر تحول سند السحب )٢

 سحب غفالها في سند السحب فقدانه صفته كسنديترتَّب على إ إلزامية بياناتفثمة  - ٢٧٠
  :وتحوله إلى سند تجاري آخر، ومن ذلك مثالً

، فهنا "اسم المستفيد"من ذكر  خلوه أو متنهفي  "سند سحب" خلو الصك من ذكر عبارة -
توفرت فيه البيانات و كان مسحوباً على مصرف صحيح فيما لو قد يتحول إلى شيك

 .ة للشيكاإللزامي

، فهنا قد يتحول إلى سند ألمر صحيح فيما "اسم المسحوب عليه"صك من ذكر خلو ال -
  .٦٧٠لو توفرت فيه البيانات اإللزامية للسند ألمر

 :٦٧١إلى سند عادي يخضع للقانون المدني تحول سند السحب )٣

فقدانه صفته كسند تجاري  يترتَّب على إغفالها في سند السحب فثمة بيانات إلزامية - ٢٧١
  :إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، ومن ذلك مثالًوتحوله 
في متنه أو كتابتها بلغة أخرى غير اللغة التي  "سند سحب" خلو الصك من ذكر عبارة -

اسم المصرف "أو خلوه من ذكر  "اسم المستفيد"أو خلوه من ذكر حرر بها الصك 
لزامية لسند تجاري آخر، فعندئذ يتحول إلى ، ولم تتوفر فيه البيانات اإل"المسحوب عليه

 .سند عادي يثبت التزام السحب تجاه المستفيد

أن ينصب األمر الوارد في الصك ليس على أداء مبلغ نقدي وإنما على تسليم شيء آخر  -
غير النقود، أو أن يربط تعيين المبلغ الواجب أداؤه بموجب الصك بوقائع خارجية، أو 

 .٦٧٢فاء بمبلغ الصك على شرط ماأن يعلَّق الو

، ألن القواعد العامة ال ٦٧٣خلو الصك من بيان تاريخ إنشائه، فهنا يتحول إلى سند عادي -
 .تستلزم لصحة مثل هذا السند ذكر تاريخ اإلنشاء

                                                           
محمود مختار أحمد . د - .٦٨ -  ٦٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٩٠، ص ٥٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٦٦٩

. د - .٧٥، ص ٧٠ ، فقرةمرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .٢٧٩، ص ٢٩٥بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
  .١٥٠، ١٤٩، ص ٦٩إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة 

 .٥١ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٧٠

  .٧٠ - ٦٨هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٦٧١
  .٥٢ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٧٢
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كر مكان بجانب اسم الساحب، وكذلك ذ من بيان مكان إنشائه، مع عدم خلو الصك -
كان إنشائه وذُكر مكان بجانب اسم كل واحد من الحال أيضاً إذا خال الصك من بيان م

ساحبيه المتعددين، فعندئذ ال يعد أي مكان من هذه األمكنة مكاناً إلنشائه، ويفقد بالتالي 
 .الصك صفته كسند تجاري ويتحول إلى سند عادي

، ٦٧٤خلو الصك من بيان مكان األداء، مع عدم ذكر مكان بجانب اسم المسحوب عليه -
من الفقه إلى جواز تضمن سند السحب أكثر من مكان لألداء بقيمته، على واتجه جانب 

 .٦٧٥أن يكون لحامله دون المسحوب عليه اختيار المكان المناسب للمطالبة بالوفاء

 تضمنهأو  القانونية األربع، الطرقبطريقة أخرى غير  تحديد تاريخ استحقاق الصك -
 .تواريخ استحقاق متعاقبة

أن فقدان الصك صفته كسند تجاري وتحوله إلى سند بما قلناه سابقاً من  هناونذكِّر  - ٢٧٢
عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، بسبب إغفال أي من هذه البيانات اإللزامية المشار 
إليها، يعد من النظام العام، كونه مقراً لحماية الحامل وضمان االئتمان العام، ولذا بإمكان القاضي 
أن يثيره من تلقاء نفسه، كما أن لكل ملتزم بالصك أن يتمسك به في مواجهة كل حامل ولو كان 

ر أحد بجهله عذَفمن جهة أولى ال ي: حسن النية، ألن حسن النية في عيوب الشيك ال يتصور
 ، ومن جهة ثانية إن فقدان)ت.ق ٢٤٦(للقانون، أي بجهله للبيانات اإللزامية التي أقرتها المادة 

البيان اإللزامي ظاهر للعيان في الصك، وكان يمكن اكتشافه بمجرد قراءة هذا الصك بإمعان، مع 
  .٦٧٦مالحظة أن الدفع بالعيوب الشكلية ال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض

 :صحيحاً انعقاد سند السحب )٤

ي أوجب إدراجها في الت ،البيانات اإللزامية ثالثة منلم يرتِّب المشرع على إغفال ف - ٢٧٣
ؤثر على جوهره وباإلمكان االستعاضة عنها يال ، أي أثر على صحته، ألن خلوه منها سند السحب

                                                                                                                                                                             
 .٨٧، ص ٥٧ابق، فقرة سميحة القليوبي، مرجع س. د ٦٧٣

يبقى صحيحاً ويعد واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيس للمصرف  - كما أسلفنا  –وذلك بخالف الشيك الذي  ٦٧٤
المسحوب عليه فيما لو خال من بيان مكان األداء ولم يذْكَر مكان بجانب اسم المصرف المسحوب عليه، وإذا ذُكرت عدة أمكنة بجانب 

 .سم المصرف المسحوب عليه، فيكون واجب الوفاء في المكان المذكور أوالًا

 .٨٧، ص ٤٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٦٧٥

علي . د - .٩٥، ٩٤، ص ٦٢سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د -  .٩٨، ٩٧، ص ٥٥المرجع السابق، فقرة  إلياس حداد،. د ٦٧٦
 .٧٦، ص ٧١ ، فقرةمرجع سابقسيد قاسم، 
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 ههذتمثَّلت ببيانات أخرى مذكورة فيه تحل محلها، ويفترض اتجاه قصد الموقِّعين إلى األخذ بها، و
  :٦٧٧الثالثة في اآلتي تالبيانا
  :تاريخ االستحقاق -أ

صحيحاً  سند سحب الستحقاق، قرر المشرع بقاءهتاريخ امن بيان  لسحبفإذا خال سند ا
مع العلم أن هذه القرينة القانونية قاطعة وال يجوز دحضها  ،٦٧٨مستحق الوفاء لدى االطالع وعده

واالعتداد بما يخالفها، إذ لو أراد المشرع أن تكون هذه القرينة بسيطة ألشار إلى ذلك صراحة، 
من  الوفاء مقابل تلقيهما قرر أن قبول المسحوب عليه سند السحب قرينة على كما فعل عند

  .٦٧٩الساحب مالم يثبت العكس
  :مكان األداء - ب

عد من بيان مكان األداء، قرر المشرع بقاءه سند سحب صحيحاً و فإذا خال سند السحب
لمسحوب عليه في الوقت وموطناً ل المسحوب عليه مكاناً للوفاء المكان المذكور بجانب اسم

  . ٦٨٠ذاته
  :مكان اإلنشاء -ج

قرر المشرع بقاءه سند سحب صحيحاً وعده من بيان مكان اإلنشاء، فإذا خال سند السحب 
  .٦٨١بجانب اسم الساحب منْشًَأ في المكان المذكور

  

                                                           
 -  ٦٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٥٠، ٤٩ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٧٧
  .١٥٦ - ١٥٤، ص ٧٠إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ٦٥
مرجع علي سيد قاسم، . د - .٤٩ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٢٤٧/١(م  ٦٧٨
 .٩، ص ٨، فقرة سابق

 ).ت.ق ٢٦٢/١(م  ٦٧٩

 .٤٩ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٢٤٧/٢(م  ٦٨٠

وهو ما أكدته الغرفة  – .٥٠ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٢٤٧/٣(م  ٦٨١
  :ة لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها، الذي جاء فيهالتجاري

في المكان  من قانون التجارة الفرنسي أنه في حال عدم ذكر مكان اإلنشاء في السفتجة، فتُعد منشأةً ١-٥١١يتبين من نص المادة «
  »تجةفالس يشترط أن يرد هذا المكان على صدر أن هذا النص ال المذكور بجانب اسم الساحب، علماً

«Il résulte des disposi ons de l'ar cle L. 511-1 du code de commerce que lorsque le lieu de créa on n'est 
pas indiqué sur la lettre > de < change >, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu 
désigné à côté du nom du tireur ; ce texte n'exige pas que l'indication de ce lieu figure au recto de 

la < lettre > de < change >» 

Cass. Com. 26 mai 2010, n° 09-14.561, RTD Com. 2010 p.759, note. D. Legeais. 
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 :٦٨٢سند السحب تصحيح )٥

  .م الشيك تفادياً للتكرارنكتفي هنا باإلحالة لما قلناه سابقاً في هذا الصدد عند بحث أحكا
  :أحد بيانات سند السحب اإللزامية أوتحريفها صورية: ثانياً

  .نكتفي هنا باإلحالة لما قلناه سابقاً في هذا الصدد عند بحث أحكام الشيك تفادياً للتكرار
  

  الفرع الرابع
  البيانات االختيارية في سند السحب

  
والتي سبق شرحها  إدراجها في سند السحبإللزامية الواجب إضافة إلى البيانات ا - ٢٧٤

أن يضمنوه ما يشاؤون من بيانات أخرى توخياً لتحقيق مصلحة  بالتفصيل، يجوز للمتعاملين بالسند
اآلداب العامة، وأال تخرج  واحد أو أكثر منهم، بشرط أالَّ تخالف هذه البيانات النظام العام أو

أو تفسد شرط  ٦٨٣وائتمان يفته كأداة وفاءعن خصائصه األساسية أو تتعارض مع وظ بالسند
الكفاية الذاتية فيه بأن تربط مضمونه بعناصر خارجة عن الصك الذي أفرغ فيه، وتُسمى هذه 

وهي متعددة لعدم ذكرها،  يشترطها، ولذا ال تختل صحة السند البيانات باالختيارية، ألن القانون لم
به، ومنها ما تصدى القانون لبحثه بشيء من منها ما أجازه االجتهاد وأخذ التعامل التجاري 

  :من أهمها اآلتيو ،التفصيل
  .٦٨٤شرط ليس ألمر .١
  .٦٨٥)توطين سند السحب( الوفاء في محل مختار شرط .٢
 .شرط القبول أو الوفاء االحتياطي .٣

 .لقبولل تقديم السنداشتراط الساحب عدم  .٤

  .شرط تقديم السند للقبول .٥
  .اشتراط الساحب عدم ضمان القبول .٦

                                                           
 .وما يليها ١٥٧، ص ٧١إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .٨٣ - ٨٠، ص ٧٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٦٨٢

 .٥٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٨٣

 ).ت.ق ٢٦٣/٢(م  ٦٨٤

 ).ت.ق ٢٤٩(م  ٦٨٥
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  .المظهر عدم الضمان اشتراط .٧
 .٦٨٦شرط الرجوع بال مصاريف أو دون احتجاج .٨

اشتراط الساحب فائدة في سند السحب المستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد مضـي مـدة    .٩
 .معينة من تاريخ االطالع

باإلحالة نكتفي بمناسبة بحث إنشاء الشيك، فإننا  دراسة بعض هذه البيانات وطالما سبق لنا
  .بعضها اآلخر للتكرار، ونبحث بالتفصيل فادياًت إليها

    :٦٨٧)توطين سند السحب( شرط الوفاء في محل مختار :أوالً
في موطن شخص آخر غير  ط وفاؤهرِاشتُفيما لو  –سبق ورأينا أن الشيك  - ٢٧٥

  .الوفاء لديه مصرفاً طَرِأن يكون الشخص الذي اشتُ يجب -  عليه المصرف المسحوب
يار أي شخص متمتع باألهلية الالزمة للوفاء، سواء كان شخصاً أما سند السحب فيجوز اخت

طبيعياً أم معنوياً وسواء كان غريباً عن السند أم موقعاً عليه، ليكون موطنه محالً مختاراً للوفاء 
ولكن إذا اشترط الساحب الوفاء بقيمة السند في محل مختار غير موطن المسحوب عليه ، بقيمته

تعيين  –أثناء قبوله للسند  –فيجوز للمسحوب عليه  خص الذي يجب الوفاء لديه،ولم يحدد اسم الش
إذا ، وعليه ٦٨٨اسم هذا الشخص، وإال كان ملزماً بوفاء قيمة السند بنفسه في مكان الوفاء المختار

وكان المسحوب ..." دمشق مدينة في ...ألمر السيد هذا  سند السحب دفعوا بموجبا"كُتب مثالً 
مقبول والدفع لدى "أن يكتب مثالً  - توقيعه بالقبول  أثناء - ماً في حلب، فبإمكان األخير عليه مقي

، وإذا وقَّع بالقبول دون أن يبين اسم "في مدينة دمشق/ ٥/المصرف التجاري السوري فرع 
يحدده الساحب أيضاً، فيكون المسحوب عليه عندئذ الشخص الذي سيتم الوفاء لديه، والذي لم 

  .ماً بأن يفي قيمة السند بنفسه في مدينة دمشقملز
ونشير أخيراً إلى أنه في حال كان السند مستحق األداء في موطن المسحوب عليه، فيجوز 

، بشرط أن يكون واقعاً في ذات منطقة ٦٨٩للوفاءأن يحدد مكاناً آخر  – ه للسندأثناء قبول -لألخير 
  .٦٩٠موطنه

                                                           
 ).ت.ق ٣٠٧(م  ٦٨٦

، ١٠٢، ص ٦٨سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ١١٢، ص وما يليها ٦٨ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٦٨٧
 .١٧٩ - ١٧٥، ص ٧٦يد، مرجع سابق، فقرة إدوار ع. د -  .١٠٣

 ).ت.ق ٢٨٠/١(م  ٦٨٨

  .٥٣هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٦٨٩
 ).ت.ق ٢٨٠/٢(م  ٦٩٠
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نكتفي السحب من فوائد وما يترتَّب عليه من آثار،  وفيما يتعلق بما يحقِّقه توطين سند
  .تفادياً للتكرار الشيك توطين بخصوصباإلحالة في هذا الصدد لما قلناه سابقاً 

  :٦٩١شرط القبول أو الوفاء االحتياطي: ثانياً
قد ال يكون الشخص الذي سحب عليه سند السحب محل ثقة بالنسبة لساحبه أو ألحد  - ٢٧٦

 عن امنيه االحتياطيين، فيخشى هؤالء من أن يمتنع المذكور عن قبول السند أومظهريه أو ض
ذلك من  ما يترتب على مما يتيح لحامله عندئذ ممارسة حقه في الرجوع عليهم، معالوفاء بقيمته، 

أجاز المشرع ساءة لسمعتهم التجارية، ولذا اإلمصاريف وتحمل اللوقت واإهدار آثار تتمثَّل في 
ن هؤالء من  أليغير المسحوب عليه األصلي ،شخصاً آخر – أثناء توقيعه على السند –أن يعي، 

 "المسحوب عليه االحتياطي"ليتولى قبوله أو الوفاء بقيمته عند االقتضاء، ويسمى هذا الشخص بـ 
عليه  المسحوبفال يقدم السند إليه إال عندما يمتنع ، وتكون مهمته احتياطية ٦٩٢"المفوض"أو 

  .ء بقيمتهوفاال عن أو هاألصلي عن قبول
من  لسند أول من قبل الساحب أثناء إنشائهتعيين المسحوب عليه االحتياطي  أن يتم يجوزو

فال يجوز له لمسحوب عليه األصلي أما ا ،تداوله أثناء قبل أي من مظهريه أو ضامنيه االحتياطيين
 هو امتنعبدالً عنه إذا  بقيمتهوفاء ال يتولىلعليه احتياطياً  مسحوباً -  لسندأثناء قبوله ل –أن يعين 
في  ويجب تعيين المسحوب عليه االحتياطي، ٦٩٣مشروطاً فيفسده هيجعل قبول ذلكألن  عن الوفاء،

م السند عند يقد"أن يرد اسمه في أسفل السند فيكتب  عمالً والغالب، ٦٩٤الوصلة السند ذاته أو في
، كما يمكن أن يرد في متنه، كأن يكتب "البزورية - دمشق – حمود عرجاويماالقتضاء إلى السيد 

في / ٢/المصرف العقاري السوري فرع ان وعند االقتضاء طحالالمسحوب عليه األصلي فادي "
  " مدينة حلب

                                                           
 ،٦٩سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .٥٨، ٥٧ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٦٩١
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع . د - . ٥٤ابق، ص هاني دويدار، مرجع س. د - .١٠٤، ١٠٣ص  ،٧٠

 .١٨٤ - ١٧٩، ص ٧٧إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. ٢٨٩، ص ٣٠٧سابق، فقرة 

  ).ت.ق ٣٢٢/١(م  ٦٩٢
    ).ت.ق ٢٧٩/٣(م  ٦٩٣
حب بتعيين الموفي االحتياطي في ورقة مستقلة تُرفق إعماالً لمبدأ الكفاية الذاتية، وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى جواز قيام السا ٦٩٤

بسند السحب قياساً على جواز ورود الضمان االحتياطي في ورقة مستقلة، وذلك لما قد يترتب على تعيين المسحوب عليه االحتياطي من 
  .١١٩، ص ١ حاشية، مرجع سابقإلياس حداد، . د: ضرر بائتمان المسحوب عليه األصلي، نقالً عن
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 فإنه ،اآلثار التي تترتب على تعيين المسحوب عليه االحتياطيب وأخيراً فيما يتعلق - ٢٧٧
 صبح ملتزماً بهأ فإذا قبلهع عليه، طالما لم يوقِّ غير ملتزم به صرفياً باً عن السنديبقى شخصاً غري

ه أو بقبول مطالبة المسحوب عليه االحتياطي السند ال يجوز لحامل أنه التنويه إلىمع  ،صرفياً
 كما ،الوفاءقبول أو الإالّ بعد مطالبة المسحوب عليه األصلي أوالً وامتناع األخير عن  بوفاء قيمته
المسحوب عليه ن عي الموقِّع الذيعلى  -قبل حلول ميعاد االستحقاق  – الرجوع أيضاً ليس للحامل
 بقبول المسحوب عليه االحتياطي كان قد طالبإالّ إذا  له عين الالحقينوال على الموقِّ االحتياطي

تنظيم هذا االمتناع ب وأثبت الحامل ،وامتنع األخير بدوره عن أداء هذه المهمة ،٦٩٥أو وفائه السند
 قيمته، تسري عندئذ وفَّىالسند أو  المسحوب عليه االحتياطيفي حين لو قبل  ،٦٩٦رسمي احتجاج

  .٦٩٧التدخل التي سندرسها الحقاًالقبول أو الوفاء بطريق أحكام على قبوله أو وفائه 
  :٦٩٨اشتراط الساحب عدم تقديم السند للقبول: ثالثاً
شرطاً صريحاً  السحب ن سندضمرين أن يدون المظه وحده للساحب المشرعأجاز  - ٢٧٨

  :وهما ، وعندئذ نكون أمام أحد فرضينتقديمه للقبول منعي
سند  ادفعوا بموجب" مثالً كتبأن يب ،٦٩٩فقط مدة معينةليكون المنع أن  :الفرض األول

هذا  من ءاًمل بديسترد الحا هناو ،..."٣/٨/٢٠٢٠للقبول قبل  الذي ال يجوز تقديمههذا  السحب
  .لمسحوب عليه لقبولهإلى اتقديم السند في التاريخ حقه 

                                                           
مالحظة أنه إذا كان للمسحوب عليه االحتياطي موطن في ذات منطقة مكان الوفاء المحدد بالسند، فيتوجب على حامل السند  مع ٦٩٥

ذي عرضه عليه وتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء على األكثر في اليوم التالي لليوم األخير من الميعاد المحدد لتنظيمه، وإال أصبح الملتزم ال
 ).ت.ق ٣٢٧(عليه االحتياطي والموقعون الالحقون له في حلٍّ من التزاماتهم م عين هذا المسحوب 

  ).ت.ق ٣٢٣/٢(م  ٦٩٦
ولكن نود التنويه هنا إلى فرق جوهري بين تعيين المسحوب عليه االحتياطي والقبول بطريق التدخل يتمثَّل في أن تعيين المسحوب  ٦٩٧

قبوله أو وفائه، بل إنه ملزم بأن يعرض عليه السند لقبوله أو وفائه، وال يجوز له  عليه االحتياطي يكون ملزماً للحامل وال يحق له رفض
على الموقِّع الذي عينه وال على الموقِّعين الالحقين له إالّ إذا امتنع المسحوب عليه االحتياطي  -قبل حلول ميعاد االستحقاق  –الرجوع 

، أما القبول بطريق التدخل فيكون للحامل حق )ت.ق ٣٢٣/٢(تنظيم احتجاج رسمي م عن القبول أو الوفاء، وأثبت الحامل هذا االمتناع ب
، وذلك بخالف الوفاء بطريق التدخل، الذي يجبر الحامل على قبوله، وإال سقط حقه )ت.ق ٣٢٣/٣(الخيار بين رفضه أو الموافقة عليه م 

  ).ت.ق ٣٢٨(في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء م 
أبو زيد رضوان، . د -  .٥٦، ٥٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٩٨، ٩٧، ص ٦٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٦٩٨

 .١٣٥ - ١٣٢، ص ١٢٧ - ١٢٥مرجع سابق، فقرة 

  ).ت.ق ٢٧٥/٣(م  ٦٩٩
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سند ادفعوا بموجب " مثالً كتبيأن بمدة، ب دمحد غيرمطلقاً  يكون المنع أن :الفرض الثاني
ه إلى المسحوب عليه تقديم لحامل السند جوزال يهنا و ،..."تقديمه للقبول الممنوعالسحب هذا 
  .االستحقاقعند حلول ميعاد للوفاء  فقط إليه يقدمه نماوإللقبول أبداً، 
من  ،متعددةيحقِّق فوائد " لقبولل تقديمال عدم"احب شرط ـالسإدراج  أن الواقعو - ٢٧٩

  :أهمها
ال يكون ويقدر أ ،إنشاء السند دائناً للمسحوب عليه بمقابل الوفاء حين الساحب يكونقد ال  .١

اعه عن القبول ورجوع الحامل عليه بعد تنظيم فيخشى امتن ،كذلك في الوقت المناسب
وما يترتب على ذلك من آثار تتمثَّل في إهدار الوقت وتحمله المصاريف  ،االحتجاج
  .التجاري المالية واإلضرار بائتمانه سمعتهإلى واإلساءة 

ه في االحتفاظ بحق يريدلكنه و ،للمسحوب عليه قدم مقابل الوفاء الساحبيكون  قد .٢
  .ميعاد االستحقاق حلول ذا المقابل لحينالتصرف به

من قبول األسناد  تحرجتتجارية  رفع الحرج عن المسحوب عليه، وبخاصة إذا كان منشأة .٣
 .صرفيةال االلتزامات في دائرةوالدخول  ،سحب عليهاالتي تُ

 أهملهإذا و، بمراعاتهالحامل  في السند الشرط المذكور، فيلتزموإذا أدرج الساحب  - ٢٨٠
ف ،م السند للقبولوقد وهما األمر من أحد فرضين ال يخلوعندئذ:  

بول صحيحاً ومنتجاً لجميع قال ، وعندئذ يعديقبل المسحوب عليه السندأن  :الفرض األول
 بمقابل الوفاء لحين حلولالتصرف محتفظاً بحقه في الساحب يبقى  فيما عدا أن، القانونية آثاره

  .المحدد للعرض للقبولالميعاد أو  ميعاد االستحقاق
لحامل ا ستطيعال يوعندئذ  ،السند أن يمتنع المسحوب عليه عن قبول :الفرض الثاني
الحامل االحتجاج  نظَّموإذا  ،االستحقاق حلول ميعاد قبلضامنيه الرجوع على  ممارسة حقه في

الناجم  ض الضررزامه بتعويوإل إمكانية مساءلته فضالً عن ،هتحمل وحده مصاريففي ،لعدم القبول
  .عنه

ن يضمت - من حيث المبدأ  – للساحب قد أجاز المشرعكان  اإذنشير أخيراً إلى أنه و - ٢٨١
 إدراج هذا الشرط ، إال أنه حجب عنه هذا الحق ومنعه من"التقديم للقبول عدم"شرط سند السحب 

  :وهي ٧٠٠في حال توفرت إحدى حاالت ثالث

                                                           
 .١٩١، ص ١٦٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - ).ت.ق ٢٧٥/٢(م  ٧٠٠
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  .المسحوب عليه آخر غيرص شخ لدى مستحق الوفاءإذا كان السند  .١
 .المسحوب عليه مكان آخر غير موطنفي  مستحق الوفاءإذا كان السند  .٢

  .تاريخ االطالع مدة معينة من مضي بعد مستحق الوفاءإذا كان السند  .٣
فقد خشي المشرع في الحالتين األولى والثانية من أن يسحب السند على أشخاص وهميين أو 

يتسنى للقبول لالسند  تقديم الوفاء بقيمته، أما في الحالة الثالثة فيتوجبغير قادرين على قبوله أو 
  .استحقاقه تاريختحديد 

  :٧٠١شرط تقديم السند للقبول: رابعاً
لدى  مستحق األداء دائماًالمشرع منع القبول في الشيك، كونه أداة وفاء أن ورأينا سبق 
  .ديمه للقبول، وعليه ال يجوز تضمينه شرطاً يوجب تقعليه االطالع

أثناء  – أن يضمنهأو مظهريه  ٧٠٢هأجاز المشرع ألي من ساحبأما سند السحب فقد  - ٢٨٢
  :وهما ، وعندئذ نكون أمام أحد فرضين٧٠٣شرطاً صريحاً يوجب تقديمه للقبول –توقيعه عليه 

ادفعوا " ، بأن يكتب مثال٧٠٤ًة معينةمهلواجباً خالل  التقديم للقبولأن يكون  :الفرض األول
 يتوجب، وهنا "...للقبول خالل شهر من تاريخه إليكم هميقدتهذا الذي يجب سند السحب بموجب 

  .ة الشهر المذكورةخالل مهل تقديم السند إلى المسحوب عليه لقبولهعلى الحامل 
ادفعوا " ، بأن يكتب مثالًلذلك قديم للقبول واجباً دون تعيين مهلةأن يكون الت :الفرض الثاني

تقديم السند على الحامل  يتوجبوهنا ، "...الواجب تقديمه إليكم لقبوله سند السحب هذا موجب ب
  .في أي وقت يشاء منذ تلقيه السند وإلى ما قبل حلول ميعاد استحقاقه إلى المسحوب عليه لقبوله

، مشروط بأال يكون "التقديم للقبول"مع اإلشارة إلى أن حق المظهر في إدراج شرط  - ٢٨٣
فيكون قد ، هذا الشرطالساحب  ضمنهفلو ، ٧٠٥"تقديم للقبولالعدم " قد ضمن السند شرطالساحب 

 هألن ،"تقديم للقبولال"أن يخالف إرادته بتضمين السند شرط  عندئذ رليس للمظهومنع تقديمه للقبول 
  .فالمفروض أنه رضي به ،"للقبول عدم التقديم"شرط  اًنمتضماه تلقَّ

  
                                                           

 .٩٧، ٩٦، ص ٦٤بق، فقرة سميحة القليوبي، مرجع سا. د ٧٠١

  ).ت.ق ٢٧٥/١(م  ٧٠٢
وذلك بالطبع مالم يكن السند مستحق الوفاء لدى االطالع، ألنه عندئذ يمتنع على حامله تقديمه للقبول، النتفاء مصلحته في ذلك،  ٧٠٣

 .فعندما يقدمه للمسحوب عليه يكون ذلك لمطالبته بأداء قيمته ال لمجرد قبوله

  ).ت.ق ٢٧٥/٣(م  ٧٠٤
  ).ت.ق ٢٧٥/٤(م  ٧٠٥
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  :فوائد متعددة، من أهمها" التقديم للقبول"شرط قِّق تضمين السند ويح - ٢٨٤
تاريخ في السند  قيمة المسحوب عليه فيما إذا كان ينوي وفاءالتعرف على موقف  .١

  .اتخاذ التدابير الالزمة على ضوء هذا الموقف ، وبالتاليأنه سيمتنع عن ذلك أم االستحقاق
 وتدبير أموره استعداداً للوفاء ،من الساحبإعطاء المسحوب عليه فرصة تحديد مركزه  .٢

  .في تاريخ االستحقاق بقيمة السند
 ذلكويثبت ، بمراعاتهالحامل  ، فيلتزم"التقديم للقبول"وإذا تضمن السند شرط  - ٢٨٥

كان  في حال مؤرخاًأن يكون الذي ينبغي و ،السند موشحاً بتوقيع المسحوب عليه بالقبول هبتقديم
 مه خالل الميعادعدم القبول الذي نظَّلحتجاج اال ه، أو بإبرازواجباً خالل مدة معينة التقديم للقبول

 مترتب على إهمالهاألثر اليختلف ف ،م السند للقبولقدلم يو الحامل الشرط أهملإذا لكن و، القانوني
  :٧٠٦على النحو اآلتي أدرج الشرط هذا تبعاً لشخص الموقِّع الذي

وداخالً في  ، فيعد عنصراً من عناصر السندأدرج الشرط الساحب هو الذيإذا كان ف −
 رين وضامنينمن ساحب ومظه على جميع الموقعين عليهثره ، ولذا يسري أكيانه

على الساحب  صرفياً حقه في الرجوع يسقط عندئذ ،الحامل تنفيذه أهملاحتياطيين، فإذا 
 ريخ االستحقاق، وعلى جميعتافي  للمسحوب عليه مقابل الوفاء أنه قدمالذي يثبت 
ريبسبب عدم القبول أو عدم  وعلى الضامنين االحتياطيين لهؤالء جميعاً، السند مظه
ن من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اإلعفاء من تبيي مالم ، وذلكالوفاء

رين الرجوع صرفياً على المذكو ه فيمحتفظاً بحق فيبقى الحامل عندئذ ،ضمان القبول
  .بسبب عدم الوفاء في تاريخ االستحقاق

، فيسري أثره عليه وحده وال يتعداه إلى أحد المظهرين هو الذي أدرج الشرط أما إذا كان −
 أهملفإذا  إعماالً لمبدأ استقالل التواقيع، غيره من الموقعين السابقين عليه أو الالحقين له،

، وحدهر واضع الشرط المظه على ياًصرف حقه في الرجوع يسقط عندئذ ،الحامل تنفيذه
الملتزمين  اآلخرين الموقعين على غيره من صرفياً بحقه في الرجوع اًحتفظيبقى مو

 .لعدم الوفاء مكان الرجوع لعدم القبول أسواء  ،بالسند

  
  

                                                           
 ).ت.ق ٣١٣(م  ٧٠٦
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  :اشتراط الساحب عدم ضمان القبول: خامساً
وضامنين  ٧٠٨نومظهري ٧٠٧السحب من ساحب األصل أن جميع الموقعين على سند

وعلى وجه التضامن فيما بينهم، حيال  ،ووفاء قيمته هقبول –بقوة القانون  –ضامنون  ٧٠٩احتياطيين
  .المسحوب عليه عن أداء هذه المهمةإذا تخلّف  ٧١٠حامله الشرعي
قبول  من ضمان إعفائهحق اشتراط  الساحب ولكن مع ذلك فإن المشرع خول - ٢٨٦

ه بإيراده شرط قبولأن يعفي نفسه من ضمان  – سندلل ناء إنشائهأث – هبإمكان ، ومن ثم٧١١السند
 مع شرط عدم ضمان... ادفعوا بموجب سند السحب هذا" مثالً بأن يكتب "القبول عدم ضمان"

مع ... ادفعوا بموجب سند السحب هذا"أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى ذاته، كعبارة  ،"القبول
، "مع عدم مسؤوليتي عن القبول... بموجب سند السحب هذا ادفعوا"أو " ضمان القبولإعفائي من 

ينسجم مع الحق  أمراً منطقياً" عدم ضمان القبول"بتضمين السند شرط حق اليعد تخويل الساحب و
ومع ذلك ثمة فارق  كما أسلفنا، "للقبول عدم التقديم"ن السند شرط ضمإياه بأن ي الذي خوله المشرع

تقديم  من ال يمنع الحامل" القبول عدم ضمان"شرط  أنفي يكمن  لشرطينهذين  ا أساسي بين
 يحق فال ،هلكن إذا قدمه وامتنع المسحوب عليه عن قبولولمسحوب عليه لقبوله، إلى االسند 

يمنع ف" عدم التقديم للقبول"شرط ان القبول، أما لحامل الرجوع على الساحب الشتراطه عدم ضمل
  . إما مؤقتاً أو بشكل مطلق كما أسلفناللقبول تقديم السند  منالحامل 
 -أثناء إنشائه له  – سند السحب فيالساحب  يدرجه الذي" عدم ضمان القبول"شرط يعد و

يسري على ال يقتصر أثره عليه وحده، وإنما عنصراً من عناصر السند وداخالً في كيانه، ولذا 
  .٧١٢ان القبول، فيعفى هؤالء جميعاً من ضمجميع الموقعين عليه
، فإذا تم إدراجه يجب إدراج هذا الشرط في صك السند ذاته أو في الوصلة مع مالحظة أنه

لعدم  للمستفيدفي ورقة منفصلة فينحصر أثره بالمتعاقدين فقط، وال يحتج به حيال الحملة الالحقين 

                                                           
 ).ت.ق ٢٥٤/١(م  ٧٠٧

  ).ت.ق ٢٦٧/١(م  ٧٠٨
 ).ت.ق ٢٨٥/١(م  ٧٠٩

 ).ت.ق ٣٠٨(م  ٧١٠

 .٥٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - ).ت.ق ٢٥٤/٢(م  ٧١١

وحده الذي يدرجه الساحب في سند السحب ال يستفيد منه إال هو " عدم ضمان القبول"وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى أن شرط  ٧١٢
 .٥٧هاني دويدار، المرجع السابق، ص . د - .١٢١، ص ١ حاشية، مرجع سابقإلياس حداد، . د: دون المظهرين الالحقين، نقالً عن
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بالتالي يمكن علمهم بوجود الشرط، ولكن مع ذلك إذا كانوا يعلمون به، فيسري أثره عليهم، و
  .االحتجاج به حيالهم

  :٧١٣اشتراط المظهر عدم الضمان: اًدسسا
قبوله ووفاء  –بقوة القانون  –ضامنون  مظهري سند السحبأن  - كما أسلفنا  –فاألصل 

إذا تخلّف المسحوب عليه  ، حيال حامله الشرعيمع باقي الموقعينقيمته، وعلى وجه التضامن 
  .عن أداء هذه المهمة

٢٨٧ - ل المظهع خومن هذا الضمان مإعفائهرين حق اشتراط ولكن مع ذلك فإن المشر 
أن يعفي نفسه من  – أثناء تظهيره للسند –ومن ثم بإمكان أي من المظهرين  ،٧١٤كله أو بعضه

ير بوضوح إلى نوع الضمان ولكن عليه أن يشكليهما، أو من  وفائهقبوله أو من ضمان ضمان 
مع شرط عدم ضمان ... وعني دفع المبلغ " إعفاء نفسه منه، بأن يكتب مثالً يالذي يرغب ف

مع إعفائي من ضمان ... وعني دفع المبلغ "أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى ذاته، كعبارة  "القبول
الشرط على  ، وعندئذ يقتصر"مع عدم مسؤوليتي عن القبول... وعني دفع المبلغ "أو " القبول
إذا امتنع المسحوب عليه  ء قيمتهوفاا نًماضويبقى قبول المسحوب عليه للسند  نمن ضما إعفائه

مع شرط عدم ضمان القبول ... وعني دفع المبلغ "يكتب  أن عن الوفاء في تاريخ االستحقاق، أو
مع إعفائي من ضمان ... وعني دفع المبلغ "أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى ذاته، كعبارة " والوفاء
وعندئذ يكون ، "مع عدم مسؤوليتي عن القبول والوفاء... وعني دفع المبلغ "أو " الوفاءالقبول و

إذا أدرج شرط  ويكون الحال كذلك أيضاًالمظهر قد أعفى نفسه من ضمان القبول والوفاء معاً، 
 اإلعفاءإلى  الشرط عندئذ نصرفإذ ي المراد التخلص منه،الضمان  نوع عدم الضمان دون تحديد

بالضرورة يعفيه هذا الشرط فشرط عدم ضمان الوفاء،  أو إذا أدرج، ٧١٥القبول والوفاء ضمان من
أنه ليس هو بإعفاء نفسه من ضمان الوفاء لمظهر السماح لولعلَّ ما يبرر  ،أيضاً ضمان القبول من

 إلى التداول، كما أن دوره في تظهيره يقتصر على بيع ماالسند من تسبب في األصل بدفع 
  .اشتراه

                                                           
 .٣٤٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .٩٩، ص ٦٦سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٧١٣

  ).ت.ق ٢٦٧/١(م  ٧١٤
  .٦٣ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. ادة الحسين و دحسين شح. د ٧١٥
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مبدأ استقالل التواقيع يقتصر أثر شرط عدم الضمان الذي يدرجه لالً اعمإوالجدير بالذكر أنه 
المظهر عليه وحده، فال يستفيد منه إالّ هو فقط دون غيره من الموقِّعين اآلخرين، سواء السابقين 

  .٧١٦م جميعاً يبقون ملتزمين بالضمانأو الالحقين له، فه
، فإذا تم إدراجه شيك ذاته أو في الوصلةب إدراج هذا الشرط في صك المع مالحظة أنه يج

في ورقة منفصلة فينحصر أثره بالمتعاقدين فقط، وال يحتج به حيال الحملة الالحقين للمظهر له 
لعدم علمهم بوجود الشرط، ولكن مع ذلك إذا كانوا يعلمون به، فيسري أثره عليهم، وبالتالي يمكن 

  .حيالهماالحتجاج به 
ر، وإن كان ال يمنع من أن شرط ليس ألمر الذي يدرجه المظهسابقاً ونذكر هنا بما قلناه 

بتظهيرات الحقة  الضمان حيال من يؤول إليهم السند من جديد، إال أنه يعفيه من تظهير السند
  .٧١٧لتظهيره

  :٧١٨الرجوع بال مصاريف أو دون احتجاجشرط : اًسابع
ناه سابقاً في هذا الصدد بخصوص الشيك تفادياً للتكرار، مع نحيل هنا إلى ما قل - ٢٨٨
  :المدرج في سند السحب شرط الرجوع بال مصاريف أن التنويه إلى

من تنظيم االحتجاج لعدم القبول أو من تنظيم  السند قد يقتصر أثره على إعفاء حامل −
ورد  إذاة الشرط، واالحتجاج لعدم الوفاء أو من كليهما، وذلك تبعاً لما تضمنته صيغ

ينصرف ف، تنظيمه من إعفاء الحاملالشرط مطلقاً دون تحديد نوع االحتجاج المراد 
، وعندئذ بإمكان الحامل أن يثبت تنظيم كال االحتجاجينمن  إعفائهالشرط عندئذ إلى 

ها امتناع المسحوب عليه عن قبول السند أو وفاء قيمته بعبارة يدونها على السند ذاته يفيد ب
السند قُدم إلى المسحوب عليه لقبوله أو للوفاء بقيمته في المواعيد المقررة لذلك، "أن 

، وقد أقام المشرع ٧١٩، ثم يذيل هذه العبارة بتوقيعه"وامتنع األخير عن قبوله أو وفاء قيمته

                                                           
  .٥٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٦٤ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧١٦
    .١٢٢، ص ١٠٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - ).ت.ق ٢٦٧/٢(م  ٧١٧
، ٥٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .٦٣، ٦٢، ٦١ ، مرجع سابق، صلدين الحسينيعالء ا. حسين شحادة الحسين و د. د ٧١٨
إدوار عيد، . د -. ٢٨٧، ٢٨٦، ص ٣٠٤، ٣٠٣محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د -. ٦٠

 .١٩١ - ١٨٤، ص ٧٨مرجع سابق، فقرة 

  ).ت.ق ٣٠٧/١(م  ٧١٩
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، ررةيد المقعواللوفاء في الم للقبول أو قُدم ته تفترض أن سند السحبقرينة قانونية لمصلح
  .٧٢٠إثبات ذلك واعيدالم هوعلى الملتزم الذي يدعي عدم مراعاة الحامل لهذ

 للقبول أو للوفاء في المواعيد ه إلى المسحوب عليهمن واجب تقديم السند حامل ال يعفي −
 ٧٢١إرسال اإلشعارات الالزمة كما ال يعفيه من واجب ،لذلكالمقررة  القانونية أو االتفاقية

بعدم القبول  رين وضامنيهم االحتياطيين إلخطارهممن ساحب ومظهسند بال الملتزمينإلى 
  .لوفاء في المواعيد المحددة لذلكا بعدم أو
اشتراط الساحب فائدة في سند السحب المستحق الوفاء لدى : اًثامن

  :٧٢٢االطالع أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع
  .مبلغه أن يشترط فيه فائدة عناحب الشيك لسقانوناً  ال يجوز هسبق ورأينا أن

فيما لو كان السند مستحق الوفاء لدى  –سند السحب فقد أجاز المشرع لساحبه أما  - ٢٨٩
، على أن ٧٢٣مبلغهفائدة عن أن يشترط فيه  – أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالعاالطالع 

مبلغ  باشتراط فائدة عنلساحب ل السماحويعد  ،٧٢٤يحدد معدلها وإال عد شرط الفائدة كأن لم يكن
 ،اً تاريخ الوفاء بالسندمسبق ، ألنه ال يعلمأمراً منطقياً السند في هذين النوعين من أسناد السحب

مبلغه خالل المدة الممتدة ما  المستحقة عن ةحساب الفائد -  منذ إنشائه -عليه يستحيل بالتالي و
  .٧٢٥ضافتها مباشرةً إلى مبلغ السندوإ الوفاءبين تاريخ اإلنشاء وحتى تاريخ 

من تاريخ  ، وتسري بدءاًمع العلم أن هذه الفائدة المشترطة في السند تترتب اتفاقاً على مبلغه
وحتى تاريخ الوفاء بقيمته، فإذا لم يتم  ،٧٢٦سريانهابدء الساحب تاريخاً آخر ل لم يعينما ،إنشائه

اريخ االستحقاق، يستحق حامله عندئذ فائدة تأخير الوفاء بمبلغ السند مع الفائدة المشترطة في ت
كلٍّ من أصل مبلغ السند والفائدة المشترطة، والتي تسري بدءاً من تاريخ االستحقاق  لىقانونية ع

                                                           
  ).ت.ق ٣٠٧/٣(م  ٧٢٠
  ).ت.ق ٣٠٧/٢(م  ٧٢١
، ٤٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .٥٧، ٥٦ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٢٢
 .٤٠، ص ٦٢جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -  .٤٧ص 
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% ١٠و وباً في سورية وواجب الوفاء فيهاإذا كان السند مسح% ٥ولحين السداد الكامل، وبمعدل 
  .٧٢٧فاء في دولة أخرى أو العكسإذا كان مسحوباً في سورية وواجب الو

  
  الفرع الخامس

  البيانات المحظورة في سند السحب
  

 عدم أومع طبيعته  لتعارضها السحب بعض البيانات في سند حظَّر المشرع إدراج - ٢٩٠
ال يحول دون  هذه البيانات رغم حظرهاأن إدراج أي من  عدو ،فيه مدرجٍ توافقها مع بيان آخر

 ما في األمر هو عدم االعتداد بالبيان المحظور وعده كأن لم يكن، وإنما غاية حيحاً،ص قاء السندب
  :اآلتي المحظور إدارجها في سند السحبالبيانات أهم  ومن

 – لمسحوب عليه قبوله للسند على شرط ما أو تعيينها ليقتع: أوالً
  :مسحوباً عليه احتياطياً - أثناء قبوله
 أو يضمن صيغة قبوله ليه أن يعلِّق قبوله على شرط مافال يجوز للمسحوب ع - ٢٩١

عد ذلك ، وإال جاز للحامل أن يبمضمونه األصلي المساس من شأنه تعديالً في أحد بيانات السند
  .بمثابة امتناع عن القبول كما سنرى الحقاً

 يتولىاطياً  لمسحوباً عليه احتي - للسند أثناء قبوله –أن يعين  كما يحظَّر عليه - ٢٩٢
  .كما أسلفنا مشروطاً فيفسده هيجعل قبول ذلكألن ، عن الوفاء هو امتنعبدالً عنه إذا  بقيمتهوفاء ال

اشتراط الساحب عدم تقديم سند السحب للقبول فيما لو توفرت  :ثانياً
  :حددها المشرعإحدى حاالت ثالث 

 فيما لو كان تقديمه للقبولفيحظَّر على ساحب سند السحب تضمينه شرطاً يمنع  - ٢٩٣
أو في مكان آخر غير موطن المسحوب  ،مستحق الوفاء لدى شخص آخر غير المسحوب عليه

  .كما أسلفنا أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع ،عليه

                                                           
 .١٢٩مكرر، ص /٧٧ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د -). ت.أ،ب ق- ٣٠٩/١(م  ٧٢٧
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فيما لو كان مستحق الوفاء لدى  للقبولالسحب شرط تقديم سند : ثالثاً
  .كما أسلفنا ،االطالع

كان الساحب  المظهر تقديم سند السحب للقبول فيما لو اشتراط: رابعاً
كما أسلفنا ،ه شرط عدم التقديم للقبولنقد ضم.  

  :بقيمة سند السحب اشتراط الساحب عدم ضمان الوفاء: خامساً
سند السحب تضمينه شرط عدم ضمان القبول  لساحبإذا كان المشرع قد أجاز ف - ٢٩٤

، الضمان هذا من يعفيه اًرطيدرِج فيه شن أ لم يجِز لهو ناً وفاءهجعله  ضام كما أسلفنا، إال أنه
، ومبرر ذلك أن ٧٢٨وإن فعل ذلك فيبقى السند صحيحاً ويبطُل الشرط وحده ويعد كأن لم يكن

لذا ال يمكن السماح له  بالتهرب من وفاء قيمته، ، ود والملتزم األول بهالسن هو منشئالساحب 
  .هعرقلة تداولإضعاف ثقة المتعاملين به وبالتالي ذلك إلى وإال أدى 

لسحب المستحق الوفاء في اشتراط الساحب فائدة في سند ا: سادساً
ن أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائهيوم معي:  
المستحق الوفاء لدى االطالع أو  ،فإذا كان المشرع قد أجاز لساحب سند السحب - ٢٩٥

كما  مع تحديد معدلها مبلغه أن يشترط فيه فائدة عن ،ريخ االطالعبعد مضي مدة معينة من تا
 المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد فائدة في سند السحبالاشتراط  له زجِلم ي أسلفنا، إال أنه

فعل ذلك فيبقى السند صحيحاً ويبطُل شرط الفائدة وحده  وإن مضي مدة معينة من تاريخ إنشائه،
  .٧٢٩يكن ويعد كأن لم

من أسناد السحب  األخيرين مبلغ السند في النوعين فائدة عنويعد منع الساحب من اشتراط 
فيما لو رغب في اشتراط  –أمراً منطقياً، ألنه  يعلم مسبقاً تاريخ استحقاق السند، وبالتالي بإمكانه 

ما بين تاريخ اإلنشاء أن يحسب تلك الفائدة المستحقة عليه خالل المدة الممتدة  –مبلغه  فائدة عن
  .٧٣٠السند ها مباشرةً إلى مبلغ فيضيوحتى تاريخ االستحقاق و

  

                                                           
 ).ت.ق ٢٥٤/٢(م  ٧٢٨
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  المبحث الثاني
  تداول سند السحب

  
 :طرق تداول سند السحب - ٢٩٦

لمسحوب إلى ا فيتوجه عندئذ استحقاقه، يعادمحلول حين للديه  السحب المستفيد سند قد يبقي
الواقع أن سند السحب معد  حياة السند، ولكنتنتهي فاء بهذا الو، ولمطالبته بوفاء قيمتهعليه 

من المستفيد إلى  –بما يمثِّله من حقوق  –الغالب عمالً أن يتم تداوله ونقله ف بطبيعته للتداول،
شخص شخص آخر، والذي ينقله بدوره إلى شخص جديد، وهكذا يستمر تداول السند وانتقاله من 

في يده بالسند  الذي استقر - قه، وعندئذ يقوم الحامل الشرعيخر إلى أن يحلَّ ميعاد استحقاآل
  .له بالوفاء، فينقضي الدين الذي يمثِّبتقديمه إلى المسحوب عليه الستيفاء قيمته - نهاية المطاف

، أهم العناصر األساسية المكونة لنظامه القانوني ىحدإ وتُعد خاصية تداول سند السحب
يتيح هو ما  –ي يبدأ منذ لحظة قيام ساحبه بتسليمه إلى المستفيد منه الذ –فالحقيقة أن تداوله 

ال تظهر  ، ذلك أن االلتزامات الصرفية الناشئة عن السندالمجال لتطبيق قواعد قانون الصرف
ينشأ أول حق صرفي مباشر  فمن هذه اللحظةمن الساحب إلى المستفيد،  هللوجود إالّ منذ انتقال

دت كلما تعد جديدة  صرفيةالتزامات  نشوء بعد ذلك يتوالىو ،عليه القابل المسحوب حيالللمستفيد 
  .مرات انتقال السند من حامل إلى آخر

ينبغي ، ، ويتوقف اختيار أيهما٧٣١ويمكن أن يتَداول سند السحب بإحدى طريقتين مختلفتين
الصيغة التي على المستفيد منه سلوكها في تداوله ونقل حقه الثابت فيه إلى شخص آخر، على 

  :٧٣٢السند على النحو اآلتي حرر بها
ليس "لمصلحة شخص معين متبوعاً اسمه بعبارة أي محرراً : اسمياً سند السحبإذا كان  )١

 ٧٣٣باتباع إجراءات حوالة الحق المدنيةال يجوز تداوله إال أو بما معناها، فعندئذ  "ألمر

                                                           
إلى أنه، طالما يمثِّل حقاً شخصياً بمبلغ معين من النقود، ينتقل بطريق الوصية واإلرث شأنه في ذلك شأن أي حق مالي مع التنويه  ٧٣١
 .آخر

 .٦٥ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٣٢

  ).ت.ق ٢٦٣/٢(م  ٧٣٣
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، حديث عن طرق تداول الشيكسبق لنا بيانها عند ال ٧٣٤بكل ما يترتب عليها من آثار
 .ونكتفي باإلحالة إليها تفادياً للتكرار

تظهيره بعد تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو بهذه الطريقة أيضاً فيما لو تم  يتداول السندكما 
بعد انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه، ذلك أن هذا التظهير ال ينتج سوى آثار األحكام 

  .٧٣٥لمقررة في القانون المدنيالمتعلقة بحوالة الحق ا
أي محرراً لمصلحة شخص معين، وسواء : ألمرا بصيغةمحرراً  سند السحبكان  أما إذا )٢

ادفعوا بموجب "كأن يكتب غير مسبوق بها، أم  "ألمر"مسبوقاً بكلمة كان اسم هذا الشخص 
هذا للسيد ادفعوا بموجب سند السحب "أو  "إلخ...سند السحب هذا ألمر السيد عامر األشقر

بطريقة  قابل للتداولألمر و سند سحبفيعد في الحالتين ، ٧٣٦"إلخ...عامر األشقر
من ، والتي تمتاز بالسهولة والسرعة، كونها تتم بإجراء بسيط يتمثَّل في قيام ٧٣٧التظهير

بتدوين بيانٍ يعبر عن إرادته في  - قبل أن يسلِّمه إلى شخص آخر  –لمصلحته  حرر السند
ويتم ذلك في العادة على ظهر حقه الثابت فيه إلى ذلك الشخص مذيالً إياه بتوقيعه، نقل 
 أهمهايتمثَّل ويحقِّق التظهير فوائد عدة ، "التظهير"ومن هنا سميت هذه الطريقة بـ  السند

 :في اآلتي

 - ه بأن ينقل المترتبة في ذمتهحامل سند السحب من استخدامه كأداة لوفاء الديون  يمكِّن .١
لدائنه عن طريق تظهيره السند لمصلحته، وبإمكان المظهر له  –بما يمثله من حقوق 

وهكذا ، راً لهتلقى منه السند مظهراً ومن فيصبح مظه ،تظهير السند من جديدبدوره 
ياألخير الذي  هحامل بيدر إلى يد آخر حتى يستقر يطوف السند من يد مظهعند  –ه مقد

  .قيمتهالستيفاء لمسحوب عليه إلى ا - حقاقه حلول ميعاد است

                                                           
 .١٥، ص ٥، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ٧٣٤

 ).ت.ق ٢٧٢/٢(م  ٧٣٥

ادفعوا بموجب سند السحب هذا "ويجوز في هذه الصورة أن يكون الشخص المسحوب باسمه السند وكيالً عن المستفيد، كأن يكتب  ٧٣٦
  ."إلخ...ألمر السيد عامر األشقر وكيل ورثة عبير النجار

، ٤٢، ٥، مرجع سابق، فقرة وبيسميحة القلي. درط األمر، فعبارة سند سحب الواردة في متنه تجر ضمناً ش -).ت.ق ٢٦٣/١(م  ٧٣٧
 -  .٥٧، ص ٥٥، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٣٧، ٣١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د -. ١١٣، ٥٨، ١٤، ص ٧٦
 .١٩٤، ص ٨١إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د
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على  - فوراً وقبل حلول ميعاد استحقاقه  –يتيح لحامل سند السحب إمكانية الحصول  .٢
قيمته، منقوصاً منها سعر الخصم والعمولة، عن طريق خصمه لدى أحد المصارف كما 

  .أسلفنا
ات ما يكفي لطمأنته من الضمان –بما يمثله من حقوق  – لمن انتقل إليه السند يوفِّر .٣

على وجه التضامن مع جميع الموقِّعين  - الستيفاء قيمته، ذلك أن المظهر يكون ملتزماً 
حيال المظهر له والحملة الالحقين إذا  بقيمته الوفاءو قبول السند بضمان –السابقين له 

مرات زادت  ، ومن هذا المنطلق فإنه كلمانع  المسحوب عليه عن أداء هذه المهمةامت
في  - تظهيرهبتواقيع جديدة ازدادت ضمانات الوفاء به، كما أن  التظهير وتوشَّح السند

يطهره من العيوب التي تشوبه، إذ ينقل  - حالتي التظهير الناقل للحق والتظهير التأميني 
، وال كما أسلفنا بخصوص الشيكالحق الثابت فيه خالياً ومطهراً من الدفوع العالقة به، 

ن من ر تداوله ويتمكَّفيتيس ع الناس على التعامل بالسند،يشجفي أن ذلك من شأنه أن جرم 
 .التجاري خدمة االئتمان

لغرض الذي ل يقْسم إلى ثالثة أنواع تبعاً –كما في الشيك  – سند السحب وتظهير - ٢٩٧
وطالما سبق لنا دراسة كلٍّ ، تأمينياً أوإما أن يكون تظهيراً ناقالً للحق أو توكيلياً ف ،يسعى لتحقيقه
تداول الشيك، فإننا نكتفي باإلحالة إليها تفادياً  اع الثالثة بالتفصيل بمناسبة بحثمن هذه األنو

 سند السحب تظهيراً تظهيرلبيان بعض النقاط المتعلقة بالتطرق بإيجاز على  هنا للتكرار، ونقتصر
  :عن الشيك، وذلك على النحو اآلتي ختلف منها في سند السحبإلبراز ما ي للحق ناقالً

  :النقطة األولى
يجوز قانوناً تظهير الشيك لمصلحة أحد الموقِّعين عليه الملتزمين ه سبق ورأينا أن - ٢٩٨

تظهيره من  الصة، ولذا ال يجوز لهبه، وأن تظهيره إلى المصرف المسحوب عليه ال يعد إال مخ
صرف المسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير جديد وإال كان التظهير باطالً، مالم يكن للم

  .لمصلحة مؤسسة غير تلك التي سحب عليها الشيك
 لمصلحة أي من، وإن كان المشرع قد أجاز أيضاً تظهيره السحب في حين أن سند

ألي من بمن فيهم المسحوب عليه سواء كان قابالً للسند أم غير قابل له، كما أجاز  الملتزمين به،
السند  تظهيرؤل عما إذا كان استال في هذا الصدد يثورإال أنه ، ٧٣٨الء إعادة تظهيره من جديدهؤ

                                                           
 .٦٨ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٢٦٣/٣(م  ٧٣٨
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ت في جتمعلكونه قد ا ،أحد الملتزمين به يؤدي إلى انقضاء االلتزام الصرفي باتحاد الذمة لمصلحة
 ند مثالًكما لو ظُهر الس !ذاته؟دين للوبالنسبة  معاً صفتي الدائن والمدين شخص المظَّهر له

كون  ،باتحاد الذمة الصرفي لتزاماال انقضاءإلى  ذلك يؤدي لمصلحة المسحوب عليه القابل، فهل
هو الدائن  بتظهيره لمصلحته ي بالسند، وقد أصبح اآلنالمسحوب عليه القابل هو المدين األصل

  !بمبلغه؟
  :فرضينالتمييز بين الواقع أن اإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي 

ذا كان السند قد ظُهر لمصلحة المسحوب عليه القابل قبل حلول ميعاد إ: ولالفرض األ
  :استحقاقه

ال ينقضي باتحاد الذمة االلتزام الصرفي المترتب في ذمة المسحوب عليه ففي هذا الفرض 
فائدة من  ذلكيحقِّقُ ه من جديد، وتظهير إعادة له بالتالي ، ويحقنتيجة توقيعه بالقبول على السند

  :تينناحي
دون  ،المسحوب عليه من الحصول على ائتمان بموجب هذا التظهيرتمكين : الناحية األولى
  .بعد ه الذي لم يحلاستحقاقميعاد مبلغ السند إالّ في وفاء أن يكون ملتزماً ب

تسوية الديون بين التجار باستعمال سند سحب موجود سابقاً بدالً من إنشاء : الناحية الثانية
  .سند سحب جديد

  :إذا كان السند قد ظُهر لمصلحة المسحوب عليه القابل في تاريخ استحقاقه: الفرض الثاني
االلتزام الصرفي للمسحوب  بالتالي وينقضي ،في هذا الفرض مجرد مخالصةيعد التظهير ف

  .من جديدتظهير السند  لذا يمتنع عليه إعادةوعليه القابل باتحاد الذمة، 
  :الثانيةالنقطة 
قبل تنظيم صحة تظهير الشيك حصوله ل الشكلية شروطالمن  سبق ورأينا أن - ٢٩٩

والواقع أن هذا الشرط مطلوب توفره االحتجاج لعدم الوفاء أو قبل انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه، 
فقد يحدث  أن يحلَّ ميعاد استحقاق السند، ولكن بدالً من أن لصحة تظهير سند السحب، أيضاً 
 ،يقوم بتظهيره إلى شخص آخر  ،لمطالبته بوفاء قيمتهالمسحوب عليه  إلى الشرعي هحامليتوجه 

قد أحسن المشرع صنعاً بتصديه لمعالجة هذا الفرض وبيان حكم التظهير سند السحب الحاصل و
  :٧٣٩بعد حلول ميعاد استحقاقه، مميزاً في هذا الصدد بين فرضين

                                                           
 .٧٢ سابق، صالمرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د -  ).ت.ق ٢٧٢(م  ٧٣٩
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قبل تنظيم  قد حصلول ميعاد االستحقاق، حلل الالحق ،التظهير كان ذاإ: الفرض األول
ومنتجاً لجميع  التظهير صحيحاً يعد، فاالحتجاج لعدم الوفاء أو قبل انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه

  .آثاره القانونية
قد حصل بعد تنظيم  ، الالحق لحلول ميعاد االستحقاق،إذا كان التظهير: الفرض الثاني

وإنما  انقضاء الميعاد المحدد لتنظيمه، فإنه ال ينتج آثاره الصرفية،االحتجاج لعدم الوفاء أو بعد 
  .يعد بمثابة حوالة حق مدنية بما ترتِّبه من آثار وفقاً ألحكام القواعد العامة

  :الثالثةالنقطة 
انتقال  على تظهير الشيك تظهيراً ناقالً للحقسبق ورأينا أن من اآلثار المترتبة  - ٣٠٠

من المظهر إلى المظهر له، فيكون لألخير الحق في  ،من حقوق صرفية شئهمع ما ين ،ملكيته
تقديمه إلى المصرف  فيالحق وتأمينياً،  توكيلياً أو إعادة تظهيره، سواء تظهيراً ناقالً للحق أو

الحق بمقابل وفاء الشيك وما يترتب على ذلك انتقال  وكذلك، المسحوب عليه لمطالبته بوفاء قيمته
، ما يضمنها من تأمينات شخصية أو عينية -  بانتقال الحقوق المذكورة - ينتقلو، ر قانونيةمن آثا

، مالم لمظهر له وجميع الحملة الالحقينحيال ابضمان وفاء الشيك  فضالً عن التزام المظهر
  .يشْتَرِط خالف ذلك

ظهيراً ناقالً ت تظهير سند السحب والواقع أن هذه اآلثار ذاتها تترتب أيضاً على - ٣٠١
 تتجلى في، وعن الشيك -في هذا الصدد  - ة يختلف فيها سند السحب ثمة أمور ثالث، ولكن للحق
  :اآلتي

  :األمر األول
إن تظهير سند السحب تظهيراً ناقالً للحق ينقل من المظهر إلى المظهر له،  - ٣٠٢
سند السحب  هاشئنْي -  أخرى صرفيةً اً، حقوقأعاله إلى تلك الحقوق الصرفية المذكورةباإلضافة 
وقبض قيمته فوراً  لدى أحد المصارف السند حق المظهر له في خصمتتمثل في و -  دون الشيك

مطالبة حقه في أخيراً و، هلمسحوب عليه لقبولإلى افي تقديمه  هحقو، قبل حلول ميعاد استحقاقه
  .ميعاد االستحقاق عند حلول قيمته بوفاء األخير

  :ثانياألمر ال
كما هو عليه الحال في الشيك  – بحكم القانون الحق بمقابل وفاء سند السحبينتقل  - ٣٠٣

المتعاقبين  السند إلى حملة ، ومن األخيروتسليمه إليه السندنشاء تبعاً إل إلى المستفيد من الساحب –



220 

 

ل حامل سند السحب على مقاب ولكن من األهمية بمكان هنا تحديد طبيعة حق، ٧٤٠تظهيرهلتبعاً 
  .، ونبحث تباعاً كالً من هاتين المسألتينمن آثار قانونية مهمةذلك يترتب على وفائه، لما 
  :٧٤١طبيعة حق حامل سند السحب على مقابل وفائه: أوالً
الذي لم يحل  –سند السحب  على مقابل وفاء حاملالاستقر الرأي فقهاً على أن حق  - ٣٠٤

وبحلول ميعاد استحقاق السند فقط يصبح حقه على هو مجرد حق احتمالي،  - بعد ميعاد استحقاقه 
 ، ويعزز هذا الرأي االعتبارات٧٤٢مؤكَّداً وباتَّاً - الموجود لدى المسحوب عليه  –مقابل وفائه 

  :اآلتية الثالثة
إلى المسحوب عليه إال عند حلول ميعاد لم يستلزم المشرع تقديم مقابل وفاء سند السحب  )١

ند مستحق الوفاء لدى االطالع كما سنرى الحقاً، ولذا فثمة ، مالم يكن الس٧٤٣استحقاقه
لتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه، فباإلمكان  -من حيث األصل  –متسع من الوقت 

ليتسنى له  ،منذ تاريخ إنشاء السند وحتى حلول ميعاد استحقاقه ،في أي وقت تقديمه إليه
  .مبلغه في الوقت المناسببوفاء ال
مقابل وفاء سند السحب إلى المسحوب عليه إال عند حلول ميعاد  تقديم ه ال يشترططالما أن )٢

ال مبرر و وتأكُّده قبل حلول هذا الميعاد، للحامل عليه لثبوت حقٍّاستحقاقه، فال مبرر 
من  - م هذا المقابل مبكراً إلى المسحوب عليهقد فيما لو – الساحب أيضاً لحرمان

وإال ترتب على  ،لم يحل بعد طالما أن ميعاد استحقاق السند ف بهه أو التصره مناسترداد
تجميد حقوق الساحب تجاه المسحوب عليه وإبقاؤها معطلة حماية للحامل الذي لم ذلك 

خاصة إذا وب، ع قد أراد هذه النتيجةالمشرومن غير المتصور أن يكون يستحق دينه بعد، 
  .قانونية مستمرة عالقاتكانت تجمع الساحب بالمسحوب عليه 

                                                           
 ).ت.ق ٢٥٧/١(م  ٧٤٠

، وما يليها ١٥٣سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٢٠٦، ص ١٣٧، ١٣٦ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٧٤١
وما يليها،  ٢٥٩أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ١٦١ق، ص هاني دويدار، مرجع ساب. د - .وما يليها ٢١٩ص 
 .وما يليها ٢٧٥ص 

في حين أن حق المستفيد من الشيك على مقابل وفائه يكون مؤكداً وباتاً منذ تاريخ استالمه للشيك، كون الشيك مستحق األداء دائماً  ٧٤٢
سميحة القليوبي، المرجع السابق، . د - .١٨٤ ، مرجع سابق، صالء الدين الحسينيع. حسين شحادة الحسين و د. دلدى االطالع عليه، 

  .٤١٧، ص ٣٠٦فقرة 
 ).ت.ق ٢٥٦(م  ٧٤٣
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بسحبه عليه،  اًقمطلإذا لم يكن سند السحب قَد قُدم إلى المسحوب عليه لقبوله، فقد ال يعلم  )٣
السند ولذا كيف يتصور في هذا الفرض تكليفه باالحتفاظ بما يلزم من مبالغ لوفاء 

حامله لحين حلول ميعاد االستحقاق، وعليه فال مبرر لحرمان وحجزها لمصلحة 
هذا تمسك بالمقاصة بين من ال –له دين في ذمة الساحب  فيما لو نشأ –مسحوب عليه ال

لم يحل  طالما أن ميعاد استحقاق السندذمته في الذي للساحب  مقابل الوفاء دينالدين و
 .بعد

وإذا كان األصل أال يصبح حق حامل سند السحب على مقابل وفائه مؤكَّداً وباتَّاً إال  - ٣٠٥
يصبح كذلك قبل حلول ميعاد استحقاق  –استثناء من هذا األصل  -استحقاقه، فإنه  بحلول ميعاد

  :٧٤٤وهي السند إذا توفرت إحدى حاالت ثالث
  :قبول المسحوب عليه للسند: الحالة األولى

مؤكَّداً  يصبح حق الحامل عليهلديه،  ئهمنذ توفر مقابل وفافإذا قبل المسحوب عليه السند، 
  .وباتَّاً

  :لمصلحته للمسحوب عليه بتجميد مقابل وفاء السند الحامل إخطار: لثانيةالحالة ا
مقابل وفائه لديه وطلب منه تجميد  إذا قام حامل السند بإخطار المسحوب عليه بسحب السند،

 ه، فيصبح حق الحامل على هذا المقابلميعاد استحقاق عند حلولالسند له  ليتمكن من وفاء مبلغ
  .٧٤٥مؤكَّداً وباتَّاً

 كما لومجرد علم المسحوب عليه بسحب السند،  مع التنويه إلى أنه ال يكفي في هذا الصدد
  .الحامل ةصلحمل وفائهه بتجميد مقابل مزِلْال ي فذلك ،وامتنع عن قبوله له للقبول مدقُ

 ة الثانيفي ذم دين معين لألول لمسحوب عليه بتخصيصل الساحب إخطار: الحالة الثالثة
  :السند لوفاء مبلغ

ذمة المسحوب في  لألول مترتبٍ معينٍ دينٍ تخصيصإذا اتفق الساحب مع الحامل على 
هذا الدين حق الحامل على  يصبح، فبهذا االتفاق األخير رطَخْالسند، وَأمبلغ عليه للوفاء ب
  .مؤكَّداً وباتَّاً )الوفاء مقابل( المخصص

                                                           
، ١٥٨، ١٥٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -. ٩٧ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٤٤
 .١٨٢ - ١٨٠ص 

  .٢١٠، ص ٢ حاشية، مرجع سابقإلياس حداد، . د: رف لإلخطار بهذا األثر، نقالً عنوإن كان بعض الفقهاء ال يعت ٧٤٥
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السحب على مقابل  لصيرورة حق حامل سنداآلثار القانونية : ثانياً
  :٧٤٦)عليه له لتقرير حق استئثار(وفائه مؤكَّداً وباتَّاً 

إلى حامله  سند السحباآلثار القانونية المترتبة على انتقال الحق بمقابل وفاء  تختلف - ٣٠٦
  :وهما فقط من ناحيتين ،في الشيك الحال عما هو عليه وتقرير حق استئثار له عليه،

  :ى المطالبة بمقابل الوفـاءدعو: الناحية األولى - ٣٠٧
لحامله الشرعي في تاريخ  تهعن وفاء قيم غير القابل لسند السحب امتنع المسحوب عليهإذا 

 تهلمطالب لألخير عندئذ الرجوع عليه بالدعوى العادية وفقاً ألحكام القواعد العامةفاالستحقاق، 
كان المسحوب عليه  في حين لوالقانون، إلى الحامل بقوة  والذي انتقل، الموجود لديه بمقابل الوفاء

الدعوى الصرفية إما بموجب  الرجوع عليه عندئذ بإحدى دعويين، لحاملا فبإمكان للسند، الًقاب
األولى العادية المتعلقة بمقابل الوفاء، مع مالحظة أن دعوى بموجب ال وأالناشئة عن القبول 

كام القواعد العامة، ولذا يفضل الحامل تخضع لقواعد قانون الصرف، بينما تخضع الثانية ألح
ليتسنى له االستفادة من مبادئ قانون الصرف، وبخاصة مبدأ تطهير  الرجوع بالدعوى الصرفية

 الدفوع، مالم تكن تلك الدعوى قد انقضت بمضي مدة التقادم الصرفي، إذ ال يبقى أمامه عندئذ
 ،القواعد العامة وللتقادم العادي الطويلسوى الرجوع بدعوى مقابل الوفاء التي تخضع ألحكام 
خمس عشرة سنة إذا كان أصل الدين والذي تختلف مدته تبعاً لصفة دين مقابل الوفاء، فتكون 

  .مدنياً وعشر سنوات إذا كان تجارياً
  :٧٤٧تنظيم التزاحم على مقابل الوفاء: الناحية الثانية - ٣٠٨

 الموجود ولم يكن مقابل الوفاء ،هالمسحوب علي على دة أسناد سحبالساحب ع إذا سحب
لمبلغ السند الذي أصبح حق  عندئذ الوفاء في فضليةاأل كافياً للوفاء بها جميعاً، فتكون لدى األخير

الذي أصبح حق حامله على السند  في الوفاء مبلغيليه على مقابل وفائه مؤكَّداً وباتَّاً أوالً، ثم  هحامل
سنده، وذلك احتراماً لحق كل حامل على مقابل وفاء إلخ، ...عده، وهكذابمقابل وفائه مؤكَّداً وباتَّاً 

                                                           
سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د -  .وما يليها ٩٨ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٤٦
أبو زيد رضوان، مرجع . د - .١٨٧ -  ١٨٣، ص ١٦١، ١٦٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .٢٢٨، ٢٢٧، ص ١٥٨

  .وما يليها ٣٣١، ص ١٣٨إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٢٨٠وما يليها، ص  ٢٦٢سابق، فقرة 
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، . د - .وما يليها ٢١٤، ص ١٣٩ فقرة، المرجع السابقإلياس حداد، . د ٧٤٧

 .٣٩٧، ٣٩٦، ص ٤٠٩ة مرجع سابق، فقر
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أنه ينبغي  وتفصيل ذلك غيره من حملة األسناد األخرى، تأكُّد حقوق والذي أصبح مؤكَّداً وباتَّاً قبل
  :التمييز بين فرضين
  :أسناد السحب مستحقة الوفاء في الميعاد ذاته أن تكون: الفرض األول

  :الفرض أمام احتمالينونكون في هذا 
  :مستحقة الوفاء في الميعاد ذاتهالأسناد السحب اختالف تواريخ إنشاء : االحتمال األول
تكون فمستحقة الوفاء في ميعاد واحد ولكنها منشأة في تواريخ مختلفة،  إذا كانت األسناد
، ثم يليه حامل لحامل السند األسبق في تاريخ اإلنشاء - من حيث المبدأ  – األفضلية في الوفاء

 ،لحق كل حامل على مقابل وفاء سنده احتراماً ، وذلك٧٤٨إلخ...وهكذا السند الالحق له في التاريخ
جزءاً من  يكون قد أحال للمستفيد منه لسند األولبإنشاء الساحب ل، فهنشائالذي ترتّب في تاريخ إو

نشائه للسند الثاني أن يحيل الدين المترتب له في ذمة المسحوب عليه، وال يحق له بالتالي عند إ
للمستفيد منه إال بمقدار ما تبقى له في ذمة المسحوب عليه من دين بعد حسم مبلغ السند األول 

  .إلخ...وهكذا
إحدى  بالنسبة لحامل أحد هذه األسناد مع التنويه إلى أن هذا المبدأ يطبق، مالم تتوفر

مؤكَّداً وباتَّاً  على مقابل وفاء سنده هيرورة حقذكرها، والتي تؤدي إلى ص السالفالحاالت الثالث 
إذ تكون األفضلية في الوفاء عندئذ لحامل هذا السند على حملة األسناد  ،هقبل حلول ميعاد استحقاق

  .نشائها من تاريخ إنشاء سندهاريخ إواألخرى ولو كانت األخيرة أسبق في ت
  :مستحقة الوفاء في الميعاد ذاتهالأسناد السحب تماثل تواريخ إنشاء : االحتمال الثاني

فتكون إذا كانت األسناد مستحقة الوفاء في ميعاد واحد ومنشأة في تاريخ واحد أيضاً، 
، ألن وفاءه يبرئ ذمة المسحوب عليه من التزامه ٧٤٩لحامل السند المقبول األفضلية في الوفاء

ى صيرورة حق حامل السند الصرفي الناشئ عن توقيعه بالقبول، فضالً عن أن القبول يؤدي إل
، في حين أن حقوق حملة األسناد األخرى غير المقبولة على مقابل على مقابل وفائه مؤكَّداً وباتَّاً

  .وفائها ال تصبح مؤكَّدة وباتَّة إال بحلول ميعاد االستحقاق
لمسحوب عليه بتجميد مقابل الذي أخطر ا ،وقياساً على ذلك يمكن القول بتفضيل حامل السند

، على غيره من حملة األسناد األخرى، ولكن في حال التزاحم بين حامل السند لمصلحته وفائه
  .لألخير عندئذ المذكور وحامل سند مقبول، تكون األفضلية في الوفاء

                                                           
 ).ت.ق ٢٦١/١(م  ٧٤٨

 ).ت.ق ٢٦١/٢(م  ٧٤٩
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الذي ُأخْطر وإذا لم يكن أي من األسناد مقبوالً، فتكون األفضلية في الوفاء لحامل السند 
  .٧٥٠مقابل وفائهالمسحوب عليه  بتخصيص 

  .٧٥١"عدم التقديم للقبول"على أن تأتي في المرتبة األخيرة األسناد المتضمنة شرط 
يشترك حملتها عندئذ في اقتسام وفي حال تساوي األسناد من جميع الوجوه المذكورة أعاله، 

لنسبة  تبعاً ، يحددفاء قسمة غرماء، بمعنى أن يحصل حامل كل سند على جزء من مبلغهمقابل الو
  .الساحب عليهتي سحبها ال إلى مجموع مبالغ األسناد الموجود لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء

  :أسناد السحب مستحقة الوفاء في مواعيد مختلفة أن تكون: الفرض الثاني
لتزاحم على مقابل الوفاء بالمعنى الحقيقي، إذ يلْزم المسحوب لال وجود في هذا الفرض 

ثم يليه حامل السند لحامل السند الذي حلَّ ميعاد استحقاقه أوالً،  -من حيث المبدأ  – عليه بالوفاء
 لحق كل حامل على مقابل وفاء سنده، احتراماً وذلكإلخ، ...الالحق له في ميعاد االستحقاق وهكذا

واعيد فحقوق حملة األسناد التي لم تحل بعد م بحلول ميعاد استحقاقه، والذي يصبح مؤكَّداً وباتَّاً
عند حلول مواعيد من مقابل وفاء  لدى المسحوب عليه استحقاقها ال ترد إال على ما تبقى

  .استحقاقها
مع التنويه إلى أن هذا المبدأ يطبق، مالم تتوفر بالنسبة لحامل أحد هذه األسناد إحدى 

مؤكَّداً وباتَّاً الحاالت الثالث السالف ذكرها، والتي تؤدي إلى صيرورة حقه على مقابل وفاء سنده 
قبل حلول ميعاد استحقاقه، إذ تكون األفضلية في الوفاء عندئذ لحامل هذا السند على حملة األسناد 

، ألن حقه على سنده ميعاد استحقاقها من مواعيد استحقاقاألخرى ولو كانت األخيرة أسبق في 
 .ليهقبل أن تتأكَّد حقوقهم عمقابل الوفاء قد أصبح مؤكَّداً وباتَّاً 

  :ثالثاألمر ال
حيال المظهر له  في ذمة المظهر ينْشئ تظهيراً ناقالً للحقتظهير سند السحب  إن - ٣٠٩

، عند حلول ميعاد استحقاقه االلتزام بضمان وفاء قيمة السند، باإلضافة إلى وجميع الحملة الالحقين
المظهر بضمان قبول  يتمثل في التزامو - سند السحب دون الشيك  يختص به – خرآ التزاماً

  .كما أسلفنا ٧٥٣مالم يشْتَرِط خالف ذلك، ٧٥٢المسحوب عليه للسند

                                                           
  ).ت.ق ٢٦١/٣(م  ٧٥٠
  ).ت.ق ٢٦١/٤(م  ٧٥١
فالقبول هو أحد ضمانات الوفاء بقيمة سند السحب كما سنرى الحقاً، في حين أنه ال قبول في الشيك كونه مستحق الوفاء دائماً لدى  ٧٥٢

 .االطالع عليه كما أسلفنا
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  المبحث الثالث
  ضمانات الوفاء بقيمة سند السحب

  
أن أهم الضمانات الرئيسة للوفاء بقيمة الشيك، والتي أحاط المشرع  سبق ورأينا - ٣١٠

 الضمان االحتياطيو مقابل الوفاء( :ثالث ضمانات وهي التجاري بها حامله الشرعي، تتمثَّل في
  .)للموقِّعين التضامن الصرفيو

والواقع أن هذه الضمانات الثالث تُعد أيضاً من أهم الضمانات الرئيسة للوفاء بقيمة سند 
تي ال وجود ، وال)قبول المسحوب عليه للسند(هي و مهمة صرفية السحب، ويضافُ إليها ضمانة
كونه من حيث تنافى مع طبيعته ي، ألنه ٧٥٤فيه قانوناً  محظور للها في الشيك، بل إن القبو

  .كما أسلفنا عليهمستحق الوفاء دائماً لدى االطالع 
 الضمان االحتياطيو مقابل الوفاء(الضمانات الثالث األولى وطالما سبق لنا دراسة كلٍّ من 

الشيك، فإننا نكتفي  مةضمانات الوفاء بقيبالتفصيل بمناسبة بحث ) للموقِّعين التضامن الصرفيو
مقابل ما يختص به ل – بإيجازو –فقط  باإلحالة إليها تفادياً للتكرار، ونقتصر هنا على التطرق

ثم نبحث بالتفصيل  ،في مطلب أول الشيك مقابل وفاء ها عنفيختلف ي من أحكام وفاء سند السحب
  .في مطلب ثان) يهقبول المسحوب عل(وهي  للوفاء بقيمة سند السحب الضمانة الرابعة

  
  المطلب األول

  سند السحب مقابل وفاء
  

نكتفي  سبق وتطرقنا بالتفصيل لدراسة أحكام مقابل وفاء الشيك ومؤيدات انتفائه، ولذا
نوجز دراستنا لمقابل وفاء سند السحب باالقتصار على بحث النقاط و ،باإلحالة إليها تفادياً للتكرار

  :وذلك على النحو اآلتي الشيك، مقابل وفاءختلف فيها عن ي التي
  

                                                                                                                                                                             
محمود مختار أحمد بريري، قانون . د - .٧٥، ٧٤ ، مرجع سابق، صعالء الدين الحسيني. و دحسين شحادة الحسين . د ٧٥٣

  .وما يليها ٣٠٦وما يليها، ص  ٣٢٧المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
  ).ت.ق ٣٥٥/١(م  ٧٥٤
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  :مفهوم مقابل وفاء سند السحب: أوالً
يتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجهاً إلى  ذكرنا فيما سبق أن سند السحب - ٣١١

بحلول هذا  كون الساحب دائناً لهوذلك ، عند حلول ميعاد استحقاقه المسحوب عليه بوفاء قيمته
 مديناً كون الساحبوأنه أمره بوفائه إلى المستفيد، ومستحق األداء، د مبلغ السنل بمبلغ مساوٍ الميعاد

فإن الغرض من  وبالتالي ،ومستحق األداء بحلول ميعاد استحقاقه لألخير بمبلغ مساوٍ لمبلغ السند
الدين األول هو الدين : هو العمل على إطفاء دينين بين أطرافه الثالثة األوائل إنشاء سند السحب

، والدين الثاني هو "مقابل الوفاء"والذي يطلق عليه  المسحوب عليه،للساحب في ذمة  ي الذيالنقد
  .٧٥٥"القيمة الواصلة"الدين النقدي الذي للمستفيد في ذمة الساحب، والذي يطلق عليه 

المسحوب مترتِّب للساحب في ذمة ال نقديالدين الهو  سند السحبمقابل وفاء وعليه فإن 
، بحلول ميعاد استحقاق السند والمستحق األداء موجودال، السند قل لمبلغعلى األ يمساوال ،عليه
  .هوسابقة على سحب خارجة عن نطاق السند بين هذين الطرفين قانونية عالقة ناشئ عنوهو 

  :٧٥٦شروط مقابل وفاء سند السحب: ثانياً
 ،)١( ياًدنقاً دين هذا المقابل أن يكون ٧٥٧استلزم المشرع لوجود مقابل وفاء سند السحب

 بحلول ميعاد استحقاق السند المسحوب عليه ومترتِّباً في ذمة، )٢( على األقل لمبلغ السند ياًمساو
  .)٤( الميعاد حلول هذاب أيضاً ومستحق األداء ،)٣(

األول والثاني بمناسبة بمناسبة بحث أحكام مقابل  وطالما سبق وشرحنا بالتفصيل الشرطين
تفادياً للتكرار، ونقصر دراستنا هنا على شرح الشرطين  اإلحالة إليهابنكتفي وفاء الشيك، فإننا 

  .الثالث والرابع
 :استحقاق سند السحب في تاريخوجود دين مقابل الوفاء  )١

منذ المسحوب عليه  المصرف موجوداً لدىيكون أن  يجبالشيك  وفاءسبق ورأينا أن مقابل 
النتفائه أي أثر على  ليس ، ولكنلجزائية، وإال كان ساحبه عرضةً للمؤيدات ا٧٥٨هتاريخ إصدار

                                                           
نقدي مساوٍ لمبلغ السند، وأن هذا كما سبق وقلنا بأنه عندما يظهر المسفيد السند لشخص آخر، فذلك ألنه مدين لذلك الشخص بمبلغ  ٧٥٥

طلق ذات التسمية على الدين النقدي الذي للمظهطلق عليه أيضاً القيمة الواصلة، وير له في ذمة المستفيد ير له الدين النقدي الذي للمظه
 .إلخ...الثاني في ذمة من ظهر له السند وهكذا

وما يليها،  ١٢٩إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٢٤٩ها، ص وما يلي ٢٣٨أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د ٧٥٦
 .وما يليها ٣٠٧ص 

 ).ت.ق ٢٥٦(م  ٧٥٧
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ويلزم ساحبه بضمان وفائه حيال حامله الشرعي يبقى صحيحاً  إذ ،أو صحة إصداره انعقاد الشيك
  .اإللزامية كافةً هاستحوذ على بياناتو كان مسحوباً على مصرف طالماولو كان مهمالً، 

في تاريخ  لدى المسحوب عليه يجب أن يكون موجوداًأما مقابل وفاء سند السحب ف - ٣١٢
م المسحوب عليه عندئذ زلْوي تهبقيم ةطالبالمللحامل  فيه ألنه الوقت الذي يكون ،٧٥٩هاستحقاق
 ،، وليس منذ وقت إنشائهفقط هفي تاريخ استحقاقالسند  مقابل وفاء وجوديشترط  ، وبالتاليبالوفاء
أو قبل  قابل وفاء السند موجوداً وقت إنشائهوعليه إذا كان م، االطالعلدى  وفاءكن مستحق الي لمما

سبب من أسباب االنقضاء بأي انقضى  -  بحلول ميعاد االستحقاق -  ولكنه ،استحقاقهحلول ميعاد 
 يكونعندئذ غير موجود، و السند مقابل وفاء فيعداصة أو غير ذلك، كالوفاء أو اإلبراء أو المق

، حلول ميعاد استحقاق السندعليه مديناً للساحب بعد ب وأصبح المسح فيما لوأيضاً  كذلك الحال
 عدمع التنويه إلى أن وجود مقابل وفاء سند السحب لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه ال ي
شرطاً لصحة انعقاده، فانتفاؤه ال يؤثر على انعقاد السند صحيحاً طالما استجمع بياناته اإللزامية 

  .ي عقوبة جزائيةكافةً، وال يعرض ساحبه أل
 :استحقاق سند السحب في تاريخدين مقابل الوفاء  استحقاق )٢

  .٧٦٠إصداره حاّل األداء منذ تاريخالشيك يجب أن يكون  وفاءسبق ورأينا أن مقابل 
الموجود لدى المسحوب عليه في  ،أما في سند السحب فيجب أن يكون مقابل وفائه - ٣١٣

إذا كان الدين الذي للساحب في ذمة  وعليه ،هذا التاريخ في أيضاً حاّل األداء ،تاريخ استحقاقه
 مقابل وفاءفيعد  قاق سند السحب،المسحوب عليه مستحق الوفاء في تاريخ الحق لتاريخ استح

عن هذا األجل كي يسدد قيمة وال يجبر المسحوب عليه على التنازل  ،السند عندئذ غير موجود
تنازالً ضمنياً عن الجزء المتبقي من األجل  هقبول عد سندلكن إذا قبل المسحوب عليه ال السند،

ن مقابل الوفاء أحد أ ومع ذلك طالما ،ويصير مقابل الوفاء موجوداً ،الممنوح له في الدين األصلي
حق التمسك بوجود مقابل الوفاء ته، فقد أقر له المشرع في سبيل استيفاء قيم ضمانات حامل السند

، حتى وإن لم يكن األخير قابالً ٧٦١هعند حلول أجل به مطالبة المسحوب عليهوإمكانية  ،المؤجل
  .للسند

                                                           
ألحكام قانون  محمود مختار أحمد بريري، القواعد الخاصة بالشيك وفقاً. د -. ١٥٣، ١٥٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٧٥٩

هاني دويدار، مرجع . محمد فريد العريني و د. د - .٢٩ ، ص١٩، فقرة مرجع سابقوتعديالته،  ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة الجديد رقم 
 .٣٤٧سابق، ص 

 .كون الشيك أداة وفاء مستحق األداء دائماً لدى االطالع عليه ٧٦٠
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  :٧٦٢بإثبات وجود مقابل وفاء سند السحكيفية : ثالثاً
سبق ورأينا أنه من الجائز إثبات وجود مقابل وفاء الشيك لدى المصرف المسحوب عليه في 

، وبينا ما لتأشيره أو ت في المواد التجاريةإعماالً لمبدأ حرية اإلثبااإلثبات  بجميع وسائل تهمواجه
طريقة إثبات وجوده من قبِل  في حين يتوقف تحديددد، تصديقه على الشيك من أثر في هذا الص

  .صفة دين مقابل الوفاءعلى  المهمل الساحب في مواجهة الحامل
ه، ينبغي أما في سند السحب، فلمعرفة كيفية إثبات وجود مقابل وفائه لدى المسحوب علي

، وتفصيل ذلك التمييز بين ما إذا كان السند غير مقبوٍل من المسحوب عليه أم أنه مقبول منه
  :كاآلتي
  :في سند السحب غير المقبول )١

صفة دين على يعتمد تحديد طريقة إثبات وجود مقابل وفائه لدى المسحوب عليه  - ٣١٤
اإلثبات المقررة في المواد المدنية،  وسائلوجب إثبات وجوده وفقاً ل اًمدنيإذا كان فمقابل الوفاء، 

ليرة سورية، ) ٥٠٠(ما يقوم مقامها فيما لو تجاوزت قيمته ببما يعني وجوب اإلثبات بالكتابة أو 
 لة في المواد اإلثبات المقبو وسائلبجميع أما إذا كان دين مقابل الوفاء تجارياً فيجوز إثباته عندئذ

، إعماالً لمبدأ حرية اإلثبات فةً بما فيها البينة الشخصية والقرائناإلثبات كا التجارية، أي بوسائل
  .التجارية في المواد

وحامل سند السحب غريب عن العالقة األصلية التي تربط ساحبه بالمسحوب عليه، والتي 
 سليمتكانت سبباً لمديونية األخير تجاه الساحب، ولذا فقد ألزم المشرع الساحب أو وكيل تفليسته ب

ما يلزم من وثائق  –فيما لو أراد مقاضاة المسحوب عليه لتحصيل مقابل الوفاء منه  –الحامل 
، كنسخة العقد المبرم بين الساحب والمسحوب عليه، ٧٦٣وجود مقابل الوفاء لديهومستندات إلثبات 

  .٧٦٤وتكون نفقات ذلك على عاتق الحامل
  
  

                                                           
 .١٥٨ - ١٥٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ٢١٢، ص وما يليها ١٥٠ سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة. د ٧٦٢

وما يليها،  ٢٤٨أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د -  .وما يليها ١٧٣، ص وما يليها ١٥٢، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -
إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٧٣يليها، ص وما  ١١٧جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -  .وما يليها ٢٦٢ص 
 .وما يليها ٣١٩وما يليها، ص  ١٣٤

 ).ت.ق ٢٥٨/١(م  ٧٦٣

 ).ت.ق ٢٥٨/٢(م  ٧٦٤
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 :في سند السحب المقبول )٢

العبء عن عاتق من يداعي المسحوب عليه القابل لسند  رغبةً من المشرع في تخفيف
السحب وتيسير إثبات وجود مقابل وفائه لديه، افترض أن األخير ال يقبل السند عادةً مالم يكن قد 
تلقى فعالً مقابل وفائه من الساحب أو لديه ثقة بأنه سيتلقَّاه منه قبل حلول ميعاد استحقاق السند، 

ه له سينشئ في ذمته التزاماً صرفياً بوفاء قيمته لحامله الشرعي بحلول وبخاصة أنه يعلم أن قبول
ولذا فقد عد قبول المسحوب عليه للسند قرينة قانونية على وجود مقابل وفائه ميعاد االستحقاق، 
بين  –فيما يتعلَّق بقوة هذه القرينة والمستفيد منها الذي يمكنه التمسك بها  –لديه، ولكنه ميز 

المقبول الثالثة وهم الساحب والمسحوب عليه القابل  التي تربط بين أطراف السند ات الثنائيةالعالق
  :والحامل، وذلك على النحو اآلتي

 :في العالقة بين الساحب والمسحوب عليه القابل .١

د في تُعد قرينة وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه المستمدة من قبوله للسن - ٣١٥
بأن يثبِت مثالً عدم تلقيه مقابل  ،٧٦٥ويمكن للمسحوب عليه دحضها قرينة بسيطةعالقته بالساحب 

 الوفاء من الساحب أو أن األخير استرده منه أو أنه قبَِل السند على المكشوف ليجنِّب الساحب
  .خطر تنظيم االحتجاج لعدم القبول والرجوع المبكِّر عليهم وغيره من الملتزمين به

العالقة بين الساحب والمسحوب المذكورة قد نقلت عبء اإلثبات، في وبذلك تكون القرينة 
، من  عاتق األول إلى عاتق الثاني، فلم يعد الساحب مكلَّفاً بإثبات وجود مقابل الوفاء عليه القابل

األخير دحض هذه القرينة المستمدة من قبوله  بالمقابل يستطيعولكن لدى المسحوب عليه القابل، 
   .رنا أعالهللسند كما ذك

 :أما في العالقة بين المسحوب عليه القابل والحامل .٢

ينشئ في ذمته حيال حامله قبول المسحوب عليه لسند السحب أسلفنا فيما سبق أن  - ٣١٦
اً بوفاء قيمته له بحلول ميعاد االستحقاق، وأن هذا االلتزام الصرفي مباشر اًصرفي اًالتزام الشرعي

 القانونية عن العالقات تماماً مستقل تزام مجرد، بمعنى أنه التزامسحوب عليه القابل هو الللم
كانت تربط  بين أطراف السند، ومنقطع الصلة بأي من تلك العالقات التي أدت إلى السابقة التي 

لحامله الشرعي في  ة السند إذا امتنع المسحوب عليه القابل عن وفاء قيمإنشائه أو تظهيره، وعليه 

                                                           
  ).ت.ق ٢٦٢/١(م  ٧٦٥
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بإحدى دعويين، إما بموجب الدعوى الصرفية  ق، فلألخير عندئذ الرجوع عليهتاريخ االستحقا
  :بقوة القانون إليهالذي انتقل  الناشئة عن القبول أو بموجب الدعوى العادية المتعلقة بمقابل الوفاء

تُعد قرينة وجود ، الدعوى الصرفيةبموجب  القابل فإذا رجع الحامل على المسحوب عليه −
في هذا  –لدى المسحوب عليه المستمدة من قبوله للسند في عالقته بالحامل  مقابل الوفاء

، بمعنى أنه ليس لألخير ٧٦٦قرينة قاطعة وال يجوز للمسحوب عليه دحضها - الفرض 
التنصل من التزامه الصرفي بحجة عدم تلقيه مقابل الوفاء من الساحب، فالدفع بانتفاء 

  .الدفوعمقابل الوفاء من تطبيقات مبدأ تطهير 
أما إذا رجع الحامل على المسحوب عليه القابل بموجب الدعوى العادية المتعلقة بمقابل  −

تُعد قرينة وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فالوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون، 
 يمكنو بسيطةقرينة  - في هذا الفرض  –المستمدة من قبوله للسند في عالقته بالحامل 

بمعنى أنه بإمكان األخير دفع مطالبة الحامل بإثبات عدم تلقيه ، وب عليه دحضهاللمسح
أن الحامل يطالب  من الساحب على الرغم من قبوله للسند، ومبرر ذلكمقابل الوفاء 

المسحوب عليه هنا بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه من الساحب وفقاً ألحكام حوالة الحق، 
المسحوب ه في عالقته بز الساحب، والذي سبق وبينا أعاله أنولذا فإنه يكون في ذات مرك

 .٧٦٧القرينة المذكورة قرينة بسيطةتكون  عليه القابل

 :وأخيراً في العالقة بين الحامل والساحب .٣

 عن الوفاء القابل امتناع المسحوب عليهبسبب  - على الساحب  رجع الحاملإذا  - ٣١٧
 ودفع مطالبته له ،الحامل في اإلفادة من إهمال الساحب رغبو –بقيمة السند في تاريخ االستحقاق 

فعندئذ  ،بسقوط حقه في الرجوع عليه صرفياً بسبب عدم مراعاته للواجبات المفروضة عليه قانوناً
ال يستفيد الساحب في عالقته بالحامل من قرينة وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه المستمدة 

يمكنه التمسك حياله بالقرينة المذكورة، وإنما يتوجب على الساحب أن  من قبوله للسند، وبالتالي ال
في تاريخ  المسحوب عليه لدى مقابل وفاء السند وجود - بدليل مستقل عن القرينة  – يثبت

وليس مجرد ضامن  يبقى عندئذ مديناً أصلياً بالسند ،من إثبات ذلك ، فإذا لم يتمكن٧٦٨االستحقاق

                                                           
 ).ت.ق ٢٦٢/٢(م  ٧٦٦

  .٢٠٥، ٢٠٤، ص ١٣٤ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د ٧٦٧
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، طالما أن ٧٦٩ستفيد من إهمال الحامل، الذي يستطيع الرجوع عليه صرفياًوبالتالي ال ي ،للوفاء
  .التزامه الصرفي لم ينقض بمضي مدة التقادم الصرفي

  
  المطلب الثاني

  ٧٧٠لسند السحب قبول المسحوب عليه
  

يعد قبول المسحوب عليه لسند السحب أحد أهم الضمانات الرئيسة للوفاء بقيمته،  - ٣١٨
ون غيره من السندين التجاريين اآلخرين، فقد أسلفنا أن القبول محظور قانوناً والتي يختص بها د

 ، فسحبهعليهفي الشيك، ألنه يتنافى مع طبيعته من حيث كونه مستحق الوفاء دائماً لدى االطالع 
ال حاجة للقبول ولذا ، إصدارهيفترض وجود مقابل وفائه لدى المصرف المسحوب عليه منذ تاريخ 

الشخص غير وارد أيضاً في السند ألمر، ألنه مرتبط في سند السحب بالحقاً أنه  ، وسنرىفيه
يتضمن إنشاء عالقة بين كونه المسحوب عليه، والذي ال وجود له في السند ألمر، الثالث وهو 

هو الذي حرر السند ابتداء لمصلحته فوالمستفيد  الذي تعهد بوفاء قيمته هرهما محروشخصين فقط 
  . األول بالحق الثابت فيه ئنالدا

نبدأ دراسة قبول المسحوب عليه لسند السحب ببيان مفهومه في فرع أول، ثم نتحدث عن 
تقديم سند السحب للقبول وإجراءات ذلك في فرع ثان، وبعدها نتطرق لعرض الشروط الواجب 

وأخيراً نبحث مسألتي  توفرها في القبول وبيان ما يترتَّب عليه من آثار قانونية في فرع ثالث،
  .االمتناع عن القبول والقبول بطريق التدخُّل في فرع رابع

  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٠٥، ص ١٣٥ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د -). ت.ق ٣١٣/٢(م  ٧٦٩
وما  ١٠٥وما يليها، ص  ١٦٦جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -  .وما يليها ١٧٤هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٧٧٠
 .يليها
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  الفرع األول
  مفهوم القبول

  
يتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجهاً إلى  ذكرنا فيما سبق أن سند السحب - ٣١٩

األمر ال إال أن هذا  ،ألمر شخص ثالث عند حلول ميعاد استحقاقه المسحوب عليه بوفاء قيمته
لتزم الشخص ي أن ألن األصل هو يرتِّب على عاتق المسحوب عليه التزاماً صرفياً بالوفاء،

 بمحض إرادته وليس بناء على رغبة غيره، فطالما أن األخير لم يقبل السند فإنه يبقى غريباً عنه
 إليه بقوة القانون،بمقابل الوفاء الذي انتقل وال يستطيع حامله مطالبته إال ، به صرفياً غير ملتزم

بهذا المقابل لتخلُّف أحد وبإمكان المسحوب عليه عندئذ التمسك في مواجهته بجميع الدفوع المتعلقة 
كما  أن تكون مطالبة الحامل مقتصرة على الحق الصرفيإعمال مبدأ تطهير الدفوع وهو شروط 
  .أسلفنا

، إذ أن دائرة التعامل به يدخل هفإن ،على سند السحب بالقبول ع المسحوب عليهلكن إذا وقَّو
 عند حلول له تهبوفاء قيم اًمباشر اًصرفي اًالتزام حيال حامله الشرعي في ذمته قبوله له ينشئ
تعهد المسحوب عليه بإرادته المنفردة بوفاء قيمة  هو قبولالفوعليه ، كما أسلفنا ميعاد استحقاقه

  .٧٧١قهسند السحب لحامله الشرعي عند حلول ميعاد استحقا
يجد ف ،ضمانة جديدة إلى الضمانات التي يشتمل عليها سند السحبضيف القبول وبذلك ي

مما ، عليه الموقعين اآلخرينسائر و هإلى جانب ساحب قيمته جديداً يتعهد بوفاءصرفياً مديناً  هحامل
تقبل التي يتعاملون معها ل همولذا يلجأ كثير من التجار إلى مصارف ولة،سهأكثر يجعل تداوله 

بائتمان  تتمتع -  مصرفيةفقبول السند من مؤسسة عمولة معينة،  ألسناد التي يسحبونها عليها لقاءا
المصارف  وهكذا ظهرت لدى ،خصمه بسهولةيتيح لحامله الشرعي  – في السوق التجارية كبير

سرعة ب- تطورت هذه التجارة فيها  وأدى ،انكلترا التي اشتهرت بهاو ،عادة فتح اعتماد بالقبول
طة سماسرة اسالمصارف لديها بهذه العمليات بو ص بعضإلى تخص -  خالل القرن التاسع عشر

تقلت ان ثم ،المسحوبة على لندن باالسترليني بمثابة عملة دولية داسنأصبحت األف ،التجارية  داسناأل
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شكل ولكن ب ،إلى فرنسا وبعدها ،إلى الواليات المتحدة األمريكية عادة القبول المصرفي 
  .٧٧٢أضيق

  
  الفرع الثاني

  تقديم سند السحب للقبول وإجراءاته
  

  ).ثانياً(تقديمه للقبول ، ثم نوضح إجراءات )أوالً(نتحدث عن تقديم سند السحب للقبول 
  :تقديم سند السحب للقبول: أوالً

 لىلهما هل تقديم سند السحب للقبول محظور عو، أفي هذا الصدد ن تساؤالنيتبادر إلى الذه
؟ وثانيهما هل المسحوب عليه ملزم بقبول سند السحب أم له حامله أم حق له أم التزام على عاتقه

  حق رفض قبوله؟
  :تباعاً عن هذين التساؤلين نجيب

محظوراً عليه أو التزاماً  للحامل وليس اختياري حق للقبول السحب تقديم سند المبدأ أن )١
 :على عاتقه

المسحوب عليه لقبوله  أن تقديم سند السحب إلى - ه المشرع وفقاً لما أقر – المبدأف - ٣٢٠
المسحوب عليه  ألن قبول ،٧٧٣استعمالهب ال يلزمو ال يمتنع عليه ممارسته حق اختياري للحامل

الخيار  فللحامل وعليه ،لوفاء بقيمتهاضمانات  ىحدإوإنما هو  ،تهليس شرطاً لصح لسند السحب
لمسحوب عليه إلى ا –قبل حلول ميعاد استحقاقه  – م السندقدي أن يستفيد من هذه الضمانة بأن إما
إلى ه يتوجو السند  د استحقاقاعيم أن يصرف النظر عنها بأن ينتظر لحين حلولأو  ،قبولهل
فيما لو سلك الخيار الثاني، والذي  حامالً مهمالً دون أن يعد قيمته، بوفاء تهلمسحوب عليه لمطالبا

ميعاد  مسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء بحلولالعندما تكون لديه ثقة في أن غالباً ما يسلكه 
سند الستيفاء قيمة الإلى االطمئنان  همالءة الساحب والموقعين اآلخرين تدعو أن فيأو  ،االستحقاق
  . المسحوب عليه عن الوفاء امتنع امنهم إذ
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ليس مطلقاً، وإنما  حب للقبولسند الس في تقديملحامل ل الحق االختياري مبدأإال أن  - ٣٢١
 خريانان ُأللقبول، وحالت هفيهما بتقديم السند حامل يلزم انحالتثمة ف ،ترد عليه بعض االستثناءات

  . لقبولفيهما تقديمه ل يمتنع عليه
 :٧٧٤للقبول تقديمهب سند السحب حاملما فيه ملزي ان اللتانتالحال  - أ

ه للقبول إذا توفرت إحدى حالتين، األولى يكون حامل سند السحب ملزماً بتقديم - ٣٢٢
  :مردها االتفاق والثانية مردها نص القانون، وهما

 :٧٧٥إذا تضمن سند السحب شرطاً صريحاً يوجب تقديمه للقبول •

بالتفصيل كأحد البيانات االختيارية الجائز إدراجها في سند  سبق لنا دراسة هذا الشرط
  .تفادياً للتكرار نكتفي باإلحالة إليهلذا السحب، و

 :٧٧٦إذا كان سند السحب مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع •

، وقد سبق لنا دراسة هذه استحقاقه تاريختحديد يتسنى للقبول لهذا السند  تقديم فيتوجب هنا
لتحديد تاريخ استحقاق سند السحب بمناسبة البيانات اإللزامية الواجب إدراجها  الطريقة

  .نكتفي باإلحالة إليها تفادياً للتكرارلذا و ،هفي
 :٧٧٧للقبول هتقديم سند السحب حاملا على ميمتنع فيه لتانال انالحالت  - ب

يمتنع على حامل سند السحب تقديمه للقبول إذا توفرت إحدى حالتين، األولى مردها  - ٣٢٣
  :االتفاق والثانية مردها نص القانون، وهما
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 :٧٧٨شرطاً صريحاً يمنع تقديمه للقبولإذا تضمن سند السحب  •

سبق لنا دراسة هذا الشرط بالتفصيل كأحد البيانات االختيارية الجائز إدراجها في سند 
  .السحب، ولذا نكتفي باإلحالة إليه تفادياً للتكرار

 :٧٧٩االطالعلدى إذا كان سند السحب مستحق الوفاء  •

فعندما يقدمه إلى المسحوب عليه يكون ، للقبول في تقديمه هذا السند ال مصلحة لحامل فهنا
وقد سبق لنا دراسة هذه الطريقة لتحديد  ذلك لمطالبته بوفاء قيمته وليس لمجرد قبوله،

تاريخ استحقاق سند السحب بمناسبة البيانات اإللزامية الواجب إدراجها فيه، ولذا نكتفي 
  .باإلحالة إليها تفادياً للتكرار

 :٧٨٠طلق الحرية في قبول سند السحب أو رفض قبولهالمبدأ أن للمحسوب عليه م )٢
ولو  في قبول سند السحب أو رفض قبولهأن للمحسوب عليه مطلق الحرية  فالمبدأ - ٣٢٤

التزاماً صرفياً  حيال حامله الشرعي سينشئ في ذمته للسند، ألن قبوله ٧٨١كان قد تلقى مقابل وفائه
يخضع لقواعد الصرفي  لتزامفي ذلك ألن اال وقد ال يرغب ،بوفاء قيمته بحلول ميعاد االستحقاق

ل وطأتها على عاتق المدين الصرفي، وذلك بخالف قانون الصرف التي تمتاز بشدة قسوتها وثق
تداول ، كما قد يفضل المسحوب عليه أالّ يالذي يخضع ألحكام القواعد العامة بمقابل الوفاءالتزامه 

ند عدم استعداده ن رفض المسحوب عليه قبول السيجب أال يفهم م ولكن ،يحمل توقيعه سند سحب
ال تحمل توقيع المسحوب عليه  التي األسنادفكثير من  ه،ميعاد استحقاق للوفاء بقيمته عند حلول

واعيد م عند حلول قيمتها األخير يفيومع ذلك قبولها،  أو لرفضه للقبول يهإل اتقديمهلقبول، لعدم با
  .هااستحقاق
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ليس مطلقاً،  في قبول سند السحب أو رفض قبوله المسحوب عليه حرية مبدأإال أن  - ٣٢٥
إذا توفرت إحدى حالتين،  سند السحب المسحوب عليه بقبول الفقه والقضاء على إلزام فقد استقر
  :٧٨٢، وهماردها االتفاق والثانية مردها العرف التجارياألولى م

 عليه أسناد السحب التي يسحبهاإذا اتفق الساحب مع المسحوب عليه على أن يقبل األخير   - أ
 :األول

 ويسمح ،هعمالئ ألحد رفمصصورة اعتماد يفتحه في  عمالً أن يتجسد هذا االتفاق غالبالو
ى ويطلق عل ،عليه ة قبول أسناد السحب التي يسحبهالألخير استيفاء المبلغ المعتمد بطريق بموجبه

في هذا  المسحوبة عليه قبول األسناد، وإذا رفض المصرف "االعتماد بالقبول"هذا االعتماد 
خالله بالتزامه التعاقدي ويلزم بتعويض الساحب عما لحقه من ضرر إلتنعقد مسؤوليته ف ،الفرض

  .جراء ذلك
  :تجاريةال الصفةدين مقابل الوفاء لإذا كان كل من الساحب والمسحوب عليه تاجراً، وكان   -  ب

عليه من قبِل  ةد السحب المسحوباسنأبول لزام التاجر بققد استقر العرف التجاري على إف
بين  وذلك ألن سحب أسناد السحب ،ذا صفة تجارية اتاجر آخر فيما لو كان دين مقابل وفائه

فالمفروض أن ولذا ات التجارة، أمر يتالءم مع مقتضي اًبعضضهم عب التجار للوفاء بديونهم حيال
 اعندمضار بذلك، ألن له بدوره وهو لن ي ،نهيسحبه عليه دائ كل مدين منهم سند السحب الذييقبل 

وإذا رفض التاجر  استيفاء حقوقه من زمالئه التجار،  فيذاته األسلوب يصبح دائناً أن يلجأ إلى 
فتنعقد مسؤوليته التقصيرية الرتكابه عمالً  في هذا الفرض، عليه ةالمسحوب د السحباسنأقبول 

 ،وقد يكون التعويض كبيراً ه من ضرر جراء ذلك،غير مشروع ويلزم بتعويض الساحب عما لحق
، القبولرفض جراء  التجارية تهوسمع الساحب ألنه يجب أن يغطي الضرر الذي لحق بائتمان

  . غير مدين له على شخص داسنسحب األ وكأنه الذي أظهره
  :تقديم سند السحب للقبولإجراءات : ثانياً

ية تقديم سند السحب للقبول، وكذلك هوية نتناول هنا تحديد هوية الشخص الذي له صالح
  .الشخص الذي له صالحية قبوله، فضالً عن تحديد المكان والميعاد اللذين يقدم فيهما السند للقبول
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١( قَمد٧٨٣سند السحب للقبول م: 
األصل أن الذي يقدم السند للقبول هو حامله الشرعي أو وكيله القانوني، ولكن مع  - ٣٢٦
إذ ليس على ، ٧٨٤تقديمه للقبول –ولو لم يكن حامله الشرعي  –مشرع ألي حائز للسند ذلك أجاز ال

فصحيح أن لتحقُّق من مشروعيتها، لمن يقدم إليه السند للقبول التحري عن مصدر حيازة مقدمه 
اد التوقيع على السند بالقبول سينشئ في ذمة القابل التزاماً صرفياً بوفاء قيمته عند حلول ميع

، حيال حامله الشرعي بول وإنمادم السند إليه للقاستحقاقه، إال أن التزامه هذا لن يكون حيال من ق
فعندئذ فقط يتوجب عليه التحقُّق من أن من يطالبه بوفاء قيمة السند في تاريخ استحقاقه هو حامله 

  . ٧٨٥الشرعي أو وكيله القانوني
المصرف أحد مستخدمي حامله الشرعي أو  قبول من قبِلدم السند للقأن ي والغالب عمالً

  .بوكالة خاصة لهذه الغاية هتزويددون الذي يتعامل معه 
نه عمل نافع لصاحب أل ،مطلوب لذاته بصرف النظر عن شخص مقدمه السند فقبولوعليه 
السحب ال لشخص لسند  عرِإن القبول شُ ولذا يقال رات تداوله،م دبتعد يتغيرالذي و ،الحق فيه

  .همقدم
٢( قَالممسند السحب للقبول إليه د: 

٣٢٧ - يد المسحوب عليهم إلى المسحوب عليه م سند السحب لقبولهقدوفي حال تعد ،
قبله بكامل مبلغه نظراً لتضامنهم جميعاً في أن يمنهم  إليهم جميعاً، وعلى كلٍّ عندئذ تقديمه جبتوي

  .وفاء قيمته
 الرجوع ه فيحق ةمارسم لحامله ، فال يجوزعليه احتياطي مسحوب تعيين سندال وإذا تضمن
 - ه المسحوب عليه األصلي قبول بسبب رفض – )أي قبل حلول ميعاد االستحقاق(الصرفي المبكِّر 

 كان قد إالّ إذا له، عين الالحقينالمسحوب عليه االحتياطي وال على الموقِّن عي الموقِّع الذيعلى 
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قدثْوَأ ،قبولهأيضاً ورفض  المسحوب عليه االحتياطي سند إلىال ماحتجاجتنظيم ب ذلك تَب 
  . كما أسلفنا ٧٨٦رسمي
 ،خلفاً عاماً إلى وارثه كونه لقبوله تقديم السندمكن يفالمسحوب عليه،  إذا توفِّيأخيراً و

  .شرط أن يذكر صفته هذه عند توقيعه بالقبولب
 :٧٨٧مكان تقديم سند السحب للقبول )٣

٣٢٨ - يد محله وأي مكان وج ،٧٨٨هموطن في لقبولهم سند السحب إلى المسحوب عليه قد
محل  وإذا لم يكن لديه ،د من مديونيته للساحبتأكُّالمراجعة دفاتره وقيوده و تسنى لهيلالتجاري 
تجاري فيم السند إليه لقبوله في محل إقامتهقد.  

ب عليه لقبوله في أحد هذين المكانين، ولو وجدير بالذكر أنه يجب تقديم السند إلى المسحو
، ألن هذا المحل اختير )"سندالتوطين "أو ما يسمى بـ (شرط الوفاء في محل مختار تضمن 

الموطَّن لديه السند ُأنيطَت به كمكان لوفاء قيمة السند في ميعاد استحقاقه وليس لقبوله، فالشخص 
في ال يفترض  أنهفضالً عن هذا ، ٧٨٩همة قبولهوفاء قيمته في ميعاد االستحقاق وليس ممهمة 

 حتىو سندإنشاء ال تاريخ منذ ف بالوفاءتواجد باستمرار في موطن الشخص المكلَّالالمسحوب عليه 
  .هلقبول ار تقديم السند إليه هناكنتظبا استحقاقه، ميعادحلول 

 المذكورين أعاله ينفي غير المكان لقبوله المسحوب عليه إلىالسند إذا قُدم وبناء عليه 
تنظيم االحتجاج لعدم القبول بغرض ممارسة حقه في الرجوع  عندئذ ورفض قبوله، فليس للحامل

في  التقديمعلى ضامني قبول السند، لعدم قانونية ) أي قبل حلول ميعاد االستحقاق(الصرفي المبكِّر 
  .هذا الفرض

 :٧٩٠تقديم سند السحب للقبول ميعاد )٤

 منذفي أي وقت  هلقبول إلى المسحوب عليه تقديم سند السحبجواز األصل هو  - ٣٢٩
 –استثناء من هذا األصل  - ولكن ، ٧٩١اليوم الذي يسبق تاريخ استحقاقه غاية تىحإنشائه و تاريخ

                                                           
  .١٠٥ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٨٦
، ١٧٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .١٠٦ص  سابق،المرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٨٧
 .٣٨٧، ص ١٥٢إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .٢٠١ص 

 ).ت.ق ٢٧٤(م  ٧٨٨

  .٣٢٤، ص ٣٠٨أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د ٧٨٩
رجع السابق، فقرة أبو زيد رضوان، الم. د -. ١٠٦، ١٠٥ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٧٩٠
 .٣٢٣، ص ٣٠٧
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 ، وذلكيتوجب تقديمه للقبول خالل مهلة معينة قد ع تقديم السند للقبول قبل تاريخ معين ونَميقد 
هذا فضالً عن أن ، ٧٩٢كما أسلفناك الواجب يقضي بهذا المنع أو ذايحاً شرطاً صر تضمن فيما لو
خالل مهلة  للقبول  هميجب تقديتو، االطالع تاريخ مدة معينة من مضي بعد المستحق الوفاء السند

، مع التنويه إلى أنه إذا حالت قوة ٧٩٣كما أسلفنا السنة التي حددها المشرع أو خالل المهلة االتفاقية
لحين زاول القوة  ٧٩٥، فتمتد المهلةالمهل المذكورة أي من دون تقديم السند للقبول خالل ٧٩٤قاهرة
ج الالزم عند االحتجا وتنظيم دون إبطاءتقديم السند للقبول يتوجب  وبمجرد زوالها، ٧٩٦القاهرة
 محسوبةً من تاريخ ثالثين يوماًولكن إذا استمرت هذه القوة القاهرة أكثر من ، ٧٩٧االقتضاء

فيما لو كان  بوقوع الحادث القهري الحامل بإشعار من ظهر له السند قيام تحقاق، أو من تاريخاالس
، وعلى أن تُضاف في الفرض ٧٩٨السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع

ل قانوناً ، فعندئذ يعفى الحام٧٩٩األخير إلى الثالثين يوماً المذكورة المدة المعينة للوفاء بعد االطالع

                                                                                                                                                                             
أما القبول الحاصل قبل تاريخ إنشاء السند أو بعد حلول تاريخ استحقاقه فال يعتد به من الناحية الصرفية، إذ أن القبول المعطى قبل  ٧٩١

سند عليه ورفض قبوله، إنشاء السند هو مجرد وعد بقبول االلتزام الصرفي المستقبلي، فإذا أخلَّ المسحوب عليه بهذا الوعد بعد سحب ال
فبإمكان الساحب عندئذ مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك، في حين لو حّل تاريخ استحقاق السند ولم يكن قد قُدم للقبول 

يمته فيتوجب على قبل ذلك، فمن مصلحة حامله عندئذ مطالبة المسحوب عليه بوفاء قيمته ال بمجرد قبوله، وإذا امتنع األخير عن الوفاء بق
إلياس حداد، . تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء في ميعاده القانوني، د -حفاظاً على حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمين به  –حامله 

  .٢٤٤، ص ١٦٠ فقرة، مرجع سابق
راسة البيانات االختيارية في سند اشتراط الساحب عدم تقديم السند للقبول وشرط تقديم السند للقبول بمناسبة د: راجع في تفصيل ذلك ٧٩٢
  .السحب
االستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع بمناسبة دراسة تاريخ االستحقاق كأحد البيانات اإللزامية : راجع في تفصيل ذلك ٧٩٣

 .في سند السحب

أو فيضان أو غير ذلك من ) الًالكورونا مث(كنشوب حرب أو ثورة أهلية أو فرض حظر تجوال للحد من انتشار جائحة مرضية  ٧٩٤
الكوارث الطبيعية، أما األمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل السند أو بمن كلفه بتقديمه للقبول، كمرضه مثالً، فال تُعد من قبيل 

  ).ت.ق ٣١٤/٨(الحوادث القاهرة م 
 ).ت.ق ٣١٤/١(م  ٧٩٥

إلى من ظهره له إشعاراً بالحادث القهري، وأن يثبت هذا اإلشعار  -  دون إبطاء -ولكن يتوجب على حامل السند عندئذ أن يرسل  ٧٩٦
خالل يومي العمل  - ، وعلى من تلقى هذا اإلشعار أن يعلم به )ت.ق ٣١٤/٢(مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند ذاته أو في الوصلة م 

ن مظهر إلى سابقه حتى يصل اإلشعار أخيراً من المستفيد إلى من ظهر له السند، وهكذا تتوالى اإلشعارات م –التاليين لتسلُّمه إياه 
  ).ت.ق ٣١٤/٣(الساحب م 

 ).ت.ق ٣١٤/٤(م  ٧٩٧

  ).ت.ق ٣١٤/٦(م  ٧٩٨
 ).ت.ق ٣١٤/٧(م  ٧٩٩
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 ممارسة حقه في الرجوعبالتالي يجوز له و، قبولهإلى المسحوب عليه ل السند من واجب تقديم
  .٨٠٠الملتزمين به دونما حاجة لتقديمه للقبولعلى  صرفياً

 ،ة حامل السندلباطموجدير بالذكر أخيراً أن المشرع قد خول المسحوب عليه حق  - ٣٣٠
، ٨٠١إليه للقبول مرة ثانية في اليوم التالي ليوم تقديمه للمرة األولى هقديمإعادة تب ،المقدم إليه للقبول

بتلبية طلب لحامل ألزم او، د من مديونيته للساحبتأكُّالمراجعة دفاتره وقيوده و تسنى لهيل
إليه مرة ثانية لقبوله، إال أنه لم يلزمه بتسليمه له وتركه لديه المسحوب عليه وإعادة تقديم السند 

ضياع السند الذي هو دليل إثبات االلتزام لما قد ينجم عن ذلك من خطر ، ٨٠٢يوم التاليإلى ال
للتداول  نه قابالًكوفرصة خصمه أو رهنه في ذلك اليوم، حرمان حامله من عن ، فضالً الصرفي

  .في أي وقت
ل عدم القبولحتجاج االوعده بمثابة رفض للقبول ونظَّم هذا الطلب فإذا رفض الحامل تلبية 

على ضامني قبول  )أي قبل حلول ميعاد االستحقاق( المبكِّرحقه في الرجوع الصرفي  لممارسة
فيمكن ألي من ، لمطالبتهم بوفاء قيمته ، من ساحب ومظهرين وضامنين احتياطيين،السند

ولكن استلزم المشرع  عندئذ االحتجاج عليه بأنه رفض تلبية طلب المسحوب عليه، األخيرين
 االحتجاج أنه في وثيقةت أن يكون المسحوب عليه قد ثبته مواجهفي  تمسكهم بهذا الدفعكانية إلم

ه تلبية طلب األخير في اليوم التالي ورفض لقبوله مرة ثانية إليه تقديم السند الحامل قد طلب من
  .٨٠٣هذا

  
  الفرع الثالث

  شروط القبول وآثاره القانونية
  

حيال  ند السحب ينشئ في ذمته التزاماً صرفياً مباشراًطالما أن قبول المسحوب عليه لس
في هذا  من أن توفرفال بد ، كما أسلفنا ميعاد استحقاقه حلوله عند بوفاء قيمته ل حامله الشرعي

  .قانونيةال هثاراً آلنتجمو يحاًصحيكون شروط معينة ل القبول
                                                           

 ).ت.ق ٣١٤/٥(م  ٨٠٠

 ).ت.ق ٢٧٧/١(م  ٨٠١

 .٣٩٠، ٣٨٩، ص ١٥٣إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - ).ت.ق ٢٧٧/٣(م  ٨٠٢

 ).ت.ق ٢٧٧/٢(م  ٨٠٣
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ثم نعرض لآلثار القانونية ، )أوالً(وعليه نبدأ بدراسة الشروط الواجب توفرها في القبول 
  ).ثانياً(المترتِّبة عليه 
  :شروط القبول: أوالً
، ونعالج شكلية ُأخرىشروط موضوعية و: الشروط طلب القبول لصحته توفر نوعين منتي

  .تباعاً كالً من هذين النوعين
 :٨٠٤الشروط الموضوعية )١

 تهذمة منفردة ينشئ في يعد قبول المسحوب عليه لسند السحب تصرفاً قانونياً بإراد - ٣٣١
وهذا االلتزام الصرفي  قيمة السند لحامله الشرعي في ميعاد استحقاقه، بوفاءالتزاماً صرفياً 

الشروط الموضوعية التي تتطلبها  همن أن تتوفر فيصحيحاً  لكي يكون ال بدللمسحوب عليه القابل 
باألهلية ع المسحوب عليه تمتُّ: يالمتمثلة فو، آخر إرادي التزام أينشوء صحة القواعد العامة ل

وورود التزامه ، لاللتزام صرفياً إرادته الحرة المستنيرةوانصراف ، لاللتزام الصرفي الالزمة
باإلضافة إلى  ،اللتزامه الصرفي سبب مشروعوجود و ،محل ممكن ومشروعالصرفي على 

امه بقبول السند والتوقيع عليه في حال قي) صالحية التوقيعأي له (اشتراط أن يكون القابل مفوضاً 
الشروط الموضوعية الالزمة  ذاتها وهذه الشروط هي، ٨٠٥عن المسحوب عليه بصفته وكيالً

يجب لكن و ،تفادياً للتكرار باإلحالة إليهانكتفي ولذا ، الشيك والتي سبق لنا دراستهاإنشاء صحة ل
  :تتمثَّل في اآلتي ية أخرىموضوع شروط – الشروطهذه باإلضافة إلى  -  أن تتوفر في القبول

 :أن يشمل القبول كامل مبلغ سند السحب .١
 مع ذلك رغبةً من لكنو المسحوب عليه للسند كامل مبلغه، األصل أن يشمل قبولف - ٣٣٢

أجاز فقد الملتزمين اآلخرين به،  عاتق وتخفيف العبء عن في زيادة ضمان سند السحب عالمشر
، "القبول الجزئي"ـ سمى بما ي وهو ٨٠٦من مبلغه زءج أن يقصر قبوله علىللمسحوب عليه 

                                                           
محمود مختار أحمد بريري، قانون . د - .١٠٨، ١٠٧ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. ن شحادة الحسين و دحسي. د ٨٠٤

، ص ١٧٥، ١٧٤، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د -  .٣٥٨ - ٣٥٥، ص ٣٧٢، ٣٧١المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
 .وما يليها ٣٠٤ما يليها، ص و ٢٩٢أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٢٠٤ - ٢٠٢

ويجوز للممثل القانوني للشخص المعنوي أن يوقع بالقبول على أسناد السحب المسحوبة على هذا الشخص، فلمدير الشركة مثالً أن  ٨٠٥
شركة، كما يقبل األسناد المسحوبة عليها ضمن الصالحيات المخولة له في نظامها األساسي، بشرط أن يسبق توقيعه بالقبول وضع ختم ال

، يتمتع مصفي الشركة أيضاً بصالحية قبول األسناد المسحوبة عليها فيما لو كان ذلك ضرورياً إلكمال العمليات التي باشرتها قبل انحاللها
 .٢٤٧، ص ١٦١ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د

 .٤٠١، ٤٠٠، ص ١٥٦إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ).ت.ق ٢٧٩/٢(م  ٨٠٦
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منه،  ضارلن ي إال أنه، هذا القبول الجزئي الذي أقره المشرع رفض ال يمكنهالحامل فصحيح أن 
 في حياله التزاماً صرفياً بوفاء الجزء المقبول من مبلغ السند لمسحوب عليها ينشئ في ذمةنه أل

لحامل بإمكان ا، فمن مبلغه والذي لم يشمله القبولة للجزء المتبقي سبنأما بال ميعاد االستحقاق،
أي قبل حلول (االحتجاج لعدم القبول بخصوصه وممارسة حقه في الرجوع الصرفي المبكِّر تنظيم 

، من ساحب ومظهرين وضامنين احتياطيين، ٨٠٧على ضامني قبول السند) ميعاد االستحقاق
القابل في  الجزء المقبول من المسحوب عليهبينما يستوفي  ،هم فوراًه منفيستوفي لمطالبتهم بوفائه،
  .ميعاد االستحقاق

عده ، والمتمثِّل في أن األول الجزئي والقبول الجزئيوبذلك يتضح لنا الفرق بين التظهير 
  .أقر صحتهباطالً، أما الثاني ف المشرع
 :)من الشروط والتعديالت بولخلو الق( اً غير معلَّق على شرطمنجزأن يكون القبول  .٢

، سواء كان واقفاً أم ٨٠٨خلوه من أي شرط لصحة القبول أيضاً المشرعأوجب  - ٣٣٣
 في تعديلالمن شأنه المساس بالمضمون األصلي للسند أو  ٨٠٩وعدم اقترانه بأي تحفُّظ فاسخاً،
مون السند أو يعدل بتحفُّظ يمس مض و اقترانهأ على شرط ما القبول وسبب ذلك أن تعليق ،بياناته
، وبالتالي الحق الثابت في السندفي تمكُّنه من استيفاء  لَّ باطمئنان الحاملمن شأنه أن يخ بياناته في

 ديضعف الثقة في السن د، ممايتعذَّر عليه التصرف به إلى غيره طالما أن حقه هو عليه غير مؤكَّ
الرتباط االلتزام الصرفي  وائتمان، كأداة وفاء االقتصادية وظيفتهل تهتأدي ويعرقل تداوله ويعطل

يمس مضمون  للمسحوب عليه القابل بواقعة مستقبلية غير محقَّقة الوقوع أو اقترانه بتحفُّظ ما
  .، وهو ما ال يشكِّل ضمانة جدية لحامله الشرعيالسند

                                                           
 .١٨٣، ص ١٢٤لقليوبي، مرجع سابق، فقرة سميحة ا. د ٨٠٧

  ).ت.ق ٢٧٩/١(م  ٨٠٨
مع التنويه إلى أنه يجوز للمسحوب عليه أن يقرن قبوله ببعض التحفظات التي تستهدف فقط المحافظة على حقوقه ودون أن يكون  ٨٠٩

فهذا التحفظ وإن " ول على المكشوفمقب"فيها مساس بالمضمون األصلي للسند أو نيل من حقوق حامله، كأن يكتب في صيغة قبوله مثالً 
ل، كان يستهدف إهدار قرينة وجود مقابل الوفاء لديه المستمدة من قبوله، إال أنه ال يؤثر مطلقاً على التزامه الصرفي المباشر حيال الحام

أن يضيف أو يعدل محل الدفع  – أثناء قبوله للسند –كونه التزاماً مجرداً وال يتوقف على وجود مقابل الوفاء أو انتفائه، كما يجوز له 
 فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . ، ألن القصد من تعيين هذا المحل هو مصلحته نفسه دون غيره، د)ت.ق ٢٨٠(المختار كما أسلفنا م 

  .١١٣عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د – .٢٤٩، ٢٤٨، ص ١٦٣
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م أ ٨١٠، سواء كان واقفاًفإذا علَّق المسحوب عليه قبوله للسند على شرط ما - ٣٣٤
فللحامل وحده عندئذ ، ٨١٢بياناته فيما يمس مضمون السند أو يعدل أو قرنه بتحفُّظ ، ٨١١فاسخاً

  :دون المسحوب عليه حق اختيار أحد الحلول الثالثة اآلتية
، فينظم ٨١٣أن يعد القبول المعلق على شرط أو المقترن بتحفظ بمثابة رفض للقبولإما  •

أي قبل حلول ميعاد (في الرجوع الصرفي المبكِّر االحتجاج لعدم القبول ويمارس حقه 
على ضامني قبول السند، من ساحب ومظهرين وضامنين احتياطيين، ) االستحقاق

  .لمطالبتهم بوفاء قيمته
أو أن يتغاضى عن القبول المذكور وينتظر حلول ميعاد استحقاق السند ويقدمه إلى  •

ينظم الحامل االحتجاج لعدم الوفاء ف ،الوفاء المسحوب عليه للوفاء بقيمته، فإن امتنع عن
ويمارس حقه في الرجوع الصرفي على ضامني وفاء السند، من ساحب ومظهرين 

  .وضامنين احتياطيين، لمطالبتهم بوفاء قيمته
، ٨١٤أو أن يطالب المسحوب عليه بوفاء التزامه الصرفي وفقاً لما تضمنته صيغة قبوله •

مسحوب عليه لن الالحامل هذا الخيار إال إذا كانت لديه ثقة في أن والغالب عمالً أال يسلك 
قد يترتَّب على سلوكه هذا الخيار تعرضه لخطر سقوط حقه في إذ يمتنع عن الوفاء، 

الرجوع الصرفي على ضامني وفاء السند بسبب صيرورته حامالً مهمالً، وهو ما يتحقَّق 
في تاريخ استحقاق السند فأخره عن  عدلبتحفظ  المسحوب عليه قد قرن قبولهفيما لو كان 

تاريخ استحقاقه األصلي، فهذا التاريخ الجديد الالحق ال يسري على موقعي السند 
السابقين، وبالتالي إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فيه، فيعد الحامل بالنسبة لهؤالء 

للوفاء في تاريخ استحقاقه األصلي السابق، ألنه لم يقدم السند  مهمالً الموقعين السابقين
 .ع عليهم صرفياًولذا يسقط حقه في الرجو

  

                                                           
سأدفع إذا وصلني مقابل الوفاء من "أو " ت البضاعة التي أودعها الساحب لديسأدفع إذا بيع"كأن يكتب في صيغة قبوله مثالً  ٨١٠

  ".الساحب في تاريخ االستحقاق
 ".سأدفع مالم تُفسخ العالقة األصلية التي تربطني بالساحب"كأن يكتب في صيغة قبوله مثالً  ٨١١

الً من تاريخ االستحقاق األصلي المذكور فيه وهو بد ١٩/١٠/٢٠٢٠سأدفع مبلغ السند بتاريخ "كأن يكتب في صيغة قبوله مثالً  ٨١٢
  ".سأدفع مبلغ السند على أقساط متعددة في مواعيد متعاقبة"أو " ١٠/٨/٢٠٢٠

 ).ت.ق ٢٧٩/٣(م  ٨١٣

  ).ت.ق ٢٧٩/٤(م  ٨١٤
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 :أال يتم العدول عن القبول بشطبه .٣
يصبح التزامه فسند السحب  بالقبول على المسحوب عليه ه متى وقَّعاألصل أن - ٣٣٥

 ديناً للساحب بمبلغ السند،له فيما بعد أنه ليس م ولو تبين ،عنه له العدول اً وال يجوزقطعيبالقبول 
سند التجاري التزام صرفي آخر، تفرضها طبيعة ال أليهذه الصفة القطعية للقبول، ووالواقع أن 

أو  ،للمسحوب عليه فيما لو كان من الجائزاألمان واالطمئنان  لحامله قيتحقَّ المعد للتداول، إذ لن
  .هدعن تعه العدول ،ألي ملتزم صرفي آخر

توفر  إذاللمسحوب عليه أن يعدل عن قبوله بشطبه  المشرع أجاز مع ذلك لكنو - ٣٣٦
  :٨١٥وهما انشرط
، فيعد ذلك عندئذ ولبلقل إليه همقد نمقبل إعادة السند إلى  المسحوب عليه قبوله شطبيأن   - أ

 .٨١٦رفضاً للقبول

إعادة السند ما لم  حاصالً قبل القبول يعدمفادها أن شطب  قانونية قرينة المشرعقد أقام و
  .همن يدعي عاتق ، ويقع عبء إثبات العكس على٨١٧يقم الدليل على عكس ذلك

 عندئذالقبول يعد ، فبوللقل ه إليهمقدمن إلى  موشَّحاً بقبوله إذا أعاد المسحوب عليه السندف
   .عنه بعد ذلك عدولقطعياً وال 

، وإالَّ أصبح و أي موقع آخر بقبولهل أالحام كتابياً أال يكون المسحوب عليه قد أخطر  -  ب
 .٨١٨حيال من أخطرهم نته صيغة قبولهبما تضمملتزماً 

 أن اإلخطار الكتابيكما عن القبول،  عدولالال يحول دون  الشفهي فاإلخطار وعليه
نته ، وفي حدود ما تضمتم إخطارهم فقطمن  قطعياً سوى حيال قبولال بالقبول لن يجعل

 كتابياً رواطَخْأما الملتزمون اآلخرون الذين لم ي ،ة اإلخطارصيغة القبول دون صيغ
يعد بالنسبة لهم رافضاً الذي  ،بالقبول فليس لهم أي حق مباشر حيال المسحوب عليه

 نه تنظيم االحتجاج لعدم القبولفيمك ،بالقبول كتابياً رطَخْلم ي مثلهم وإذا كان الحامل للقبول،
رفي المبكِّر على ضامني قبول السند لمطالبتهم بوفاء الص الرجوعه في وممارسة حق

 .قيمته
                                                           

 ٤٠٥، ص ١٥٩إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -  .وما يليها ٣٣٠وما يليها، ص  ٣١٦أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د ٨١٥
- ٤٠٨.  
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  :٨١٩الشروط الشكلية )٢
، وإنما ال بد من أن أعاله توفر الشروط الموضوعية السابق دراستها ة القبولصحلال يكفي 

  :وهماان شكلي انشرط –باإلضافة إليها  –توفر فيه ي
 :٨٢٠بتوقيع المسحوب عليه مذيالً في صك السند ذاته أو في الوصلة كتابة القبول .١

 –سند السحب في ذمة المسحوب عليه التزاماً صرفياً بوفائه، ولذا فإنه  قبول ينشئ - ٣٣٧
يجب أن  –احتياطياً  السند أو تظهيره أو ضمانه ناشئة عن إنشاءااللتزامات الصرفية الكغيره من 

 بمثابة وعد بالقبول يترتب على إخالل يعد فالقبول الشفهي صرفياً، وإال لن يعتد به اًبوكتميكون 
ال لكنه و ،الشخص الذي حصل التعهد لمصلحته حيال تعويضالب هبتنفيذه إلزام المسحوب عليه

فينظم االحتجاج لعدم ه بمثابة رفض للقبول، يعدلحامل أن ان مكاإب ، ولذايشكل التزاماً صرفياً
على ضامني ) أي قبل حلول ميعاد االستحقاق(القبول ويمارس حقه في الرجوع الصرفي المبكِّر 

  .قبول السند، من ساحب ومظهرين وضامنين احتياطيين، لمطالبتهم بوفاء قيمته
كشف عن إرادة تأو أي عبارة أخرى " مقبول"تتضمن صيغة القبول عبارة  يجب أنو

 تب المسحوب عليه، كأن يكالسند في ميعاد استحقاقه قيمة وفاءصرفياً ب المسحوب عليه بااللتزام
أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى ذاته، على أن يذيل العبارة  "صالح للقبول"أو " سأدفع"أو " قبلتُ"

وض كلها أن تُدون ويمكن في هذه الفر قبول أي قيمة صرفية،كون للي إال لن، والمستخدمة بتوقيعه
أو الوصلة سواء على  من السند في أي مكان -  المذيلة بتوقيع المسحوب عليه -  صيغة القبول

  .الصدر أو على الظهر
يجوز للمسحوب عليه االقتصار على مجرد وضع توقيعه دون اقترانه بأي صيغة  ومع ذلك

اً أن يرد التوقيع المجرد على تدّل على القبول، ولكن يشترط في هذه الحالة لكي يعد القبول صحيح
فينصرف إلى معنى التظهير على على ظهر السند ، فإذا ورد ٨٢١أو على الوصلة صدر السند

  .بياض كما أسلفنا
 إعماالًمستقل عنه  ذاته أو في الوصلة ال في صك السند صك كما يجب أن يرد القبول في

المسحوب عليه بالوفاء  مزِلْنه يفصحيح أ عن السند مستقل في صكأ الكفاية الذاتية، فإذا ورد لمبد
                                                           

محمود مختار أحمد بريري، قانون . د -. ١٠٩، ١٠٨ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٨١٩
وما يليها،  ٣٠٢، فقرة أبو زيد رضوان، مرجع سابق. د - . ٣٦١ - ٣٥٩، ص ٣٧٥، ٣٧٤المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 

 .وما يليها ٣١٦ص 
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ليست له الصفة الصرفية وال يخضع بالتالي لقواعد  التزامه هذا ، إال أنكأي تعهد صادر عنه
  .٨٢٢قانون الصرف وإنما ألحكام القواعد العامة

 :في حالتين فقط تأريخ القبول .٢

  :٨٢٣وهما فقط يكون القبول مؤرخاً إذا توفرت إحدى حالتين أن فيجب - ٣٣٨
 أو خالل مهلة ينفي تاريخ مع شرطاً صريحاً يوجب تقديمه للقبول إذا تضمن السند  - أ

 :معينة

  .في هذه الحالة للتأكُّد من مراعاة الشرط وتنفيذهيجب تأريخ القبول 
 :سند مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالعالإذا كان   -  ب

  .٨٢٤تاريخ استحقاق السندتحديد يتسنى ليجب تأريخ القبول في هذه الحالة أيضاً 
طلب تأريخه أن ييجوز للحامل  ولكن اريخ يوم حصوله،بتفي هاتين الحالتين رخ القبول يؤو
تقديمه إليه قد طلب منه المسحوب عليه كان  فيما لو ٨٢٥للقبول للمرة األولى السند تقديم يومبتاريخ 
  .أسلفناكما  ٨٢٦مرة ثانية في اليوم التالي للقبول

 تأريخ قبولهعليه  المسحوب ضِفْرمن التأريخ في أي من هاتين الحالتين، ِل القبول خالفإذا 
الملتزمين على  الصرفي حقه في الرجوعلحفظاً  -عندئذ  على الحامليتعين أو سهوه عن ذلك، ف

 يسمى بـ ،٨٢٧ضمن المهلة القانونيةاحتجاج خاص، تنظيمه ب من التأريخ إثبات هذا الخلو - بالسند 
 ".احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول"

 هجإنتاو تهصح دون يحولالحالتين ال  هاتين في غيرريخ أأن خلو القبول من الت في حين
  .القانونيةجميع آثاره ل

                                                           
  .٢٠٥، ص ١٧٦، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٨٢٢

ن وكذلك الحال أيضاً إذا كان توقيع المسحوب عليه بالقبول مزوراً، إذ يكون ملزماً بوفاء قيمة سند السحب طالما أنه تلقى مقابل وفائه م
التزامه هذا ليست له الصفة الصرفية وال يخضع بالتالي لقواعد قانون الصرف وإنما ألحكام القواعد العامة، وهو ما لكن الساحب، و

أكدته الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها، الذي قضت فيه بأن تزوير توقيع المسحوب عليه على السند ال يعني أنه ليس 
  .لى األحكام العامةإلى قواعد قانون الصرف و إنما  التزامه بوفاء قيمته ال يستند إه من الثابت تلقيه مقابل وفائه، إالمديناً بقيمته، طالما أن

Cass.Com. 16 janvier 2001, n° 97-18.752, Recueil Dalloz 2002 p.2113, comm. A. Boujeka. 

 .٣٩٦، ص ١٥٤إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ٨٢٣

 .٢٠٧، ص ١٧٧، فقرة مرجع سابققاسم،  علي سيد. د ٨٢٤

  ).ت.ق ٢٧٨/٣(م  ٨٢٥
 .١٦عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٨٢٦
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  :٨٢٨اآلثار القانونية للقبول: ثانياً
تقتضي دراسة اآلثار القانونية المترتِّبة على قبول المسحوب عليه لسند السحب التطرق 

  :وذلك على النحو اآلتيللبحث في العالقات الثالث التي تربط بين أطرافه، 
 :ي العالقة بين الساحب والمسحوب عليه القابلف )١

يقتضي أما الساحب ف ه،المدين األصلي ب لسند السحب هقبولب يصبح المسحوب عليه - ٣٣٩
  :التمييز بين فرضين السندتحديد صفة مديونيته ب

وفاء إلى المسحوب عليه القابل في تاريخ االستحقاق، الإما أال يكون الساحب قد قدم مقابل  •
 يلتزم الساحب بأن يردف، المسحوب عليه قيمته وفَّىإذا و ذ يبقى مديناً أصلياً بالسند،وعندئ

تكبدها في سبيل هذا الوفاء، مالم يثبت أن  يالت إليه القيمة التي دفعها والمصاريف
  . بهذا المبلغ هل المسحوب عليه أراد أن يتبرع

ب عليه القابل في تاريخ االستحقاق، أو أن يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء إلى المسحو •
ينضم إلى الموقعين اآلخرين مدين فرعي بالسند، بمعنى أنه  مجرد إلى عندئذ فيتحول
عند امتناع المسحوب عليه عن  وفاء قيمته معهم - على وجه التضامن  – ليضمن ،عليه

 سحوب عليهالمع اامتنبسبب  - للوفاء الساحب راضط إذاو ،الوفاء في ميعاد االستحقاق
 القابل الرجوع صرفياً على المسحوب عليهعندئذ  لهف -  ن الوفاء في تاريخ االستحقاقع

من يوم الوفاء محسوبةً  ابتداء هفوائد التأخير عنباإلضافة إلى  اه،لمبلغ الذي وفَّالمطالبته ب
بمعدل فيها، والمسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء  بمعدلها القانوني بالنسبة لألسناد

تحقة الوفاء في الخارج أو أي المسحوبة في سورية والمس(األخرى  بالنسبة لألسناد% ١٠
فضالً عن حقه في مطالبته  ،٨٢٩تكبدها في سبيل الوفاءالمصاريف التي كذلك و ،)العكس

 .بالتعويض عند االقتضاء

  
  

                                                           
سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د -  .١١٠، ١٠٩ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٨٢٨
وما يليها،  ٣٧٦محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ١٨٤، ص وما يليها ١٢٥
أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٢١١ - ٢٠٨، ص ١٧٩، ١٧٨، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .وما يليها ٣٦١ص 
 .وما يليها ٤١١وما يليها، ص  ١٦١رة إدوار عيد، مرجع سابق، فق. د - .وما يليها ٣٣٣وما يليها، ص  ٣١٩
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 :أما في العالقة بين المسحوب عليه القابل والحامل )٢
في عالقته بحامله اآلثار القانونية  لسند السحبالمسحوب عليه  يترتَّب على قبول - ٣٤٠

  :اآلتية
، وقد ٨٣٠من الساحب السند مقابل وفاء القابل المسحوب عليه يقِّتلَعلى قيام قرينة قانونية  .١

  .لحاملالقابل با المسحوب عليهفي عالقة قوة هذه القرينة  بيناسبق أن 
 لهبعد أن كان  ،موجود لدى المسحوب عليه القابلال ،تأكُّد حق الحامل على مقابل الوفاء .٢

  .كما أسلفنا عليه مجرد حق احتمالي
عند حلول  ة السندنشوء التزام صرفي مباشر في ذمة المسحوب عليه القابل بوفاء قيم .٣

حيال  وتضامنه في هذا االلتزام مع غيره من الموقعين على السند، ٨٣١ميعاد استحقاقه
 ، والذي يخضع لقواعد قانون الصرف،امه الصرفي هذاويمتاز التز، ٨٣٢الشرعي حامله
  :بأنه
مستقل تماماً عن العالقات القانونية السابقة التي كانت  ، بمعنى أنهالتزام مجرد  - أ

السند، ومنقطع الصلة بأي من تلك العالقات التي أدت إلى  تربط بين أطراف
ر السند من الدفوع يطه –كالتظهير  –إنشائه أو تظهيره، ولذا يقال إن القبول 

العالقة به، فيمتنع على المسحوب عليه القابل التمسك في مواجهة الحامل حسن 
حيال أي من الحملة السابقين  النية بأي من الدفوع التي كان بإمكانه االحتجاج بها

  .أو الساحب
 ،الساحبب األصلية التي تربطه زامه الناشئ عن العالقةولو كان الت ،تجاريالتزام   -  ب

  .مدنياً حرر السند لتسويته، والذي
، ولذا يمتنع عليه كما أسلفنا أعاله ٨٣٣صيرورة المسحوب عليه القابل مديناً أصلياً بالسند .٤

صرفي على السقوط حقه في الرجوع في فقط  ينحصر ألن أثره، إهمال الحاملاإلفادة من 
  .٨٣٤لي بهدون المدين األص) أي ضامني وفائه(المدينين الفرعيين بالسند 

                                                           
  .٣٥٠هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ٨٣٠
  ).ت.ق ٢٨١/١(م  ٨٣١
 ).ت.ق ٣٠٨/١(م  ٨٣٢

 .٣٥٠هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ٨٣٣

 ).ت.ق ٣١٣/١(م  ٨٣٤
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الممتنع عن وفاء قيمة السند في  - في الرجوع على المسحوب عليه القابل  حق الحامل .٥
بإحدى دعويين، إما بموجب الدعوى الصرفية الناشئة عن القبول أو  -ميعاد استحقاقه 

 .كما أسلفنا بقوة القانون إليهالذي انتقل  بموجب الدعوى العادية المتعلقة بمقابل الوفاء
 :وغيره من الملتزمين بالسند العالقة بين الحامل والساحب وأخيراً في )٣

لسند السحب براءة ذمم جميع الموقِّعين عليه، من يترتَّب على قبول المسحوب عليه  - ٣٤١
، مع بقائهم ملتزمين بضمان وفائه، ٨٣٥ساحب ومظهرين وضامنيهم االحتياطيين، من ضمان قبوله

ول الرجوع على أي من هؤالء قبل حلول ميعاد وعليه فال يجوز لحامل سند السحب المقب
يتوقف عن دفع ديونه أو يحجز على أمواله حجزاً استحقاقه، مالم يشهر إفالس المسحوب عليه أو 

دجديون الحاجزين وفاءموال بعد التنفيذ عليها لهذه األ، بمعنى أال تكفي ٨٣٦غير م.  
 الذي، المهمل ال يستفيد في عالقته بالحامل ونذكِّر أخيراً بما قلناه سابقاً من أن الساحب

من قرينة في تاريخ االستحقاق،  عن الوفاء القابل امتناع المسحوب عليهرجع عليه صرفياً بسبب 
 في اإلفادة من إهمالفيما لو رغب  –، وإنما يتوجب عليه قبولالالمستمدة من وجود مقابل الوفاء 

 مقابل وفاء وجود يثبتأن  -  هالصرفي عليلرجوع بسقوط حقه في ا ودفع مطالبته له الحامل،
وإال بقي ملتزماً بضمان وفائه ولو كان الحامل ، في تاريخ االستحقاق المسحوب عليه لدى السند
  .مهمالً

  
  الفرع الرابع

  االمتناع عن القبول والقبول بطريق التدخُّل
  

لدراسة القبول بطريق  تطرق، ثم ن)أوالً(لقبول المسحوب عليه عن انبدأ ببحث امتناع 
  ).ثانياً( التدخُّل

  :امتناع المسحوب عليه عن قبول سند السحب: أوالً
إذا توفرت إحدى حالتين  استثناءيكون المسحوب عليه ملزماً بقبول سند السحب  - ٣٤٢

كما أسلفنا،  أو رفض قبوله في قبول السندمطلق الحرية  على نحو ما رأينا سابقاً، وفيما عداهما له
                                                           

 .٣٥٠يدار، مرجع سابق، ص هاني دو. محمد فريد العريني و د. د ٨٣٥

   ).ت.ب ق- ٣٠٣/٢(م  ٨٣٦
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ذا رفض قبوله لعدم رغبته في االلتزام به صرفياً أو لعدم تلقيه مقابل الوفاء من الساحب أو ألي فإ
  :٨٣٧يناآلتي  الخيارين سلوك أحدللحامل عندئذ يحق فسبب آخر، 

    :الخيار األول
 هقبولالمسحوب عليه فيتغاضى عن رفض  ،إلى مالءة الموقعين على السند الحامل أن يركن

إذ قد يرفض المسحوب عليه للوفاء بقيمته،  من جديد يهويقدمه إل هاد استحقاقوينتظر حلول ميع
فإذا حصل ، هميعاد استحقاق عند حلوللحامله الشرعي يفي قيمته قبول السند لسببٍ ما، ومع ذلك 

حقه في للحامل عندئذ ممارسة فأن رفض أيضاً الوفاء بقيمته في ميعاد االستحقاق ألي سبب كان، 
ه عليه فرضوفاء السند لمطالبتهم بوفاء قيمته، بعد قيامه بما لصرفي على ضامني الرجوع ا
 اًإشعار ه إرسالخالل ميعاد معين، و" االحتجاج لعدم الوفاء"من واجبات تتمثل في تنظيمه  المشرع

  .ما سنرى الحقاًعلى نحو  مدة محددةوللساحب خالل  السند بعدم الوفاء لمن ظهر له
  :انيالثالخيار 

الذي يعد ، يراود الحامل قلق حول مصير حقه نتيجة رفض المسحوب عليه قبول السندأن 
في االنتظار لحين حلول ميعاد  ال يرغبقد  ، ولذافي الوفاء بمثابة إنذار يكشف عن عدم نيته

  .قهوهذا من حفضل تحصيل قيمته فوراً، وإنما ي، دمه إليه من جديد للوفاءليق السند استحقاق
فنظراً ألهمية القبول كضمانة من ضمانات الوفاء بسند السحب، ألقى المشرع على عاتق 

على وجه التضامن  قبولهالتزاماً بضمان وضامنيهم االحتياطيين  ٨٣٩ومظهريه ٨٣٨كل من ساحبه
بمثابة إضعاف رفض المسحوب عليه قبول السند كلياً أو جزئياً  وعد، كما أسلفنا فيما بينهم

أي قبل ( فوراً الرجوع ه، وأجاز لحامل٨٤٠ب على ذلك سقوط أجل السندرتَّفانات الحامل، لضم
                                                           

هاني دويدار، مرجع . محمد فريد العريني و د. د - .١١١ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ٨٣٧
 .٣٥١سابق، ص 

  ).ت.ق ٢٥٤/١(م  ٨٣٨
  ).ت.ق ٢٦٧/١(م  ٨٣٩
إلى سقوط أجله وحق حامله في الرجوع الصرفي المبكِّر على ضامني  باإلضافة -ويترتَّب على رفض المسحوب عليه قبول السند  ٨٤٠
  :اآلثار الثالثة اآلتية –قبوله 
  .بقاء الساحب المدين األصلي بالسند -١
حق الساحب في مطالبة المسحوب عليه بالتعويض عن الضرر الناجم عن رفضه، فيما لو توفرت إحدى الحالتين اللتين  استقر الفقه  -٢

  .على إلزام المسحوب عليه فيهما بقبول سند السحب كما أسلفنا والقضاء
اقتصار حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه غير القابل بموجب الدعوى العادية المتعلقة بمقابل الوفاء فقط، دون الدعوى  -٣

 .الصرفية كما أسلفنا

 .٢٥٩، ص ١٧٠ فقرة، مرجع سابقإلياس حداد، . د
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، من ساحب ومظهرين ضمان قبولهب حياله الملتزمينهؤالء على ) حلول ميعاد االستحقاق
  .٨٤١، مجتمعين أو منفردين، لمطالبتهم بوفاء قيمتهحتياطييناال وضامنيهم
 - على الحامل فرضقد  - الملتزمين المذكورينلح مراعاةً منه لمصا –المشرع  ولكن
بسبب رفض المسحوب عليه قبول عليهم  الصرفي المبكِّر الرجوع في هممارسة حقليتسنى له 

، وحيال ضامنيهم أنفسهم واجبات معينة تهدف إلى تمكينهم من تسوية مراكزهم حياله - السند 
ج لعدم االحتجا"يسمى بـ  جاج رسميباحت ت امتناع المسحوب عليه عن القبولإثبافألزمه ب
 ه أيضاً بإرسال إشعار بعدم القبولكما ألزم، ، والذي يجب تنظيمه خالل ميعاد معين٨٤٢"القبول

 .٨٤٣مدة محددةوللساحب خالل  السند لمن ظهر له

المسحوب عليه قبول سند  وثيقة رسمية تثبت رفضكاالحتجاج لعدم القبول، يخضع و
في سند تجاج لعدم الوفاء الذي يثبت رفض المسحوب عليه وفاء قيمة الاالح ، لذات أحكامالسحب

، وكذلك حال اإلشعار بعدم القبول فهو يخضع لذات أحكام اإلشعار بعدم الوفاء، ميعاد استحقاقه
إلى ما  واإلشعار بعدم القبول االحتجاج لعدم القبولب كتفي باإلحالة فيما يتعلقنتفادياً للتكرار ولذا 

على دراسة  ،  ونقتصر هناحقاً بخصوص االحتجاج لعدم الوفاء واإلشعار بعدم الوفاءسنورده ال
، والمتمثلتين في ميعاد عن االحتجاج لعدم الوفاء ختلف فيهما االحتجاج لعدم القبولي النقطتين اللتين

  .)٢( صفته اإللزاميةو) ١( تنظيمه
 :٨٤٤حتجاج لعدم القبولتنظيم االميعاد  )١

 حتجاج لعدم القبول خالل مهلة تقديم سند السحب للقبول، والتي تمتديجب تنظيم اال - ٣٤٣
استحقاقه، وعليه تاريخ لبق اسالبدءاً من تاريخ إنشاء السند وحتى اليوم  -  من حيث المبدأ - 

تاريخ  بدءاً من في أي وقت يشاؤه تنظيم االحتجاج لعدم -من حيث المبدأ  -فبإمكان الحامل 
  .االستحقاقتاريخ لبق اسالالقبول وحتى اليوم المسحوب عليه عن  امتناع

حامله يكون ، فولكن إذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع
كما  المهلة القانونية أو االتفاقية المقررة لذلكخالل  هلقبول إلى المسحوب عليه بتقديمه ماًملز
ذلك الحال أيضاً فيما كعدم القبول خالل تلك المهلة، و، ولذا يتوجب عندئذ تنظيم االحتجاج لأسلفنا

                                                           
  .)ت.أ ق- ٣٠٣/٢(م  ٨٤١
 ).ت.ق ٣٠٤/١(م  ٨٤٢

 ).ت.ق ٣٠٦/١(م  ٨٤٣

  ).ت.ق ٣٠٤/٢(م  ٨٤٤
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م االحتجاج لو تضمن السند شرطاً صريحاً يوجب تقديمه للقبول خالل مهلة معينة، فيتوجب تنظي
ومع ذلك إذا حصل في هذين الفرضين أن قُدم السند للقبول ، خالل هذه المهلة أيضاً لعدم القبول

وطلب المسحوب عليه إعادة تقديمه إليه للقبول مرة ثانية في  مقررةفي اليوم األخير من المهلة ال
، ثم رفض قبوله في اليوم التالي، فعندئذ يتوجب تنظيم اليوم التالي ليوم تقديمه للمرة األولى

  .االحتجاج لعدم القبول في ذات اليوم التالي ليوم التقديم للمرة األولى
 :القبولالصفة اإللزامية لتنظيم االحتجاج لعدم  )٢

في حال رفض المسحوب عليه وفاء قيمته في  –فحامل سند السحب ملزم قانوناً  - ٣٤٤
وسقط  وإال عد حامالً مهمالًفي ميعاده القانوني،  بتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء -ميعاد االستحقاق 

ما نظيمه كحقه في الرجوع الصرفي على ضامني وفائه، مالم يكن معفى قانوناً أو اتفاقاً من ت
  .سنرى الحقاً

 أحد في بتنظيمه إال يلزملحامل، وال ا الختيار متروك أما االحتجاج لعدم القبول فأمره
  :وهمافرضين 

 ملزماً حامل سند السحب فيهما يكونإحدى الحالتين اللتين توفرت إذا  :الفرض األول
  .للقبول هبتقديم

  .نكتفي باإلحالة إليهما تفادياً للتكرار ، ولذابالتفصيل لنا دراسة هاتين الحالتين وسبق
في المبكِّر في ممارسة حقه في الرجوع الصر حامل سند السحب رغبإذا  :الفرض الثاني

  .بسبب رفض المسحوب عليه قبوله هعلى ضامني قبول) هاستحقاقأي قبل حلول ميعاد (
يبقى ف ،ج لعدم القبولاالحتجا بتنظيم الحامل لم يقمو وب عليه قبول السندحرفض المس لو إذ

 وعندئذ إذا رفضمن جديد للوفاء بقيمته عند حلول ميعاد استحقاقه،  يهمحتفظاً بحقه في تقديمه إل
حقه ممارسة تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء في ميعاده القانوني للحامل يتوجب على اف، أيضاً الوفاء

 ٨٤٥وفاءالفي الرجوع الصرفي على ضامني.  
 أنه في حال سلوك حامل سند السحب الخيار الثاني وممارسة حقه في نشير أخيراً إلىو
بسبب رفض  السند على ضامني قبول) أي قبل حلول ميعاد االستحقاق( الصرفي المبكِّر الرجوع

حسب على أساس سعر يالذي ول من قيمة السند مقدار الخصم، زنْتَس، فيالمسحوب عليه قبوله
مبرر و، ٨٤٦تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحاملالخصم الرسمي في سورية في 
                                                           

  .٣٤١، ص ٢٤٧ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٨٤٥
 ).ت.ق ٣٠٩/٢(م  ٨٤٦
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الل استفاد من مبلغه خ ، قداستحقاقه قبل حلول ميعاد الذي استوفى قيمة السند ،ن الحاملذلك أ
  .حتى حلول ميعاد االستحقاقو تاريخ الوفاء المبكِّر نذالمدة الممتدة م
  :٨٤٧قبول سند السحب بطريق التدخُّل: ثانياً
، ثم )١(استنا لقبول سند السحب بطريق التدخُّل ببيان مفهومه وتوضيح الغاية منه نبدأ در

  ).٣(عرض لما يرتِّبه من آثار قانونية، وأخيراً ن)٢(نفصل الشروط الواجب توفرها لصحة انعقاده 
  :مفهوم قبول سند السحب بطريق التدخُّل والغاية منه )١

ل سند السحب، كلياً أو جزئياً، يتيح أعاله أن رفض المسحوب عليه قبو ذكرنا - ٣٤٥
أي ( المبكِّرالصرفي  الرجوعفي تنظيم االحتجاج الالزم وممارسة حقه  –فيما لو أراد  –لحامله 

ضمان قبوله، من ساحب ب حياله الملتزمينموقِّعي السند على ) قبل حلول ميعاد االستحقاق
لغه أو الجزء المتبقي منه والذي لم يشمله ، لمطالبتهم بوفاء مبحتياطييناال ومظهرين وضامنيهم

، وقد ال يكون هؤالء الملتزمين أو من تم الرجوع عليه منهم جاهزاً ومقتدراً على الوفاء القبول
بدياً استعداده ن تاجراً، ولذا يتقدم شخص ما ميعرضه لخطر شهر إفالسه فيما لو كا، مما الفوري

وائتمانه  المالية درأ عنه مغبة الرجوع المفاجئ وينقذ سمعتهلقبول السند لمصلحة هذا الملتزم، في
  ".القابل بطريق التدخُّل"الشخص المتدخِّل  التجاري، ويطلق على هذا

تدخُّل شخص ما بأنه  ،٨٤٨، الذي أجازه المشرعالقبول بطريق التدخُّلوعليه يمكن تعريف 
الحامل عليه صرفياً قبل حلول ميعاد  بقبول السند لمصلحة أحد الملتزمين به حمايةً له من رجوع

  .االستحقاق
 :شروط القبول بطريق التدخُّل )٢

شروط موضوعية : صحيحاً توفر نوعين من الشروطالقبول بطريق التدخُّل يستلزم انعقاد 
  .وأخرى شكلية

  
                                                           

، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - .وما يليها ٢٦٠، ص وما يليها ١٧١ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٨٤٧
محمود مختار . د - .وما يليها ١٩٨، ص وما يليها ١٣٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ١١٤ص  مرجع سابق،

، مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - . ٣٧٧ - ٣٧٤وما يليها، ص  ٣٨٨أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة 
جاك . د -. وما يليها ٣٥٢وما يليها، ص  ٣٣٩رجع سابق، فقرة أبو زيد رضوان، م. د - .وما يليها ٢١٨، ص وما يليها ١٨٦فقرة 

 ٤٢٠وما يليها، ص  ١٦٦إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - . وما يليها ١١٦وما يليها، ص  ١٨٩يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة 
  .وما يليها

 ).ت.ق ٣٢٢/٢(م  ٨٤٨
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 :الشروط الموضوعية  - أ
عة تجارية التزاماً صرفياً ذا طبي القبول بطريق التدخُّل في ذمة المتدخِّل ينشئ - ٣٤٦

الملتزم الذي حصل التدخُّل امن مع على وجه التض ،سند السحب د بوفاء قيمةموضوعه التعه
الموقعين الالحقين للملتزم الذي جميع حيال الحامل و ،هالسابقين لالموقعين  لمصلحته وجميع

، ولذا حقاقفي ميعاد االستقيمة السند لمسحوب عليه عن وفاء اإذا امتنع  ،حصل التدخُّل لمصلحته
الشروط الموضوعية التي تتطلبها  همن أن تتوفر فيصحيحاً  التزامه هذالكي يكون  ال بد فإنه

 باألهلية الالزمةمتمتعاً  بمعنى أن يكون المتدخِّل، إرادي التزام أينشوء صحة القواعد العامة ل
كما  ،)اإلرادة وبعيأي غير مشوبة بأحد ( إرادته حرةً مستنيرةًكون تأن و ،لاللتزام الصرفي

الشروط  ذاتها وهذه الشروط هي ،اللتزامه المذكور سبب مشروعيفترض أيضاً وجود 
تفادياً  باإلحالة إليهانكتفي ولذا ، الشيك والتي سبق لنا دراستهاإنشاء صحة الموضوعية الالزمة ل

 روطش –الموضوعية العامة  الشروطهذه باإلضافة إلى  - يجب أن تتوفر لكن و للتكرار،
والشخص المتدخَّل  سند السحب والقابل بطريق التدخُّلحامل  :ق بكلٍّ منخاصة تتعلَّموضوعية 

  :ل الذي يرد عليه القبول بطريق التدخُّلوالمح بالقبول لمصلحته
 :سند السحبحامل يتعلق بففيما  •

د يجب أن يكون من الجائز لحامل السند تقديمه إلى المسحوب عليه لقبوله، إذ يع - ٣٤٧
عن فقدانه ضمانة القبول العادي الذي رفضه للحامل تعويضاً  عندئذ القبول بطريق التدخُّل

وبالتالي إذا كان ممنوعاً على حامل السند تقديمه للقبول الحتوائه على شرط المسحوب عليه، 
صريح يمنعه من ذلك، فهو محروم أصالً من ضمانة القبول، وال يتصور ضرورة تعويضه عن 

  .في هذا الفرض لانة ليس له حق فيها، ولذا فال يجوز القبول بطريق التدخُّضم
أي قبل حلول ميعاد (المبكِّر  حق الرجوع الصرفي السند كما يجب أيضاً أن يكون لحامل

عليه يجوز حصول القبول بطريق التدخُّل في حال رفض و، على الملتزمين به )استحقاقه
على  زجِعن دفع ديونه أو ح أو توقف هإفالس شُهِرأو  أو جزئياًلمسحوب عليه قبول السند كلياً ا

دجفي حين ال يجوز ذلك فيما لو كان حق الحامل في الرجوع الصرفي أمواله حجزاً غير م ،
كون تقديم ، "تقديم للقبولالعدم " السند شرط الذي ضمنساحب الالمبكِّر مستنداً إلى شهر إفالس 

  .بموجب شرط صريح وارد فيه ممنوع أصالً الفرضفي هذا  السند للقبول
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 :٨٤٩وفيما يتعلق بالقابل بطريق التدخُّل •
ولم  سند السحبشخصاً أجنبياً عن  القابل بطريق التدخُّلأن يكون  عمالً الغالب - ٣٤٨

يسبق له التوقيع عليه من قبل، لكي يشكّل التزامه هذا ضمانة جديدة تُضاف إلى ضمانات وفائه 
عليه الذي رفض قبول السند أن يقبله بطريق  من هذا المنطلق أجاز المشرع للمسحوبوالسابقة، 

التدخُّل، فهو غير ملتزم به طالما رفض قبوله، ولذا فقبوله له بطريق التدخُّل يضيف إليه ملتزماً 
جديداً ويقوي من ضمانات وفائه، وتتجلى مصلحة المسحوب عليه في قبوله للسند بطريق التدخُّل 

  :في ناحيتين دالً من قبوله له قبوالً أصلياًب
ال يعد قبوله للسند بطريق التدخُّل قرينة على تلقيه مقابل وفائه من : الناحية األولى

  .، بخالف قبوله األصلي الذي يعد كما أسلفنا قرينة على تلقيه مقابل الوفاء٨٥٠الساحب
ل إذا اضطر لوفاء مبلغه لحامله الشرعي، في حال قبوله للسند بطريق التدخُّ: الناحية الثانية
بمن  الموقِّعين السابقين لهجميع و المتدخَّل بالقبول لمصلحتهوفَّاه على الملتزم  فيمكنه الرجوع بما

لحامله الشرعي في تاريخ  قيمته على المكشوف وفَّىفيهم الساحب، أما إذا قبله قبوالً أصلياً و
  . ذ سوى على الساحب وحده، وقد يكون معسراًاالستحقاق، فال يحق له الرجوع عندئ

أي من قابالً بطريق التدخُّل أجاز المشرع صراحةً أن يكون  على الرغم مما تقدمولكن 
بقبوله  أحد مظهري السندقيام ك، ٨٥١السند الملتزمين به أصالًاألشخاص الموقعين سابقاً على 

سابقين أو الساحب، فصحيح أن هذا القبول ال يضيف بطريق التدخُّل لمصلحة أي من مظهريه ال
المتدخَّل بالقبول على كلٍّ من الشخص  الفائدةب بال ريب إلى السند ملتزماً جديداً، إال أنه يعود

من  –فيما لو ارتضاه  –، ألنه يترتَّب عليه حرمان الحامل الموقِّعين الالحقين لهجميع و لمصلحته
  .٨٥٢عليهم) أي قبل حلول ميعاد االستحقاق(المبكِّر  الرجوع الصرفيممارسة حقه في 

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٢/٣(م  ٨٤٩

  :لتجارية لمحكمة النقض الفرنسية قد ذهبت في قرار لها إلى أنهوإن كان يالحظ في هذا الصدد أن الغرفة ا ٨٥٠
أن القبول بطريق التدخل يعد قرينة على تلقي القابل لمقابل الوفاء، إال أن  ٢١،٧-٥١١والمادة  ٤،٧-٥١١يتَّضح من الجمع بين المادة «

قدم مقابل الوفاءهذه القرينة قابلة إلثبات العكس، وعليه بالتالي إثبات أن الساحب لم ي«  
«Il résulte de la combinaison des ar cles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du code de commerce 
que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir 
opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation. Pour combattre cette présomption, il 
lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision.» 
Cass. Com. 1 avril 2014, n° 13-16.902,  Recueil Dalloz 2014 p.1253, comm. A-C. Rouaud. 

  ).ت.ق ٣٢٢/٣(القابل، إذ لم يجز له المشرع قبول السند بطريق التدخُّل طالما قبله قبوالً أصلياً م ما عدا المسحوب عليه  ٨٥١
 ).ت.ق ٣٢٣/٤(م  ٨٥٢
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إما أن يكون من تلقاء  دخُّلتبطريق ال ما على قبول السند إقدام شخصٍ إلى أن أخيراً وننوه
إنابة من أحد الملتزمين بالسند  يكون بناء على إما أن، وفيعد فضولياً دون تفويض من أحدنفسه 

  .فيعد وكيالً عنه في ذلك
 :بالشخص المتدخَّل بالقبول لمصلحتها فيما يتعلق أم •

أياً من الموقعين على سند  المتدخَّل بالقبول لمصلحتهيجوز أن يكون الشخص  - ٣٤٩
وعليه يمكن حصول القبول بطريق ، ٨٥٣المستهدفين للرجوع الصرفي عليهمالملتزمين به  السحب

شرط  يكون هذا المظهر قد ضمن السندالّ ساحب أو أي من المظهرين بشرط أال التدخُّل لمصلحة
، كما به صرفياً، فال يلتزم بذلك المتدخِّل لمصلحته عدم الضمان، ألنه في هذا الفرض غير ملتزم

المسحوب  ، في حين ال يجوز حصوله لمصلحةيجوز حصوله لمصلحة أحد الضامنين االحتياطيين
يمتنع على الحامل له  رفض ذلك، ألنه في حال قبولهسواء كان قد قبل السند قبوالً أصلياً أم  عليه،

على الملتزمين به، وفي ) أي قبل حلول ميعاد االستحقاق(ممارسة حق الرجوع الصرفي المبكِّر 
وليس معرضاً لخطر غير ملتزم به صرفياً،  وبالتالي، لم يوقِّع عليه فإنه حال رفضه قبوله،

  .الرجوع الصرفي عليه
ع على السند التجاري يكون ضامناً حيال جميع الحملة الالحقين له كل من يوقِّ وطالما أن

يكون ضامناً القابل بطريق التدخُّل ومضموناً من قبل جميع الموقعين السابقين له كما أسلفنا، فإن 
حيال الحامل وجميع الموقعين الالحقين للملتزم الذي حصل التدخُّل لمصلحته ومضموناً من قبل 

أي جميع الموقعين (التدخُّل لمصلحته وجميع الملتزمين بالسند حيال األخير  الملتزم الذي حصل
، وعليه فإن تحديد مركز القابل بطريق التدخُّل من )السابقين للملتزم الذي حصل التدخُّل لمصلحته

الموقعين على السند يتوقف على معرفة الملتزم الذي حصل التدخُّل لمصلحته، ولذا أوجب المشرع 
خال القبول من ذكر ، فإذا ذْكَر في صيغة القبول بطريق التدخُّل اسم الملتزم المتدخَّل لمصلحتهأن ي

القبول بطريق  انصراف –قابل إثبات العكس  افتراضاً قاطعاً غير -عندئذ ض يفتر، فهذا البيان
وقعين هو أول الم، وتكمن الحكمة من هذا االفتراض في أن الساحب ٨٥٤لساحبا لمصلحة التدخُّل

على السند، وبالتالي يترتَّب على افتراض حصول التدخُّل لمصلحته استفادة أكبر عدد من الموقعين 
  .من هذه الضمانة

  
                                                           

  ).ت.ق ٣٢٢/٢(م  ٨٥٣
  ).ت.ق ٣٢٤/٢(م  ٨٥٤
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 :الذي يرد عليه القبول بطريق التدخُّلوأخيراً فيما يتعلق بالمحل  •

ولكن مع ذلك  ،كامل مبلغ سند السحب شمل القبول بطريق التدخُّلاألصل أن ي - ٣٥٠
، قياساً على صحة قبول المسحوب عليه فقط همن مبلغ على جزء قبولهأن يقصر لمتدخِّل ليجوز 

للسند قبوالً جزئياً كما أسلفنا، مع مالحظة أنه إذا  كان القبول األصلي للسند جزئياً فال يمكن أن 
غه المتبقي من مبليكون قبوله بطريق التدخُّل إال جزئياً أيضاً، بحيث يقتصر فقط على الجزء 

، والغالب عمالً في الفرض األخير أن يكون القابل بطريق التدخُّل األصلي والذي لم يشمله القبول
هو المسحوب عليه نفسه، بحيث يقبل قبوالً أصلياً جزءاً من مبلغ السند، أما الجزء اآلخر المتبقي 

  .منه فيقبله بطريق التدخُّل
  :يةشكلالشروط ال  -  ب

 السحبسند  التزاماً صرفياً بوفاء قيمة ل في ذمة المتدخِّلالقبول بطريق التدخُّ ينشئ - ٣٥١
فضالً أن يكون مكتوباً، شأنه في ذلك شأن أي التزام صرفي آخر،  يجب لذاو ،كما ذكرنا أعاله

إعماالً لمبدأ  ،٨٥٥مذيالً بتوقيع المتدخِّل عن وجوب تدوينه على صك السند ذاته أو على الوصلة
 بين الخيار حق المشرع قد خول الحاملفطالما أن م األسناد التجارية، الكفاية الذاتية الذي يحك

حرمانه من ممارسة حقه في  رتَّب على إقراره له، و٨٥٦رفض هذا القبول أو الموافقة عليه
 المتدخَّل بالقبول لمصلحته الملتزمعلى ) أي قبل حلول ميعاد االستحقاق(الرجوع الصرفي المبكِّر 

 تدوينه كتابةًخير وسيلة لذلك هي به، و فال بد من أن يعلم الحامل، ٨٥٧الالحقين لهوجميع الموقِّعين 
مع العلم أن الكتابة ال تُعد شرطاً النعقاده فحسب، وإنما تُعد ، على صك السند ذاته أو على الوصلة
من مبدأ حرية  اءاستثن ، وذلكأو إثبات ما يخالفه إالّ بالكتابة أيضاً شرطاً إلثباته، إذ ال يجوز إثباته

  .التجارية اإلثبات في المواد
قد استلزم أن يذْكَر في صيغة القبول بطريق التدخُّل  المشرع ه إذا كانويجدر التنويه إلى أن

لم  اسم الملتزم المتدخَّل لمصلحته، وإال عد حاصالً لمصلحة الساحب كما ذكرنا أعاله، إال أنه
مقبول "ولذا يمكن حصوله بأي صيغة تدل عليه، كأن يكتب مثالً  ،القبول لهذا يشترط صيغة معينة
أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى ذاته، على أن " أقبله متدخِّالً لمصلحة فالن"أو " بالتدخُّل عن فالن

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٤/١(م  ٨٥٥

  ).ت.ق ٣٢٣/٣(م  ٨٥٦
 .قاًموافقة عليه كما ذكرنا سابوذلك بخالف القبول الحاصل من المسحوب عليه االحتياطي، والذي يلزم الحامل بال

 ).ت.ق ٣٢٣/٤(م  ٨٥٧
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تُذيل العبارة المستعملة بتوقيع المتدخِّل، كما أنه لم يشترط أيضاً أن يذكَر المبلغ المقبول بالتدخُّل، 
  .وعندئذ يتم إعمال األصل وهو شمول القبول بالتدخُّل لمبلغ السند بأكمله

خالل يومي العمل  -  ل أن يخطربالتدخُّ القابل المشرع أوجب علىونشير أخيراً إلى أن 
، تحت طائلة مساءلته وإلزامه عند االقتضاء الملتزم الذي حصل التدخُّل لمصلحته -  التاليين لقبوله

ولكنه لم يحدد شكالً معيناً ، ٨٥٨عن  الضرر الناجم عن إهماله –في حدود مبلغ السند  –بالتعويض 
لهذا اإلخطار، ولذا يجوز حصوله كتابةً أو شفهياً، وتكمن الحكمة من هذا اإلخطار في إتاحة 
الفرصة أمام الملتزم الذي حصل التدخُّل لمصلحته التخاذ ما يشاء من احتياطات في سبيل 

فيما لو كان القبول بالتدخُّل حاصالً  –ى مصالحه، فمن مصلحة الساحب مثالً المحافظة عل
أن يعلم به كي يقدم مقابل وفاء السند إلى القابل بالتدخُّل بدالً من تقديمه إلى المسحوب  –لمصلحته 

  .عليه
  :آثار القبول بطريق التدخُّل )٣

ل باختالف األطراف المعنية في القبول بطريق التدخُّاآلثار القانونية المترتبة على  تختلف
  :سند السحب، وذلك على التفصيل اآلتي

 :فبالنسبة لحامل السند  - أ

بطريق  حق الخيار بين رفض القبول حامل السند المشرع خولأن ذكرنا أعاله  - ٣٥٢
  :وبالتالي سنكون أمام أحد احتمالين ،أو الموافقة عليه التدخُّل

  :بول بطريق التدخُّلرفض الحامل للق :األول االحتمال
االستمرار بإجراءات الرجوع الصرفي  عندئذ من حقهف تدخُّل القابلالحامل  إذا رفض

المبكِّر على جميع الملتزمين بالضمان حياله، بمن فيهم الملتزم المراد التدخُّل لمصلحته، لمطالبتهم 
القابل ضمانة كافية تغنيه عن  ويسلك الحامل هذا الخيار عندما ال يشكِّل تدخُّل، بوفاء قيمة السند

  .السمعة واالئتمان التجاري القبول األصلي، كما لو كان المتدخِّل معسراً أو سيئ
  :موافقة الحامل على القبول بطريق التدخُّل :االحتمال الثاني

الرجوع فيترتَّب على ذلك حرمانه من ممارسة حقه في  إذا وافق الحامل على تدخُّل القابل
، أما والموقِّعين الالحقين له فقط المتدخَّل بالقبول لمصلحتهعلى كلٍّ من الملتزم كِّر  الصرفي المب

للملتزم المتدخَّل لمصلحته فيبقى الحامل محتفظاً بحقه في الرجوع الصرفي  الموقعون السابقون

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٢/٤(م  ٨٥٨
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ع حقه في الرجوع الصرفي المبكِّر على جمي ليهم، وعليه سيمتنع على الحامل ممارسةالمبكِّر ع
   .الموقعين على السند فيما لو وافق على القبول بالتدخُّل الحاصل لمصلحة الساحب

 :أما بالنسبة للقابل بطريق التدخُّل  -  ب

التزاماً صرفياً بوفاء  ذكرنا أعاله أن القبول بطريق التدخُّل ينشئ في ذمة المتدخِّل - ٣٥٣
للملتزم الذي حصل التدخُّل  حيال حامله الشرعي وجميع الموقعين الالحقين السحبسند  قيمة

الوفاء  في ميعاد االستحقاق، ويمتاز التزامه الصرفي هذا لمسحوب عليه عن لمصلحته، إذا امتنع ا
  :بالسمات اآلتية

  .المسحوب عليه السند بعد تدخُّلهفال يمكنه التحلل منه ولو قبل  :التزام أصيل •
إعماالً لمبدأ استقالل ف: مصلحتهالتزام مستقل عن التزام الملتزم الذي حصل التدخُّل ل •

باطالً  المتدخَّل لمصلحته صحيحاً ولو كان التزام القابل بطريق التدخُّل يبقى التزامالتواقيع 
غير  انعدام إرادته أو ألي سبب آخرأو  سندوقت توقيعه على ال بسبب انعدام أهليته

صفته كسند  همية الذي يفقدكإغفال أحد بياناته االلتزاالعيوب الشكلية الظاهرة في السند، 
تزام الثابت فيه، ولذا فبإمكان تجاري، فمثل هذا العيب يتعلق بالصك ذاته، وليس باالل

ولو في مواجهة حامله الشرعي  وأي موقع آخر على الصك أن يتمسك به القابل بالتدخُّل 
أ ت مبد، ألن الدفع بعيب شكلي مستمد من السند التجاري هو أحد مستثنياكان حسن النية

  .تطهير الدفوع كما أسلفنا
متضامناً مع كونه ناشئاً عن توقيعه على سند تجاري، ولذلك فإنه يعد : التزام تجاري •

حيال الحامل والموقعين الالحقين لمن حصل التدخُّل  - ويلتزم  ،الملتزم المتدخَّل لمصلحته
في حال  – لحامل السند، وبناء عليه فإن ٨٥٩لى النحو الذي يلتزم به األخيرع -لمصلحته 
مطلق الحرية في توجيه  -  في ميعاد االستحقاق المسحوب عليه عن الوفاء امتناع

  .٨٦٠أو إلى االثنين معاً القابل المتدخِّلأو إلى  المتدخَّل لمصلحتهالمطالبة إلى الملتزم 
حته، ويترتَّب فالتزام القابل بطريق التدخُّل تابع اللتزام الملتزم المتدخَّل لمصل: التزام تبعي •

  :تاناآلتي يجتانالنتالقابل المتدخِّل على هذا الطابع التبعي اللتزام 

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٥/١(م  ٨٥٩

مع مالحظة أنه إذا كان للقابل بطريق التدخُّل موطن في ذات منطقة مكان الوفاء المحدد بالسند، فيتوجب على حامل السند عرضه  ٨٦٠
لي لليوم األخير من الميعاد المحدد لتنظيمه، وإال أصبح الملتزم المتدخَّل عليه وتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء على األكثر في اليوم التا

  ).ت.ق ٣٢٧(لمصلحته والموقعون الالحقون له في حلٍّ من التزاماتهم م 
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 سقوط حق الحامل في الرجوع الصرفي على الملتزم المتدخَّل لمصلحته يستتبع -
  .سقوط حقه في الرجوع الصرفي على القابل المتدخِّل حتماً

ته للمسحوب عليه بوفاء قيمة ال يمكن للحامل مطالبة القابل المتدخِّل إال بعد مطالب -
ألخير الوفاء بتنظيم احتجاج رسمي، وإثباته رفض ا ،السند في ميعاد االستحقاق

ألن رفض المسحوب عليه قبول السند ال يعني بالضرورة أنه سيرفض وفاء 
 .قيمته في ميعاد االستحقاق كما أسلفنا

لحامله الشرعي  السحب ندر القابل بطريق التدخُّل لوفاء قيمة سوأخيراً إذا اضط - ٣٥٤
جميع  بالتدخُّل الموفي فتؤول لهذا، في ميعاد االستحقاق بسبب رفض المسحوب عليه وفاءه

لملتزم المتدخَّل لمصلحته وضامنيه ا كلٍّ من حيال - باستثناء تظهيره  – الحقوق الناشئة عن السند
ر للوفاء بقيمته لحامله يضطَّ ندع على الس، شأنه في ذلك شأن كل موق٨٦١ِّعين السابقين لهمن الموقِّ

 قيمة السند وفَّى، وعليه فبإمكان القابل المتدخِّل الذي هالمسحوب عليه وفاء رفضالشرعي بسبب 
أي ( وجميع الملتزمين حيال األخيرلملتزم المتدخَّل لمصلحته اأن يرجع بما وفَّاه على كلٍّ من 

رجوع بما وفاه على لساحب يمكنه التدخِّل لمصلحة االقابل الم، فمثالً )لموقِّعين السابقين لهجميع ا
 وفاه على كل من المستفيد لمستفيد فيستطيع الرجوع بماالقابل المتدخِّل لمصلحة افقط، أما  الساحب

لمظهر له األول يستطيع الرجوع بما وفاه على ا القابل المتدخِّل لمصلحةوالساحب، في حين أن 
ألن كل من يوقِّع على سند تجاري ٨٦٢إلخ...تفيد والساحب، وهكذاوالمس ر له األولكل من المظه ،

يكون مضموناً من قبِل جميع الموقعين السابقين له، وضامناً حيال جميع الحملة الالحقين كما 
  .أسلفنا

بما وفاه، فيتوقف  بناء عليه رجوع القابل المتدخِّلوأما فيما يتعلَّق باألساس الذي يتم  - ٣٥٥
  :خص المراد الرجوع عليهذلك على الش

، فيمكنه الرجوع عليه الملتزم المتدخَّل لمصلحتهالرجوع على  قابل المتدخِّلفإذا اختار ال -
عندئذ:  

                                                           
 ).ت.ق ٣٣٠/١(م  ٨٦١

تلقى مقابل الوفاء،  الرجوع على المسحوب عليه، الذي -فيما لو أراد  –وغني عن البيان أن بإمكان القابل المتدخِّل الموفي أيضاً  ٨٦٢
لمطالبته به، ولكنه في رجوعه هذا يستند إلى أحكام القواعد العامة، ال ألحكام قانون الصرف ألن المسحوب عليه الذي رفض قبول السند 

  .لم يوقِّع عليه، ولذا فهو غير ملتزم به صرفياً
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اكتسب الحقوق الناشئة عنه بعد الوفاء  بموجب الدعوى الصرفية كحامل للسندإما  •
 .بقيمته

  .لصرف المشددةويلجأ عادةً إلى هذه الدعوى لالستفادة من مزايا قواعد قانون ا
إذا كان قد تدخَّل من تلقاء نفسه دون تفويض من الملتزم  فضالةأو بموجب دعوى ال •

 .أو دعوى الوكالة إذا كان تدخُّله بناء على إنابة منه، المتدخَّل لمصلحته

غالباً إلى هذه الدعوى في حال سقوط حق الرجوع الصرفي بسبب اإلهمال يلجأ و
 .بمضي المدة أو تقادم الدعوى الصرفية

لملتزم المتدخَّل االرجوع على أي من الملتزمين حيال  القابل المتدخِّلأما إذا اختار  -
، فعندئذ يكون رجوعه بموجب الدعوى )موقِّعين السابقين لهأي أحد ال( لمصلحته

من جميع قواعد  -  ككل حامل حسن النية -  في رجوعه هذا ويستفيد الصرفية وحدها،
  .على وجه الخصوص مبدأ تطهير الدفوعقانون الصرف، و

  :وأخيراً بالنسبة للملتزم المتدخَّل لمصلحته وضامنيه من الموقعين السابقين له  -ج   
 عين السابقين لهلملتزم المتدخَّل لمصلحته وضامنيه من الموقِّمن ا المشرع لكلٍّأجاز  - ٣٥٦

مع صك  إياه مل السند بتسليمهإلزام حا -  على الرغم من حصول القبول بطريق التدخُّل - 
مع فوائده إن كانت مشترطة  ٨٦٣مبلغهاه ، إذا وفَّ)إيصال باإلبراء( االحتجاج المنظَّم ومخالصة

  .٨٦٤ومصاريف االحتجاج واإلشعارات وغيرها من النفقات التي تكبدها
  :على النحو اآلتي ا الحكم واضحة لجميع األطراف ذوي الشأنوتبدو فائدة هذ

i. لقابل بطريق التدخُّلفبالنسبة ل: 

  .يعفيه هذا الوفاء من التزامه الصرفي بوفاء قيمة السند في ميعاد استحقاقه
ii. أما بالنسبة للملتزم المتدخَّل بالقبول لمصلحته: 

على ضامنيه من  مباشرةً من ممارسة حقه في الرجوع الصرفي يمكِّنَه قيامه بهذا الوفاءف
  .الموقعين السابقين له

iii. وأخيراً بال الملتزم المتدخَّل لمصلحته من الموقعين السابقين لهنسبة لضامني: 

                                                           
م الرسمي في سورية في تاريخ الوفاء  وبالجهة التي يقع يستَنْزل منه مقدار الخصم، والذي يحسب على أساس سعر الخص أن بعد ٨٦٣

 .فيها موطن الحامل، طالما حصل الوفاء قبل حلول ميعاد استحقاق السند كما أسلفنا

 ).ت.ق ٣٢٥/٢(م  ٨٦٤
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، الملتزمين حياله بالضمان، المتدخَّل لمصلحتهأي من الموقعين السابقين للملتزم قيام فإن 
بسبب رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السند في دون رجوع الحامل عليهم يحول بهذا الوفاء 

من آثار تتمثَّل في إهدار الوقت وتحمل  هذا الرجوع ما يستتبعهي يجنِّبهم بالتالو، ميعاد االستحقاق
  .المصاريف والتشهير بسمعتهم المالية واإلساءة إلى ائتمانهم التجاري

  
  المبحث الرابع

  أحكام الوفاء بقيمة سند السحب
  

طلب أول، للوفاء في م أ دراسة أحكام الوفاء بقيمة سند السحب بالحديث عن تقديم السندنبد
المعارضة في مسألة  نتناول بعد ذلكثم نبين شروط صحة الوفاء وكيفية إثباته في مطلب ثان، و

  .الوفاء في مطلب ثالث، على أن نتطرق أخيراً لبحث الوفاء بطريق التدخُّل في مطلب رابع
  

  المطلب األول
  للوفاء تقديم سند السحب

  
ان لزوم التقديم وميعاده في فرع أول، ثم ننتقل ببيللوفاء بادئين  سند السحبنبحث تقديم 

  .للحديث عن مكان التقديم وموضوع الوفاء في فرع ثان
  

  الفرع األول
  لزوم التقديم للوفاء وميعاده

  
، ثم ننتقل لتحديد األجل )أوالً( للوفاء ذا الفرع عن وجوب تقديم سند السحبنتحدث في ه

 نتناول بعد ذلكو، )ثانياً( جزاء المترتب على اإلخالل بهيتوجب خالله تقديمه للوفاء وبيان ال الذي
 ، على أن نستعرض أخيراً الحاالت التي يعفى فيها حامل السند من)ثالثاً(إيداع مبلغ السند مسألة 
  ).رابعاً(تقديمه للوفاء  واجب



263 

 

  :للوفاء لزوم تقديم سند السحب: أوالً
نكتفي باإلحالة إليه تفادياً لذا ، وللوفاء يكالشقلناه سابقاً بصدد لزوم تقديم ينطبق هنا ما 

  .للتكرار
 خالله جب على الحامل تقديم الشيكتوالذي ي ور في هذا الصدد التساؤل عن األجليثلكن و

  ؟ذي يترتب على تأخره في ذلكإلى المصرف المسحوب عليه للوفاء بقيمته؟ والجزاء ال
  :خالل بهميعاد تقديم سند السحب للوفاء وجزاء اإل: ثانياً
الذي يتوجب خالله على حامل سند السحب تقديمه إلى  ،يتوقف تحديد الميعاد - ٣٥٧

  :، وذلك على النحو اآلتيهالطريقة التي حدد بها تاريخ استحقاقعلى  ،المسحوب عليه للوفاء
 :إذا كان السند مستحق الوفاء لدى االطالع )١

 بدءاً من في أي وقت يشاؤه بقيمته لوفاءالشرعي تقديمه إلى المسحوب عليه ل هحاملفيجوز ل
 و االتفاقي المقرر لتقديمهالقانوني أ وحتى غاية اليوم األخير من الميعاد استالمه السند لحظة
على التفصيل الذي رأيناه عند دراستنا لتاريخ االستحقاق كأحد البيانات اإللزامية الواجب  ،للوفاء

  .إدراجها في سند السحب
اريخ إنشائه أو من ند مستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تإذا كان السأما  )٢

 :تاريخ االطالع عليه

 استحقاقه،في تاريخ الشرعي تقديمه إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمته  هحاملعلى جب تويف
لتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء في ولكن طالما أن أمام الحامل يومي العمل التاليين لتاريخ االستحقاق 

مطالبته بالوفاء إلى  أن يمتد ميعاد، فمن الجائز كما سنرى الحقاً حال رفض المسحوب عليه الوفاء
  .يومي العمل المذكورين وال يقتصر على تاريخ االستحقاق فقط

في تاريخ استحقاقه أو في أحد يومي  هأن حصول ز وفاء السند في هذا الصددمييوأهم ما 
من  يعد التزاماً على عاتق كلٍّ المقرر لتقديمه للوفاء، يعاديخ، أو خالل المالعمل التاليين لهذا التار

 مبلغ مسحوب عليه بوفاءال ةطالببمالحامل إذ يلزم  ،)المدين( والمسحوب عليه )الدائن( الحامل
 المقرر لتقديمه يعادأو خالل الم ،يومي العمل التاليين لهأو في أحد  السند في تاريخ استحقاقه

المذكور،  ميعادالتاريخ أو خالل ال هذا لوفاء للحامل فيوبالمقابل يلزم المسحوب عليه باللوفاء، 
حتى غاية أو  المذكور في التاريخإذا لم يقم الحامل بتقديم السند إليه للوفاء  –ولذا أجاز له المشرع 
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ع مبلغه لدى دائرة التنفيذ كما إبراء ذمته بإيدا – اليوم األخير من الميعاد المقرر لتقديمه للوفاء
  .سنرى بعد قليل
من  كلٍّملحوظٌ فيه مصلحة  وعليه فأجل االستحقاق المضروب في سند السحب - ٣٥٨

المسحوب عليه يكون مستعداً ف، ٨٦٥سواء حد على) به المدين(والمسحوب عليه ) به الدائن( هحامل
يهم  ، وبالمقابلهبعدأو  قبل هذا الميعاد ذلك يعجز عن قدو استحقاقه في ميعاد بمبلغ السند للوفاء

يرغب في قبضه قبل قد ال ، وليفي بدوره ما في ذمته من ديون هدالحامل قبض مبلغ السند في ميعا
  .ال تضيع عليه الفائدة المتفق عليها أو تنقصكيذلك 

يع ولذا ال يجوز ألي منهما منفرداً إجبار اآلخر على النزول عن هذا األجل، فال يستط
الحامل أن يجبر المسحوب عليه على الوفاء قبل تاريخ االستحقاق، كما ال يستطيع األخير أن يجبر 

صريحاً يجيز للمدين به  شرطاً السند نتضممالم ي، ٨٦٦األول على قبض قيمة السند قبل هذا التاريخ
، والغالب عمالً فاءنظير تعجيل الو لقاء خصم نسبة معينة منه بمبلغه االستحقاق تاريخ وفاء قبلال

في أسناد السحب المستندية ليتسنى " شرط الخصم"الذي يسمى بـ وورود مثل هذا الشرط، 
، هذا فضالً عن أنه ليس ثمة ما يمنع من للمسحوب عليه تسلُّم البضاعة فور توفر مبلغ السند لديه

  .٨٦٧)والمسحوب عليه حامله(بتراضي طرفيه ) أي قبل تاريخ استحقاقه(تعجيل الوفاء بمبلغ السند 
إلى المسحوب  خالله المقرر ولم يقدم السند الميعادأو  االستحقاقفإذا أخلَّ الحامل بتاريخ 

عليه للوفاء بقيمته، فيعد حامالً مهمالً ويتعرض لخطر سقوط حقه في الرجوع الصرفي على 
سوى الرجوع على المدينين  ، وال يبقى أمامه عندئذ)أي ضامني وفائه( هالمدينين الفرعيين بجميع 

صرفي على األخيرين إال بمضي مدة التقادم الاألصليين به، إذ ال ينقضي حقه في الرجوع 
  .كما سنرى الحقاً الصرفي

أو الميعاد  سند السحب استحقاق تاريخ في هذا الصدد إلى أن بنا التنويه جدريو - ٣٥٩
االتفاق والثانية مردها ها مرد، األولى حاالت ثالثقد يمدد إذا توفرت إحدى  المقرر لتقديمه للوفاء
  :ي، وهها القضاءة مردنص القانون والثالث

                                                           
  .٢٦١، ص ٢١٨، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٨٦٥
  ).ت.ق ٢٩٣/١(م  ٨٦٦

التي تقضي بأن األجل مشروط لمصلحة المدين، ولذا فيمكنه إجبار الدائن على قبول الوفاء ويشكُِّل ذلك استثناء من أحكام القواعد العامة 
 .٣٠٣، ص ٢١٤ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . بالدين قبل حلول أجله، د

جاك يوسف الحكيم، . د - . ٢٠٤، ٢٠٣هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .الموضع ذاته ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ٨٦٧
  .١٨٧، ١٨٦، ص ٣٢٩رجع سابق، فقرة م
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  :٨٦٨التمديد االتفاقي: الحالة األولى
يكون و أو الميعاد المقرر لتقديمه للوفاء استحقاق سند السحب تاريخ قد يحلُّ - ٣٦٠

على إمهاله وقتاً  الحامليوافق ، فمر بهاعاجزاً عن وفاء قيمته بسبب ضائقة مالية يالمسحوب عليه 
  :وهما إحدى طريقتين بائتمانه، ويتخذ هذا اإلمهال تهثقو هب تهمعرفل إضافياً للوفاء

أو  استحقاق سحب جديد بتاريخسند  أن ينشأ محل سند السحب األصلي :الطريقة األولى −
  .الحق ميعاد

  .جديد أو ميعاد استحقاق ريختا أن يدون على سند السحب ذاته: الطريقة الثانية −
 أو الميعاد االستحقاق صبح الحامل مهمالً إلخالله بتاريخيفي الحالتين أنه  ه إلىننولكن و

على جميع المدينين الفرعيين  الصرفي الرجوعفي  هط حقوسقصلي، وبالتالي يتعرض لخطر األ
 ، وذلكلى المدينين األصليين بهيبقى أمامه عندئذ سوى الرجوع عال و ،)أي ضامني وفائه( السندب

  .٨٦٩الجديد الالحق عن رضائهم بالتاريخ أو الميعاد ضامنو وفاء السند مالم يعبر بالطبع
   :٨٧٠التمديد القانوني: الحالة الثانية

  :وهماقانوناً في أحد فرضين  أو ميعاد وفائه استحقاق سند السحب يمتد تاريخ - ٣٦١
  :حدوث قوة قاهرة :الفرض األول

، الميعاد المقرر لذلك التاريخ أو في تقديم السند للوفاءدون حالت  ٨٧١قوة قاهرةحدثت ا إذف
، وعلى الحامل عندئذ أن يشْعر دون ٨٧٢الميعاد لحين زوال القوة القاهرةالتاريخ أو فيمتد هذا 

في إبطاء من ظهر له السند بالحادث القهري، وأن يثبت هذا اإلشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه 
خالل يومي العمل  –، وعلى المظهر بدوره أن يبلغ هذا اإلشعار ٨٧٣السند ذاته أو في الوصلة

إلى من ظهر له السند، وهكذا تتسلسل اإلشعارات من مظهر إلى سابقه  - التاليين ليوم تسلُّمه إياه 

                                                           
 .١٨٤، ص ٣٢٦جاك يوسف الحكيم، المرجع السابق، فقرة . د ٨٦٨

 .٢٦عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٨٦٩

، ١٨٥، ص ٣٢٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٢٧سابق، ص المرجع العالء الدين محمد حسيني، . د ٨٧٠
١٨٦.  
أو فيضان أو غير ذلك من ) الكورونا مثالً(أو ثورة أهلية أو فرض حظر تجوال للحد من انتشار جائحة مرضية  كنشوب حرب ٨٧١

  .الكوارث الطبيعية
  ).ت.ق ٣١٤/١(م  ٨٧٢
  ).ت.ق ٣١٤/٢(م  ٨٧٣
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بادر أن ي -بمجرد زوال الحادث القهري  - ، كما يتوجب على الحامل ٨٧٤إلى أن تصل للساحب
  .٨٧٥قديم السند للوفاءدون إبطاء إلى ت

وتنطبق هذه األحكام ذاتها فيما لو حالت القوة القاهرة دون تقديم السند للقبول أو دون تنظيم 
بمجرد  -االحتجاج لعدم القبول أو االحتجاج لعدم الوفاء في الميعاد المقرر، على أن يلزم الحامل 

  .بطاء إلى تقديم السند للقبول أو تنظيم االحتجاج الالزمبالمبادرة دون إ – زوال الحادث القهري
  :٨٧٦عطلة رسمية وجود :الفرض الثاني

عاد آخر يوم من المي صادفأو  ،في يوم عطلة رسمية استحقاق سند السحب تاريخ إذا حلَّ
أو الميعاد المذكور إلى أول يوم عمل  استحقاقه تاريخد تمعطلة رسمية، فيالمقرر لتقديمه للوفاء 

  .فتدخل في حساب مدته الرسمية التي تتخلَّل الميعاد ةأما أيام العطللي هذه العطلة، ي
ب اتخاذها أو القيام بها ويطبق هذا الحكم أيضاً على كل ما يتعلق بالسند من إجراءات يج

معين، كتقديمه للقبول أو تنظيم احتجاج رسمي وما إلى ذلك، فال يمكن القيام  ميعاد في تاريخ أو
صادف آخر أو  في يوم عطلة رسمية وقع هذا التاريخ اءات إالَّ في يوم عمل، ولذا إذاه اإلجرهذب

 الميعادالتاريخ أو  هذا عطلة رسمية، فيمتد بأي من هذه اإلجراءاتالمعين للقيام  يوم من الميعاد
فتدخل في  لميعادلعطلة الرسمية التي تتخلَّل اإلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة، أما أيام ا المذكور

  .حساب مدته
  :٨٧٧التمديد القضائي: الحالة الثالثة

على ضمان الوفـاء بـااللتزام    ، حرصاً منهالمشرع التجاريذكرنا فيما سبق أن  -٣٦٢
الثقة بالسند التجاري بوجه  تعزيزدعم االئتمان التجاري بوجه عام ول استحقاقه ميعادفي  الصرفي
فأخضع المدين الصرفي لقواعـد  رف طابع الحزم والشدة، ، أضفى على قواعد قانون الصخاص
 عند حلولند التجاري قيمة الس وفاءب ، ومن ذلك أنه ألزمه هعلى كاهل ةوطأال ةليوثق القسوةة يدشد

 إال فـي حالـة   ٨٧٨جز منحه مهلة قضائية للوفـاء ي لم، وأياً كانت ظروفه المالية هاستحقاق ميعاد

                                                           
  ).ت.ق ٣١٤/٣(م  ٨٧٤
 ).ت.ق ٣١٤/٤(م  ٨٧٥

  ).ت.ق ٣٤١(م  ٨٧٦
  .١٨٥، ١٨٤، ص ٣٢٧جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ٨٧٧
مع مالحظة أن حظر منح المهل القضائية للوفاء باألسناد التجارية يقتصر أثره فقط على الدعاوى الصرفية المستندة إلى االلتزام  ٨٧٨

أو الصرفي الناشئ عن التوقيع على السند، وال يطال الدعاوى العادية المستندة إلى العالقات األصلية التي التي كانت سبباً لتحرير السند 
  =، فهذه الدعاوى تخضع )أي دعوى مقابل الوفاء أو دعاوى القيم الواصلة(و ضمانه احتياطياً أو ربطت موقِّعيه بعضهم ببعض تظهيره أ
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 ،٨٧٩)ت.ق ٣٠٣/٣،٤(والتـي جسـدتها م   ، ع على سبيل الحصرا المشرة واحدة أوردهاستثنائي
علـى ضـامني وفائـه مـن      السند قبل حلول ميعاد استحقاقه رجوع حاملأنه في حال وفحواها 

أو توقفه عن  ، سواء كان قابالً للسند أم غير قابل له،بسبب إفالس المسحوب عليهالموقعين عليه 
ذي اشـترط عـدم   إفالس الساحب ال بسبب ، أوغير مجد حجزاً دفع ديونه، أو الحجز على أمواله

 - أن يطلبـوا  المبكِّر علـيهم  عندئذ لهؤالء الموقعين الذين تم الرجوع زوجيف تقديم السند للقبول،
 للوفاء،، منحهم مهلة محكمة البداية المدنية في موطنهم من -خالل ثالثة أيام من تاريخ الرجوع 

السـند  قيمـة  وفـاء  عليهم  فيه الوقت الذي يجب عين في حكمه ،طلبمبرراً لل القاضيفإذا وجد 
 الطعـن الحكم  وال يقبل هذا األصلي، ميعاد االستحقاقشرط أالّ تتجاوز المهلة الممنوحة بي المعن
  .٨٨٠من طرق الطعن أيب

  :إيداع مبلغ سند السحب: ثالثاً
اقه أو في أحد يومي العمل ذكرنا أعاله أن الوفاء بقيمة سند السحب في تاريخ استحق -٣٦٣

ـ  يعد التزاماً على عاتق كلٍّ، أو في الميعاد المقرر لتقديمه للوفاء ،التاليين لهذا التاريخ  همن حامل
التاريخ  في الذي يطالبه بذلك السند لحامله الشرعي مبلغيلزم األخير بوفاء فبه،  مدينوال الشرعي

في التاريخ المذكور أو حتى غايـة  م الحامل للمطالبة بالوفاء ولكن إذا لم يتقدالميعاد المذكور،  أو
للمـدين   في هـذا الفـرض   ، فقد أجاز المشرعاليوم األخير من الميعاد المقرر لتقديم السند للوفاء

دائرة التنفيذ أو المحكمة التي يقع ضمن دائرتها إيداع مبلغه  -في سبيل إبراء ذمته منه  –بالسند 
عندئـذ  و مسـؤوليته،  علىعلى عاتق الحامل و تكون نفقة هذا اإليداعى أن علو، ٨٨١مكان الوفاء

 يذكر فيه إيداع المبلغ وقدره وتـاريخ يتعين على كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة تحرير بيان 
المستفيد منه وغير ذلك من الوقائع، ويسـلَّم  واسم  أو ميعاده المقرر السند وتاريخ استحقاقه إنشاء
م تسلُّإالّ  فما عليه ، فإذا تقدم إليه الحامل فيما بعد لمطالبته بقيمة السند،٨٨٢يان للمدين المودعهذا الب

                                                                                                                                                                             
لقواعد قانون الصرف وإنما ألحكام القواعد العامة، ولذا يجوز فيها منح مهلة قضائية للوفاء طالما أن األحكام التي تنطبق على الدين  =

  .٣٠٧، ص ٢١٨ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . ، داألصلي تسمح بذلك
  ).ت.ق ٣٤٣(م  ٨٧٩
 .٢١١، ص ٣٧٥جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ٨٨٠

 ).ت.ق ٢٩٥/١(م  ٨٨١

 ).ت.ق ٢٩٥/٢(م  ٨٨٢
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 رفـض  لو إذ ،٨٨٤المبلغ المودع الحامل يقبض الذي بموجبهو ،٨٨٣ه بيان اإليداعتسليمو منهسند ال
    .٨٨٥له قيمته وجب عليه وفاءفيتبيان اإليداع إلى حامل السند  تسليم المدين المودع

الذي أجاز له المشـرع   ،"المدين بالسند"أن المقصود بعبارة  بالذكر في هذا الصددوالجدير 
ن واألصلي ننوالمدي، التاريخ أو الميعاد المقرر لذلك في حال عدم تقديمه إليه للوفاء فيمبلغه إيداع 
م مقابل الوفـاء  وهم المسحوب عليه القابل وضامنه االحتياطي، والساحب الذي لم يقد(فقط  بالسند

ال يستفيدون مـن إهمـال   فهؤالء ، )إلى المسحوب عليه في تاريخ االستحقاق وضامنه االحتياطي
الحامل تقديم السند للوفاء في التاريخ أو الميعاد المقرر لذلك وال ينقضي حقه في الرجوع الصرفي 

وهم مظهروه وضـامنوهم  ( ون بالسندن الفرعيوالمدين أما ،عليهم إال بمضي مدة التقادم الصرفي
االحتياطيون والساحب الذي قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه في تاريخ االستحقاق وضـامنه  

علـيهم   الصـرفي  الرجوعفي حق الحامل  سقوطل ،٨٨٦غير معنيين بهذا اإليداع هم، ف)االحتياطي
  .ما سنرى الحقاًك في التاريخ أو الميعاد المقرر لذلكإهماله تقديم السند للوفاء بسبب 

وعدم جواز  مبلغ السند بأكملهلاإليداع  وجوب شمولالرأي على ونشير أخيراً إلى استقرار
 منه، فال يصح نظراً لما يوجد بينهما من اخـتالف  قياسه على الوفاء الجزئي اقتصاره على جزء

  .٨٨٧في العلّة والشروط
  :لوفاءل هتقديمواجب من حامل سند السحب حاالت إعفاء : رابعاً
 ملزم قانوناً بتقديمه للوفاء كما ذكرنا أعاله، امل سند السحبعلى الرغم من أن ح - ٣٦٤

ممارسة حقه في الرجوع  أجاز لهو ،أعفاه المشرع من هذا االلتزاماستثناء من هذا األصل  ف
إذا  ،لوفاءإلى المسحوب عليه لدونما حاجة لتقديمه  موقِّعي السند الملتزمين بضمانهالصرفي على 

  :توفرت إحدى حاالت أربع وهي
 :القوة القاهرةاستمرار  )١

تقديم السند للوفاء في التاريخ أو دون تحول قوة قاهرة ذكرنا أعاله أن حدوث  - ٣٦٥
لحين زوال القوة  بقوة القانون الميعادالتاريخ أو هذا امتداد  يؤدي إلى، الميعاد المقرر لذلك

                                                           
 ).ت.ق ٢٩٥/٣(م  ٨٨٣

  ).ت.ق ٢٩٥/٤(م  ٨٨٤
 ).ت.ق ٢٩٥/٥(م  ٨٨٥

مرجع علي سيد قاسم، . دلقابل والمظهر والضامن االحتياطي، وذهب بعضهم بخالف ذلك، قائالً بجواز اإليداع لكل من الساحب وا ٨٨٦
  .٢٨٦، ص ٢٤١، فقرة سابق
  .٣٠٢، ص ٢١٢ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٨٨٧
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 ،محسوبةً من تاريخ االستحقاقأكثر من ثالثين يوماً  القوة القاهرةهذه  استمرت، ولكن إذا القاهرة
فيما لو كان السند  ٨٨٨أو من تاريخ قيام الحامل بإشعار من ظهر له السند بوقوع الحادث القهري

 ، وعلى أن تُضاف إلى٨٨٩بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالعلدى االطالع أو  مستحق الوفاء
بعد  كان السند مستحق الوفاءفيما لو مذكورة المدة المعينة للوفاء بعد االطالع الثالثين يوماً ال مهلة

إلى  من واجب تقديمه قانوناً حامل السند يعفى، فعندئذ ٨٩٠مضي مدة معينة من تاريخ االطالع
مع العلم ، موقِّعي السند الملتزمين بضمانهالرجوع مباشرةً على  وأجاز له ،للوفاء المسحوب عليه

أو بمن  خصية البحتة المتعلقة بحامل السندالش د من قبيل القوة القاهرة الحوادث والوقائعال تُعأنه 
  .، كمرضه مثالً أو سفره أو غير ذلك٨٩١تقديمه للوفاءكلَّفه ب

تقديم السند إلى المسحوب  ويتسع نطاق سبب اإلعفاء في هذه الحالة ليعفي الحامل أيضاً من
تنظيم االحتجاج لعدم تنظيم االحتجاج لعدم القبول، وكذلك من  ل ومنعليه لقبوله كما أسلفنا، ب

  .٨٩٢الوفاء
 :تنظيم حامل السند االحتجاج لعدم القبول )٢

فيعفى قانوناً من واجب تقديمه ، حتجاج لعدم القبولاالتنظيم  السند إذا سبق لحاملف - ٣٦٦
  .السند الملتزمين بضمانه موقِّعيالرجوع مباشرةً على ز له وإلى المسحوب عليه للوفاء، ويج

من تنظيم االحتجاج لعدم ويتسع نطاق سبب اإلعفاء في هذه الحالة ليعفي الحامل أيضاً 
  .٨٩٣ الوفاء
 :شهر إفالس المسحوب عليه )٣

 حامله يعفىله،  غير قابل أمسند لكان قابالً ل س المسحوب عليه، سواءفالشُهِر إإذا  - ٣٦٧
موقِّعي السند الملتزمين الرجوع مباشرةً على وفاء، ويجوز له قانوناً من واجب تقديمه إليه لل

  .بضمانه

                                                           
  .ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المقرر لتقديم السند ٨٨٨
  ).ت.ق ٣١٤/٦(م  ٨٨٩
 ).ت.ق ٣١٤/٧(م  ٨٩٠

 ).ت.ق ٣١٤/٨(م  ٨٩١

 ).ت.ق ٣١٤/٥(م  ٨٩٢

 ).ت.ق ٣٠٤/٣(م  ٨٩٣
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تنظيم االحتجاج لعدم ويتسع نطاق سبب اإلعفاء في هذه الحالة ليعفي الحامل أيضاً من 
مه إليه للقبول بعد، وكذلك الوفاء، ومن تقديم السند إلى المسحوب عليه لقبوله فيما لو لم يكن قد قد

  .كما أسلفنا تجاج لعدم القبولمن تنظيم االح
 ":عدم التقديم للقبول"شهر إفالس ساحب السند الذي ضمنه شرط  )٤

، يعفى "تقديم للقبولالعدم " السند شرط وكان قد ضمنساحب الس فالشُهِر إذا إ - ٣٦٨
عي موقِّالرجوع مباشرةً على حامله قانوناً من واجب تقديمه إلى المسحوب عليه للوفاء، ويجوز له 

 .السند الملتزمين بضمانه

تنظيم االحتجاج لعدم ليعفي الحامل أيضاً من هذه الحالة ويتسع نطاق سبب اإلعفاء في 
  .الوفاء

يعد كافياً  ٨٩٤بتقديم الحكم الصادر بشهر اإلفالس حامل السند في الحالتين األخيرتين فقيام
  .٨٩٥ عي السند الملتزمين بضمانهموقِّبذاته لتمكينه من ممارسة حقه في الرجوع الصرفي على 

  
  الفرع الثاني

  مكان التقديم وموضوع الوفاء
  

، ثم ننتقل )أوالً(للوفاء  ان الذي يجب أن يقدم فيه سند السحبنبين في هذا الفرع المك
  ).ثانياً(للحديث عن موضوع الوفاء 

  :مكان تقديم سند السحب للوفاء: أوالً
نكتفي باإلحالة إليه تفادياً لذا ، وللوفاء الشيكتقديم  مكانصدد قلناه سابقاً بينطبق هنا ما 

  .للتكرار
في حال تضمن سند السحب تعيين مسحوب عليه  أنه ولكن نضيف في هذا الصدد - ٣٦٩

بطريق التدخُّل، ورفض المسحوب عليه األصلي وفاء قيمته في تاريخ   قبوله احتياطي أو تم

                                                           
ونؤيد في هذا الصدد الرأي القائل بجواز االكتفاء بتقديم الجريدة الرسمية التي نُشر فيها حكم شهر اإلفالس أو وثيقة مستخرجة من  ٨٩٤

مرجع ، إلياس حداد. د: سجل التجارة تفيد شهر اإلفالس، ليتسنى للحامل ممارسة حقه في الرجوع صرفياً على ضامني الوفاء، نقالً عن
 .٣٤٢، ص ٢٤٩ فقرة ،سابق

  ).ت.ق ٣٠٤/٤(م  ٨٩٥
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عندئذ تقديمه للوفاء في موطن المسحوب  هعلى حامل لذلك، فيتوجباالستحقاق أو الميعاد المقرر 
عليه االحتياطي أو القابل بطريق التدخُّل فيما لو كان واقعاً في ذات منطقة مكان الوفاء المحدد 

وتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء على األكثر في اليوم التالي لليوم األخير من الميعاد المحدد ، بالسند
ال أصبح الملتزم الذي عين هذا المسحوب عليه االحتياطي أو الذي تم القبول بالتدخُّل لتنظيمه، وإ

  .كما أسلفنا لمصلحته والموقعون الالحقون له في حلٍّ من التزاماتهم
  :سند السحبموضوع الوفاء ب: ثانياً

لة إليه تفادياً نكتفي باإلحالذا لشيك، وقلناه سابقاً بصدد موضوع الوفاء باما  أيضاً ينطبق هنا
  .للتكرار

  :يجدر بنا التنويه في هذا الصدد إلى النقاط الخمس اآلتيةولكن  - ٣٧٠
مبلغه باإلضافة إلى  –أن يفي الحامل الشرعي لسند السحب  يتوجب على المسحوب عليه )١

  .٨٩٦الفائدة المستحقة عنه، فيما لو تضمن السند شرط الفائدة –
أي ( له جزئياً قبولهكان  ، سواءمبلغ سند السحبمن  جزءوفاء لمسحوب عليه ل يجوز )٢

 ،اًطلقمغير قابل للسند أو  )أي شامالً مبلغه بأكمله( أو كلياً) صراً على هذا الجزءتقم
 حصول الوفاء الجزئي في الفرض  في موقِّعي السند الملتزمين بضمانهمصلحة  وتتجلَّى

إذ لو لم يحصل هذا ، ى من مبلغهضمان السند بقدر ما يوفبراءة ذممهم من األخير في 
الرجوع صرفياً  لهم حق، دون أن يكون فسيضطرون لوفاء كامل مبلغهالوفاء الجزئي 

   .٨٩٧القابل لعدم توقيعه على السند على المسحوب عليه غير
 تاريخفي  إذا عرِض عليه فقط ٨٩٨على قبول الوفاء الجزئي سند السحب حامل يجبر )٣

بل وبإمكانه رفض وفاء كامل مبلغ فال يجبر على قبوله،  ل حلوله، أما قبستحقاقاال
  .كما أسلفنا ٨٩٩السند

 ،ء بهوفاال عرضالذي  ،من مبلغ سند السحب ال يجوز للمسحوب عليه أن يودع الجزء )٤
 تهمطالبفي حال عدم  - المشرع له الذي أجازه اإليداع ألن أو المحكمة، دائرة التنفيذ

أو حتى غاية قه أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا التاريخ في تاريخ استحقا السند بوفاء

                                                           
  .٣٠٨، ص ٢٢٠ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٨٩٦
  .٣١٠، ص ٢٢٢ فقرة ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ٨٩٧
 .٢٧٢، ص ٢٢٧، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - ).ت.ق ٢٩٢/٢(م  ٨٩٨

  ).ت.ق ٢٩٣/١(م  ٨٩٩
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وال  ٩٠٠بأكملهمبلغ السند  شمليجب أن ي -  للوفاء المقرر لتقديمهاليوم األخير من الميعاد 
  .كما أسلفنا اقتصاره على جزء منه يجوز

يجوز لحامل سند السحب أن يوافق على وفائه من خالل قيام المسحوب عليه أخيراً و )٥
رير شيك بقيمته لمصلحته، مع مالحظة أن الوفاء بالسند على هذا النحو ال يبرئ ذمة بتح

أداة وفاء احتمالية، واألصل  - كغيره من األسناد التجارية  –المسحوب عليه، ألن الشيك 
، وذلك بخالف النقود التي تتمتع بحكم ٩٠١أال تبرأ ذمة المدين به إال عند الوفاء بقيمته

، وعليه فالوفاء بموجب شيك معلق على شرط ٩٠٢ء مطلقة من الديونالقانون بقوة إبرا
ما يوافق حامل سند السحب على الوفاء به عن طريق تحرير ، ولذا قل٩٠٣َّقبض قيمته فعالً

في حال عدم تمكنه من تحصيل قيمة الشيك،  –شيك بقيمته لمصلحته، كيال يتعرض 
د الملتزمين بضمانه بسبب إهماله لخطر سقوط حقه في الرجوع الصرفي على موقِّعي السن

  .٩٠٤ميعادهتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء في 
  

  المطلب الثاني
  شروط صحة الوفاء بسند السحب وإثبات حصوله

  
قلناه سابقاً بصدد ما ننوه بدايةً إلى أنه ينطبق بصدد كيفية إثبات الوفاء بقيمة سند السحب 

 دراستنا في هذا المطلبونقصر حالة إليه تفادياً للتكرار، ي باإلنكتفلذا الشيك، وإثبات الوفاء بقيمة 
  .تناول الشروط الواجب توفرها لصحة الوفاء بسند السحبعلى 

كي  - ال بد بوفاء قيمته،  تهعندما يقدم سند السحب إلى المسحوب عليه لمطالبف - ٣٧١
  :وهي ةثالثشروط  من توفر - يكون وفاؤه صحيحاً ومبرئاً لذمته 

                                                           
 ).ت.ق ٢٩٥/١(م  ٩٠٠

مرجع علي سيد قاسم، . د - .٢٧، ص ٤ حاشية ،مرجع سابقإلياس حداد، .د: باإلضافة إلى اجتهاد وارد لدى، )ت.ق ١٩٠/١(م  ٩٠١
نقض مصري،  -. ٣٧٣، ٣٧٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .٢٧٢، ١٦ص  ،٢٢٦ ،١٧، فقرة سابق

  .٢١٣ ، صمرجع سابقالمستشار سعيد أحمد شعله، : ن، نقالً ع٩٩٥ ص ٣٥س ١٦/٤/١٩٨٤ق جلسة ٤٩سنة  ٧٤٤الطعن رقم 
 .٣٤٩، ص ٢٦٨، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د - .٢٧، ص ٥ فقرة ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ٩٠٢

مرجع المستشار سعيد أحمد شعله، : ، نقالً عن١٦٩٨ ص ٢٧س ٢٩/١١/١٩٧٦ق جلسة ٤٢سنة  ٣٧١الطعن رقم نقض مصري،  ٩٠٣
  .٢١٢، ٢١١ ، صسابق
 .٤٥٤، ٤٥٣، ص ٤٢٩أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٠٩، ص ٢٢١ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٩٠٤
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 .هاستحقاق تاريخفي  بقيمة السند الوفاء .١

 .نائبه القانونيلأو  للسند الشرعي هحاملل بقيمة السند الوفاء .٢

  .غشاً أو خطًأ جسيماً عدم ارتكاب الموفي .٣
 صحيحاً وتبرأ ذمته قيمة السندالمسحوب عليه  فيعد وفاء ،ةهذه الشروط الثالث وفرتفإذا ت

  .مته مشغولةً وُألزِم بوفاء قيمته مرةً ثانيةً، وإال عد الوفاء غير صحيح وبقيت ذمنه
  :ةثالثال لتفصيل تباعاً كالً من هذه الشروطونشرح با
  :الوفاء بقيمة السند في تاريخ استحقاقه: أوالً
الوفاء بالدين إال للدائن به أو لمن انتقل إليه الحق فيه باتباع  يصح األصل أالَّ - ٣٧٢

ه يفترض في المدين أنه يعرف جيداً دائنه أو يعرف المحال له إجراءات حوالة الحق المدنية، ألن
، ٩٠٥لنفاذها في حق المدين أو دائنيه قبول المدين بها أو تبلغها على األقل كون حوالة الحق تتطلَّب

الذي ينتقل من  –كغيره من األسناد التجارية  – وذلك بخالف الحق الثابت في سند السحب
ال  ، الذيالتظهيربلى شخص ثان، ومن األخير إلى شخص ثالث وهكذا إ) الدائن به(المستفيد منه 

معرفة الشخص  به، مما يتعذَّر معه على األخير أو علمه) المدين(موافقة المسحوب عليه  يتطلَّب
ماً)حامله األخير( أخيراًالسند في يده  الذي استقرلزبتقديم  ، وفي الوقت ذاته ال يكون األخير م

في تاريخ استحقاقه أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا إالّ   للوفاء سحوب عليهإلى الم السند
نفسه كما أسلفنا، وعندئذ سيجد المسحوب عليه  التاريخ، أو خالل الميعاد المقرر لتقديمه للوفاء

ق من شخصية الحامل خشية التحقُّ اً للوفاء بقيمته في وقت قصير دون أن يتسنَّى له فرصةمضطر
ائتمانه إلى إساءة و المالية سمعتهب تشهيروما يترتب عليه من  ،عدم الوفاءلم االحتجاج تنظي

وفاء سند لالمشرع التجاري  ولذا كله أفرد ،فيما لو كان تاجراً ؤدي إلى شهر إفالسهيوقد  التجاري
ينة عند وفائه قيمته، فأقام قر تضيق من نطاق مسؤولية المسحوب عليه اً خاصةًالسحب أحكام

  .٩٠٦وبراءة ذمته إذا حصل في تاريخ االستحقاق وفائه قانونية على صحة 
  
  
  

                                                           
 ).م.ق ٣٠٥(م  ٩٠٥

  .٢٧٧، ص ٢٣١، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - ).ت.ق ٢٩٣/٣(م  ٩٠٦
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الوفاء بقيمة السند لحامله الشرعي للسند أو لنائبه : ثانياً
  :٩٠٧القانوني
 بقيمة سند السحب وبراءة ذمته قرينة صحة وفاء المسحوب عليهفالواقع أن  - ٣٧٣

ق ي للتحقُّأدنى من التحر بذل حدمن ه عفي تالمستمدة من حصول الوفاء في تاريخ االستحقاق، ال
 وتتوقف ،القانوني أو نائبه ويطالبه بوفاء قيمته هو حامله الشرعي أن الذي قدم إليه السند من
  :السند التي حرر بها ة الحامل الشرعي على الصيغةمعرف
، أو صلحته ابتداءلم ي هو الشخص الذي حرر السندفحامله الشرع: اسمياًسند الإذا كان ف •

ولكن على ، كما أسلفنا بطريقة حوالة الحق المدنية الشخص الذي انتقل إليه السند
 .المسحوب عليه عندئذ التأكد من استيفاء إجراءاتها

 ه الشرعي الشخص الذي حرر السندفيكون حامل: بصيغة األمرسند محرراً الأما إذا كان  •
ولكن على ، كما أسلفنا بطريقة التظهير تقل إليه السندالذي انلمصلحته ابتداء، أو الشخص 

منذ توقيع المظهر األول ، ٩٠٨من انتظام تسلسل التظهيرات دلمسحوب عليه عندئذ التأكُّا
، ومن استيفاء هذه إلى الحامل المظهر األخير الذي ظهر السندحتى توقيع ) المستفيد(

ملزماً بالتحقُّق من صحة تواقيع التظهيرات لشروطها القانونية، دون أن يكون 
ق تحقُّفليس هناك ما يمنع ال هم،ومع ذلك إذا كان يعرف شخصيات بعض، ٩٠٩ظهرينالم

 .إذ ال يتعارض ذلك مع ضرورة اإلسراع في وفاء السند ،قيعهمامن صحة تو

، ٩١٠وفضالً عن ذلك يتوجب على المسحوب عليه التأكد من شخصية الحامل وكمال أهليته
أي وثيقة رسمية تحمل صورته، كبطاقة هويته الشخصية أو بطاقته الل اطالعه على وذلك من خ

برز  م السندالعائلية أو جواز سفره، وإذا كان من قدللوفاء وكيالً عن حامله الشرعي، فعليه أن ي
  .لمسحوب عليه سند التوكيل للتأكد من صفته هذه وحدود سلطاته في هذا الشأنل

                                                           
 .٤٤٦ - ٤٤٤، ص ٤١٩ق، فقرة أبو زيد رضوان، مرجع ساب. د - .وما يليها ١٩٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٩٠٧

  ).ت.ق ٢٩٣/٤(م  ٩٠٨
  ).ت.ق ٢٩٣/٥(م  ٩٠٩
  .وذلك كون الوفاء له يرتب براءة ذمة المسحوب عليه، واإلبراء ال يقع أساساً إال من شخص كامل األهلية ٩١٠

إلياس حداد، . ية الحامل، دومع ذلك فقد ذهب أستاذنا الفاضل الدكتور إلياس حداد إلى أنه ال يطلب من المسحوب عليه التثبت من أهل
 .٣١٤، ص ٢٢٥ فقرة ،مرجع سابق
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للتحقُّق  في توقيع الساحب التدقيق - في جميع األحوال -  حوب عليهالمسعلى  يتوجب كما
  .٩١١، فالمفروض أنه على معرفة بهمن صحته
ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أنه في حال قيام المسحوب عليه بوفاء قيمة السند قبل  - ٣٧٤

كمة من ذلك في وتكمن الح، ٩١٢تاريخ استحقاقه، فيعد مسوؤالً عن صحة هذا الوفاء ويتحمل تبعته
  :٩١٣ناحيتين

لسند السحب، الذي تجرد من حيازته دون  حماية حقوق المالك الحقيقي: الناحية األولى
في  في الوفاء بقيمته لدى المسحوب عليه وتمكينه من المعارضة ،ضياعه أو سرقتهإرادته بسبب 
  .الوقت المناسب
تلقَّى ثم  ،لحامل غير شرعي هتحقاقاس تاريخ المسحوب عليه قيمة السند قبل وفَّىإذا  وعليه

 يلزممن الحامل الشرعي، ففي الوفاء  صحيحة معارضة بعد ذلك وقبل حلول تاريخ االستحقاق
  .هفي تاريخ استحقاق من جديد لهذا األخير قيمة السند بوفاء عندئذ المسحوب عليه
مسحوب عليه على سبق وقلنا إن حامل سند السحب ال يستطيع إجبار ال: الثانيةالناحية 

تاريخ فيكون ال هذا قبلقيمته  يرتضي وفاءالوفاء بقيمته قبل تاريخ استحقاقه، وبالتالي عندما 
ال سبيل إلى تخوفه من تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء  ولذا بمحض إرادته، تعجيل الوفاء قد حصل

للتحقُّقالوقت  المتسع الكافي من فقد كان أمامه، وقت قصيره خالل ضد ممن أن الشخص الذي قد 
  .هو حامله الشرعي ته بالوفاءلمطالب السند إليه

ن وكيل مكاإبف المفلس، هلحامل هاستحقاق تاريخ المسحوب عليه قيمة السند قبل وفَّىإذا  وعليه
  .ه في تاريخ استحقاقهل مرة ثانية السند قيمةبوفاء  عندئذ إلزامه تهتفليس

أن مسؤولية المسحوب عليه عن صحة الوفاء المعجل  إلىفي هذا الصدد  اإلشارةجدر تو
بقيمة السند وتحمله تبعته، ال تقتصر عليه وحده فحسب، وإنما يتحملها أيضاً كل من يفي قيمة 

في فقرتها الثالثة التي جاء ) ت.ق ٢٩٣(ما أوردته المادة بداللة السند قبل تاريخ استحقاقه، وذلك 
فهي لم تُخصص بالوفاء الحاصل من ، »إلخ...ستحقاق برئت ذمتهفي ميعاد اال وفَّىومن «: فيها

  .المسحوب عليه فقط كما هو واضح من نصها

                                                           
 .٣١٣، ص ٢٢٥ فقرة ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ٩١١

 ).ت.ق ٢٩٣/٢(م  ٩١٢

  .٣١٤، ص ٢٢٥ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٩١٣
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إلى أن قيام أحد موقِّعي السند الملتزمين بضمانه بوفاء قيمته  أخيراً مع التنويه - ٣٧٥
و شهر إفالسه أو لحامله قبل حلول التاريخ المعين الستحقاقه، بسبب رفض المسحوب عليه قبوله أ

توقفه عن دفع ديونه أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد أو شهر إفالس الساحب الذي ضمنه 
يعد حاصالً في تاريخ االستحقاق، ويعامل هذا الموفي معاملة ، "عدم التقديم للقبول"شرط 

وفاء القرينة صحة من المسحوب عليه الذي يفي قيمة السند في تاريخ استحقاقه، ويستفيد بالتالي 
المستمدة من حصول الوفاء في تاريخ االستحقاق المذكورة أعاله، ألن إضعاف  وبراءة الذمة

ضمانات الوفاء بالسند، الناجم عن رفض المسحوب عليه قبوله أو شهر إفالسه أو توقفه عن دفع 
أو شهر إفالس الساحب الذي ضم عدم "نه شرط ديونه أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد

وحق حامله في الرجوع الصرفي المبكِّر على  ، يؤدي إلى سقوط أجل استحقاقه"التقديم للقبول
  .٩١٤موقِّعيه الملتزمين بضمانه

  :اًجسيم أو خطًأ اًغش وفيارتكاب الم عدم: ثالثاً
في حصوله  وفيمبرئاً لذمة المو بقيمة سند السحب صحيحاً الوفاء كيال يكفي إذ  - ٣٧٦

قرينة ، ف٩١٥أو خطًأ جسيماً غشاًارتكب  قد يكون الموفي الَّأأيضاً ط شتري وإنما ، االستحقاق تاريخ
المستمدة من حصول الوفاء في تاريخ االستحقاق تُهدر إذا ثبت  وبراءة ذمة الموفيوفاء الصحة 

موفي، ارتكابه غشاً أو خطًأ جسيماً، فغرض المشرع من إقرار هذه القرينة هو رعاية مصلحة ال
 رف، أن يكون حسن النية يكون جديراً بهذه الرعايةلكي ولذا ال بدأن يبتغي  من غير المتصو

  .وف سيئ النيةالمشرع توفير الحماية والرعاية لم
مع التنويه إلى أن األصل هو افتراض حسن نية الموفي، وعلى من يدعي ارتكابه غشاً أو 

، ادعائه صحة يمكنه إثباته بجميع الوسائل، فإذا أفلح في إثباتخطًأ جسيماً يقع عبء إثبات ذلك، و
دلزِباطالً، وُأ المدين وفاء عه الشرعيمرة ثانية لحامل قيمة السند بوفاء م.  

بأنه ليس  يقيناً هعلممع  حائزه،قيمة السند إلى وفاؤه  اًغش ارتكاب الموفي ثبوت من أمثلةو
نفسه مستفيداً  ، الذي زور توقيع مالكه الحقيقي ليجعل منسارقه ، وإنما واجده أوحامله الشرعي

  . قيمته هاوفَّوالرغم من ذلك تواطأ معه على و ،من عملية التظهير

                                                           
  .٣١٥، ص ٢٢٥ فقرة ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ٩١٤
 ).ت.ق ٢٩٣/٣(م  ٩١٥
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ما هو مفروض عليه ب هدتقيفي وفائه قيمة السند دون  اً فيثبتجسيم خطًأارتكاب الموفي أما 
ن التأكُّد من انتظام تسلسل التظهيرات أو من قيمته دو وفَّى كما لو قانوناً أو اتفاقاً من إجراءات،

إدراكه وجود تزوير واضح في أحد بيانات السند يمكن  منعلى الرغم  صحة توقيع الساحب أو
  .معارضة صحيحة في الوفاء تلقيه من ببذل عناية الرجل المعتاد أو

  
  المطلب الثالث

  ٩١٦المعارضة في الوفاء بقيمة سند السحب
  

، ولم سند السحبلمسحوب عليه في الوفاء بقيمة االمعارضة لدى  المشرع حظَّر - ٣٧٧
هاتان الحالتان هما و، ٩١٧وإفالس حامله السند فقدان: يجزها إال إذا توفرت إحدى حالتين وهما

الحالتان اللتان أجاز فيهما المشرع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك والتي سبق لنا  ذاتهما
  .ا تفادياً للتكرارمنكتفي باإلحالة إليهولذا ، بالتفصيل دراستهما

  :اآلتية ه في هذا الصدد إلى النقاط األربعيولكن يجدر بنا التنو
إحدى نسخ سند السحب، المحرر على نسخ  إذا فُقدت :أوالً -٣٧٨

  :دمتعددة، ولم تظهر في يد حائز جدي
حكام التي أوردناها تنطبق ذات األ في هذا الفرض فلمعرفة كيفية قبض مالك السند قيمته

نكتفي باإلحالة إليها تفادياً للتكرار، مع االنتباه  وص الشيك في مثل هذا الفرض، ولذاسابقاً بخص
فيما يتعلق بسند السحب بدالً من " النسخة المقبول أو غير المقبولة"إلى ضرورة استخدام مصطلح 

  .بالشيك الخاص" النسخة المصدق عليها أو غير المصدق عليها"مصطلح 
  
  
  
  

                                                           
وما  ١٩٦وما يليها، ص  ٣٤٧جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٢٢٥بق، ص هاني دويدار، مرجع سا. د ٩١٦
 .يليها

  ).ت.ق ٢٩٦(م  ٩١٧
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إذا فُقدت النسخة الوحيدة لسند السحب أو جميع النسخ : ثانياً -٣٧٩
  :المحررة منه

قبض قيمته، في سبيل ين تطريق ىحدالحق في سلوك إ ه الشرعيحامل قد خول المشرعف
  :وتمثَّلت هاتين الطريقتين باآلتي

  :لمفقوداالستحصال على نسخة مستحدثة من السند ا: األولىالطريقة 
نشير بدايةً إلى أن الفائدة من سلوك الحامل الشرعي للسند المفقود هذه الطريقة تبدو فيما لو 
كان ميعاد استحقاقه ما يزال بعيداً، ويرغب في خصمه لدى أحد المصارف أو تظهيره لشخص 

  .آخر قبل حلول ميعاد االستحقاق
حدثة من السند المفقود وآلية استيفاء تونحيل فيما يتعلق بكيفية االستحصال على النسخة المس

مع التنويه تفادياً للتكرار،  قيمته بمقتضاها إلى ما قلناه سابقاً بخصوص الشيك في مثل هذا الفرض
، بخالف حامل سند السحب الذي ترك له إلى أن حامل الشيك ليس أمامه سوى سلوك هذه الطريقة

  .طريقة أو الطريقة الثانية التي نتناولها حاالًالمشرع في هذا الفرض حرية اختيار سلوك هذه ال
  :استصدار أمر من المحكمة بوفاء قيمة السند المفقود لحامله الشرعي: الطريقة الثانية

بعد أن  يستصدر من المحكمة أمراً بوفاء قيمته له أن للحامل الشرعي للسند المفقود زوجفي
بما فيها البينة الشخصية  ،لمواد التجاريةبجميع وسائل اإلثبات المقبولة في ا -  أمامها يثبت

إذا اتضح فيما بعد  يضمن رد قيمة السند ٩١٩ موسراًكفيالً هملكيته له وبشرط تقديم -  ٩١٨والقرائن
د من وجود حائز شرعي له، وللمحكمة مطلق الحرية في رفض إصدار األمر المذكور إذا لم تتأكَّ

من حلول  مدة طويلة ا لو كان الطلب مقدماً بعد مضيكم، م الطلب بملكية السندهة ادعاء مقدوجا
شخص  -  عي ملكية السندالذي قدمه مد -  الكفيلأن يستبدل بمثالً، كما لها طلب  تاريخ االستحقاق

 مع العلم أن التزام ،٩٢٠آخر أكثر مالءة يمكن االطمئنان إلى قدرته على الدفع إذا اقتضى الحال
الكفالة، وذلك إذا لم تحصل خالل  تقديمعلى تاريخ  سنواتالث بمضي ث المذكور ينقضي الكفيل

                                                           
، ص ٢ حاشية ،مرجع سابقإلياس حداد، . د: وإن كان بعض الفقهاء قد استبعد اإلثبات في هذا الصدد بالبينة أو القرائن، نقالً عن ٩١٨
٣٢٣.  
  ).ت.ق ٢٩٩(م  ٩١٩
  .٣٢٢، ص ٢٣٣ فقرة ،مرجع سابقاس حداد، إلي. د ٩٢٠
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أو إقامة دعوى أمام  شخص يثبت حيازته الشرعية للسندهذه المدة مطالبة بالوفاء من جانب 
  .٩٢١القضاء لهذا الغرض

إذا فُقدت النسخة المقبولة من سند السحب، المحرر : ثالثاً -٣٨٠
ئز جديد، وامتنع  المسحوب عليه على نسخ متعددة، ولم تظهر في يد حا

عن وفاء قيمته بموجب إحدى النسخ األخرى، على الرغم من قيام حاملها 
  :باستصدار أمر من المحكمة بالوفاء وتقديمه كفيالً موسراً

ه في اليوم أن يثبت هذا االمتناع باحتجاج ينظم - كي يحافظ على حقوقه  – فعلى الحامل
إشعاراً  ر له السندوأن يرسل لكلٍّ من الساحب والشخص الذي ظه ،التالي لتاريخ استحقاق السند

، مع العلم أن تنظيم هذا ٩٢٢بعدم الوفاء خالل أيام العمل األربعة التالية ليوم تنظيم هذا االحتجاج
  .٩٢٣تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء، ويخضع ألحكامه ذاتها االحتجاج يقوم مقام

في حال فُقدت النسخة  ذاته المتقدموأخيراً ينطبق الحكم : رابعاً -٣٨١
الوحيدة لسند السحب أو جميع النسخ المحررة منه، وامتنع المسحوب 
عليه عن الوفاء بقيمته للحامل الذي اختار سلوك الطريقة الثانية المذكورة 

 أمامها أعاله، بمعنى أنه استصدر من المحكمة أمراً بالوفاء له بعد أن أثبت
م كفيالً موسراًملكيته له وقد.  

  
  
  

                                                           
  ).ت.ق ٣٠٢(م  ٩٢١
  ).ت.ق ٣٠٠(م  ٩٢٢
  :مع مالحظة أن االحتجاج المذكور يختلف عن االحتجاج لعدم الوفاء من ناحيتين ٩٢٣

  :الناحية األولى
  .فقدانه ال يشتمل على صورة كاملة لبيانات سند السحب بسبب –بخالف صك االحتجاج لعدم الوفاء  –إن صك هذا االحتجاج 

  :الناحية الثانية
وجوب تنظيم هذا االحتجاج في اليوم التالي لتاريخ استحقاق السند، بخالف االحتجاج لعدم الوفاء الذي يجب تنظيمه في أحد يومي العمل 

 .٣٢٣، ٣٢٢، ص ٢٣٣ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . التاليين لتاريخ االستحقاق كما سنرى الحقاً، د
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  المطلب الرابع
  ٩٢٤وفاء سند السحب بطريق التدخُّل

  
، ثم )أوالً(منه  دخُّل ببيان مفهومه وتوضيح الفائدةسند السحب بطريق الت نبدأ دراستنا لوفاء

  ).ثالثاً(، وأخيراً نعرض لما يرتِّبه من آثار قانونية )ثانياً( لشروط الواجب توفرها لصحتهنفصل ا
  :منه مفهوم وفاء سند السحب بطريق التدخُّل والفائدة: أوالً
ذكرنا فيما سبق أن رفض المسحوب عليه وفاء قيمة سند السحب لحامله الشرعي  - ٣٨٢

بعد قيامه بما فرضه عليه المشرع من  –عند حلول ميعاد استحقاقه ألي سبب كان، يتيح لألخير 
موقِّعي السند الملتزمين الصرفي على  حقه في الرجوعممارسة  - واجبات كما سنرى الحقاً 

قد يجوز له في بعض الحاالت، التي يستشعر فيها تعرض حقه الصرفي للخطر كما  ،بضمانه
حلول ميعاد في الرجوع على هؤالء الملتزمين قبل ، ممارسة حقه ٩٢٥نتيجة تحقُّق وقائع معينة

ر الملتزمين المذكورين ويض استحقاق السند، وال شك في أن هذا الرجوع قد يسيئ إلى سمعة
عن الوفاء،  تجاراً وعجزواشهر إفالسهم فيما لو كانوا  بائتمانهم التجاري، بل وقد يعرضهم لخطر

والتخفيف من  ،في تشجيع الناس على التعامل باألسناد التجارية رغبةً منه – المشرع فإنولذا 
لمصلحة  تهقيم للسند الحامل الشرعي فاءألي شخصٍ التدخُّل بو أجاز – أعباء الملتزمين بضمانها

 الموفي"على هذا الشخص المتدخِّل  ، ويطلقأي من الملتزمين به المستهدفين للرجوع عليهم
  ".بطريق التدخُّل

ما  ، بأنه تدخُّل شخص٩٢٦ٍبطريق التدخُّل، الذي أجازه المشرع وعليه يمكن تعريف الوفاء
ه من رجوع الحامل عليه لحة أحد الملتزمين به حمايةً للمص تهقيم للسند الحامل الشرعي بوفاء
  .أو قبل حلوله ميعاد االستحقاق في صرفياً

                                                           
وما  ٢٢٥سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٣٢٥، ص وما يليها ٢٣٥ فقرة ،المرجع السابقد، إلياس حدا. د ٩٢٤
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت . د -. ٢٠١، ٢٠٠هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ٢٩٨، ص يليها

 ٣١٠، ص وما يليها ٢٦٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - . ٤٣١ - ٤٢٨وما يليها، ص  ٤٤٦التجارية، مرجع سابق، فقرة 
 ٢٢٢إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -. وما يليها ٢٠٠وما يليها، ص  ٣٥١جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها

  .وما يليها ٥٢٩وما يليها، ص 
كلياً أو جزئياً، أو شهر إفالسه أو توقفه عن دفع ديونه أو الحجز على أمواله  والتي تتمثَّل في رفض المسحوب عليه قبول السند، ٩٢٥

 ".عدم التقديم للقبول"حجزاً غير مجد، أو شهر إفالس ساحب السند الذي ضمنه شرط 

 ).ت.ق ٣٢٢/٢(م  ٩٢٦
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كلٍّ من األطراف المعنية  ة علىائدبالف بطريق التدخُّل يعود أن هذا الوفاءوالواقع  - ٣٨٣
  :في سند السحب، وذلك على التفصيل اآلتي

 :ق التدخُّلالذي استوفى قيمته بطري فبالنسبة لحامل السند .١

مشقة رفع دعاوى الرجوع الصرفي على موقِّعي السند الملتزمين  هذا الحامل يتفادى
 بضمانه حياله لمطالبتهم بالوفاء، وما قد يتعرض له من خطر سقوط حقه في الرجوع الصرفي

  .فيما لو أهمل القيام بما فرضه عليه المشرع من واجبات في ميعادها المقرر عليهم
 :بطريق التدخُّل بة للموفيوبالنس .٢

لمصلحته  متدخِّالً قد يكون هذا الموفي المتدخِّل مديناً للملتزم الصرفي، فبوفائه قيمة السند
  .تبرأ ذمته من ذلك الدين

 :بالوفاء لمصلحته بالنسبة للملتزم المتدخَّل أما .٣

رفي جديد هو دائن ص الذي تلقى هذا الوفاء فبالوفاء بطريق التدخُّل يحل محل حامل السند
قربى أو عالقة صداقة،  تربطه بالملتزم المتدخَّل بالوفاء لمصلحته صلةالموفي المتدخِّل، والذي قد 

مما يجعله أكثر حرصاً على رعاية سمعة األخير وائتمانه من الحامل الذي تلقى الوفاء بطريق 
  .التدخُّل
 :لوفاء لمصلحتهللموقِّعين الالحقين للملتزم المتدخَّل با وأخيراً بالنسبة .٤

يترتَّب على الوفاء بطريق التدخُّل براءة ذمم هؤالء الموقِّعين نهائياً من ضمان وفاء السند، 
من آثار تتمثَّل في إهدار الوقت وتحمل  ستتبعهويتفادون بذلك خطر الرجوع الصرفي عليهم، وما ي

فضالً عن احتمال شهر المصاريف واإلساءة لسمعتهم المالية واإلضرار بائتمانهم التجاري، 
  .إفالسهم

 :بطريق التدخُّل شروط الوفاء: ثانياً
شروط موضوعية : ن من الشروطنوعا فيه توفريأن بطريق التدخُّل  لصحة الوفاءلزم ي

  .وأخرى شكلية
 :الشروط الموضوعية )١

تتوفر فيه صحيحاً كتصرف قانوني من أن بطريق التدخُّل  ال بد ليكون الوفاء - ٣٨٤
 ، بمعنى أن يكونالتصرفات بصورة عامةوضوعية التي تتطلبها القواعد العامة لصحة الشروط الم

أي غير مشوبة بأحد ( إرادته حرةً مستنيرةً، وأن تكون باألهلية الالزمةالمتدخِّل متمتعاً  الموفي
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، وهذه الشروط هي لقيامه بهذا الوفاء سبب مشروع، كما يفترض أيضاً وجود )عيوب اإلرادة
لشروط الموضوعية الالزمة لصحة إنشاء الشيك والتي سبق لنا دراستها، ولذا نكتفي ذاتها ا

باإلضافة إلى هذه الشروط الموضوعية  - باإلحالة إليها تفادياً للتكرار، ولكن يجب أن تتوفر 
حصول هذا الوفاء ووقت  حامل سند السحب: تتعلَّق بكلٍّ منشروط موضوعية خاصة  –العامة 

  :لمصلحته ل بالوفاءبطريق التدخُّل والشخص المتدخَّ يوموضوعه والموف
 :ففيما يتعلق بحامل سند السحب •

توفُّر إحدى الحاالت التي المشرع لجواز وفاء سند السحب بطريق التدخُّل استلزم  - ٣٨٥
سواء كانت ممارسته ، ضمانهالملتزمين ب موقِّعيه حق الرجوع الصرفي على هلحامل فيها يكون

وبالرجوع لنصي الفقرتين األولى والثانية من ، ٩٢٧ي ميعاد استحقاق السند أو قبل حلولهلحقه هذا ف
نجد أن المشرع قد خول حامل سند السحب ممارسة حقه في الرجوع ) ت.ق ٣٠٣(المادة 

  :وهي بضمانه إذا توفرت إحدى حاالت ثالثالصرفي على موقِّعي السند الملتزمين 
إفالسه أو توقفه عن دفع ديونه  رل السند، كلياً أو جزئياً، أو شهالمسحوب عليه قبو ضرفْ −

أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.  
− شهنه شرط  رعدم التقديم للقبول"إفالس ساحب السند الذي ضم."  
 .المسحوب عليه وفاء قيمة السند في ميعاد استحقاقه ضرفْ −

توفرت إحدى هذه  فيما لو كون جائزاً قانوناًعليه فإن وفاء سند السحب بطريق التدخُّل يو
الحرية بين قبول هذا الوفاء حامل السند لهل : عندئذ تساؤل ذو شقينيثور  ، ولكنالحاالت الثالث

  المتدخَّل بالوفاء لمصلحته دور في هذا الصدد؟رفضه؟ وهل لرأي الملتزم  أو
٣٨٦ -  ع قد حدفي قبول الوفاء بطريق  من حرية حامل سند السحبالواقع أن المشر

رعايةً منه لمصالح موقِّعي  – من حق رفضه، إال أنه م يحرمه، فصحيح أنه ل٩٢٨التدخُّل أو رفضه
تمثَّل في يرتَّب على رفضه له مؤيداً  - ودفعاً لما قد يلحق بهم من ضرر  ،السند الملتزمين بضمانه

، ٩٢٩انت ذممهم ستبرأ لو أنه قبِلهالذين ك بالسند سقوط حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمين
في حال توفرت إحدى  وعليه فإننا نرى أن حامل السند مجبر على قبول الوفاء بقيمته من المتدخِّل

                                                           
  ).ت.ق ٣٢٦/١(م  ٩٢٧
للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على وذلك خالفاً لما هو عليه الحال وفقاً ألحكام القواعد العامة التي تجيز  ٩٢٨

 ).م.ق ٣٢٢/٢(ذلك وأبلغ الدائن هذا االعتراض م 

 ).ت.ق ٣٢٨(م  ٩٢٩
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الحاالت الثالث المذكورة أعاله، طالما أن المشرع قد رتَّب على رفضه لهذا الوفاء المؤيد 
في الرجوع  –رفض الوفاء بالتدخُّل الذي  –حق الحامل  مع العلم أن آثار سقوط المذكور،
  :تختلف تبعاً لصفة المتدخِّل وتفصيل ذلك كاآلتيالصرفي 
 إذا كان المتدخِّل بالوفاء هو المسحوب عليه االحتياطي أو القابل بطريق التدخُّل، الذي له §

لوفاء من هذا المتدخِّل إلى سقوط حقه في ارفض الحامل  موطن في مكان الوفاء، فيؤدي
 الملتزم الذي عين المسحوب عليه االحتياطي أو الملتزم كلٍّ من الصرفي على الرجوع

، وطالما أن ٩٣٠المتدخَّل بالقبول لمصلحته، وجميع الموقِّعين الالحقين للملتزم المذكور
المتدخَّل بالقبول لمصلحته كما أسلفنا، فإن  الموقِّعالقابل بطريق التدخُّل يلتزم بما يلتزم به 

سقوط حقه في الرجوع  حتماً حامل في الرجوع الصرفي على األخير يستتبعسقوط حق ال
  .الصرفي على القابل بطريق التدخُّل

المتدخِّل بالوفاء شخصاً آخر غير المسحوب عليه االحتياطي أو القابل بطريق أما إذا كان  §
الصرفي لى سقوط حقه في الرجوع إرفض الحامل الوفاء من هذا المتدخِّل  فيؤدي التدخُّل،
ل هذا الوفاء، أي على جميع جميع الملتزمين الذين كانت ذممهم ستبرأ لو أنه قبِعلى 

  .الموقِّعين الالحقين للملتزم الذي كان سيتم الوفاء بالتدخُّل لمصلحته وضامنيهم
أياً كانت صفة وإلى أن رفض الحامل الوفاء بالتدخُّل،  في هذا الصدد التنويهولكن حري بنا 

ل، ال يؤدي إلى سقوط حقه في الرجوع الصرفي على الملتزم الذي حصلت محاولة التدخُّل المتدخِّ
ل الحامل هذا الوفاء، وسيكون بإمكان الموفي بالوفاء لمصلحته، ألن ذمة األخير ال تبرأ فيما لو قبِ

زماً بالوفاء ، ولذا فمن العدل أن يبقى الملتزم المذكور مل٩٣١اه عنهوفَّبالتدخُّل عندئذ مطالبته بما 
ويكون كذلك أيضاً حال الملتزمين بالضمان حيال حيال الحامل الذي رفض الوفاء بالتدخُّل، 

الملتزم المذكور، أي جميع الموقِّعين السابقين لألخير، بمعنى أن بإمكان الحامل الذي رفض الوفاء 
  .بالتدخُّل الرجوع صرفياً على جميع هؤالء الموقِّعين المذكورين

خيراً فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال المطروح أعاله، فإن المشرع لم يجعل وأ - ٣٨٧
أجاز حصول  إذالوفاء أو رفضه،  هذا لأي دور في قبو المتدخَّل بالوفاء لمصلحتهلرأي الملتزم 

وذلك خالفاً لما هو عليه الحال وفقاً ، على الرغم من اعتراضه عليه الوفاء بالتدخُّل لمصلحته

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٧(وهو ما يستفاد من نص م  ٩٣٠

 ).ت.ق ٣٣٠/١(م  ٩٣١
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للمدين الذي حصل الوفاء من الغير دون إرادته أن يمنع الموفي  م القواعد العامة التي تجيزألحكا
  .٩٣٢إذا أثبت أن له مصلحة في االعتراض على الوفاءمن الرجوع عليه بما وفَّاه عنه، 

 :وفيما يتعلق بوقت حصول الوفاء بطريق التدخُّل وموضوعه •
يق التدخُّل، فأوجب حصوله على األكثر في حدد المشرع مهلة قصيرة للوفاء بطر - ٣٨٨

والذي سندرسه  ٩٣٣اليوم التالي لليوم األخير من الميعاد القانوني لتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء
ولعل الحكمة من إقرار هذه المهلة القصيرة  لحصول الوفاء بالتدخُّل تكمن في تمكين حامل الحقاً، 

حقه في الرجوع ممارسة فيما لو أراد  –ونه ملزماً السند من تحديد موقفه على وجه السرعة، ك
رفض المسحوب عليه وفاء قيمته له عند بسبب  ،موقِّعي السند الملتزمين بضمانهالصرفي على 

بإرسال إشعار بعدم الوفاء لمن ظهر وكذلك  ،بتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء –حلول ميعاد استحقاقه 
 .رة كما سنرى الحقاًقصي مواعيدوللساحب خالل  السند له

 :وفيما يتعلق بموضوع الوفاء بطريق التدخُّل •
أداؤه  المتدخَّل بالوفاء لمصلحتهفهو كامل المبلغ الذي كان يتوجب على الملتزم  - ٣٨٩
الفائدة  مضافاً إليه بأكمله مبلغهيتوجب على المتدخِّل أن يفي حامل السند  ، وعليه٩٣٤إلبراء ذمته

مصاريف االحتجاج واإلشعارات ، فضالً عن من السند شرط الفائدةالمستحقة عنه فيما لو تض
مع التنويه إلى أنه في حال حصول الوفاء بالتدخُّل قبل حلول ا، وغيرها من النفقات التي تكبده

 السند مقدار الخصم،  أن يستنزل من مبلغميعاد استحقاق السند، فيحق للموفي بالتدخُّل عندئذ
وبالجهة التي يقع فيها  الرسمي في سورية في تاريخ الوفاء س سعر الخصمحسب على أسايوالذي 

  .٩٣٥موطن الحامل
ومن ذلك نالحظ أن المشرع قد منع الوفاء الجزئي بطريق التدخُّل، بخالف ما هو عليه 
الحال بالنسبة للوفاء الجزئي من المسحوب عليه الذي أقره وعده صحيحاً كما أسلفنا، ولعل الحكمة 

ال فهو منع الوفاء الجزئي بطريق التدخُّل تكمن في أنه لن يحقِّق الفوائد التي شُرِع ألجلها،  من
تزمين بضمانه حياله مشقة رفع دعاوى الرجوع الصرفي على موقِّعي السند المل السند حامل يجنِّب

قوط حقه في ، وما قد يتعرض له من خطر سالجزء المتبقي من مبلغه دون وفاء وفاءلمطالبتهم ب

                                                           
  ).م.ق ٣٢٣/٢(م  ٩٣٢
 ).ت.ق ٣٢٦/٣(م  ٩٣٣

 ).ت.ق ٣٢٦/٢(م  ٩٣٤
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فيما لو أهمل القيام بما فرضه عليه المشرع من واجبات في ميعادها  عليهم الرجوع الصرفي
فضالً عن أن الموفي المتدخِّل يكتسب جميع الحقوق الناشئة عن السند حيال الملتزم ، المقرر

عين السابقين أي جميع الموق( ٩٣٦حيال األخير بالسند جميع الملتزمينوالمتدخَّل بالوفاء لمصلحته 
 قانوناً أن يرجعوبالتالي فبإمكان الموفي بالتدخُّل ، )التدخُّل لمصلحتهب الوفاء للملتزم الذي حصل

ترتب عليه زيادة إجراءات وهو ما ي ،كما سنرى هؤالء الملتزمين المذكورينبما وفَّاه على كلٍّ من 
فاء الجزئي بطريق التدخُّل تفوق الرجوع كلفةً وتعقيداً، لدرجة يمكن معها القول إن مضار الو

   .٩٣٧منافعه
 :٩٣٨بطريق التدخُّل أما فيما يتعلق بالموفي •

سند السحب، ومن خُّل شخصاً أجنبياً عن بطريق التد أجاز المشرع أن يكون الموفي - ٣٩٠
طالما بطريق التدخُّل، ف ليه الذي رفض قبول السند أن يفي مبلغهللمسحوب ع هذا المنطلق أجاز

صلحة المسحوب عليه في وفاء ، وتتجلى مالسند يعد شخصاً أجنبياً عنه غير ملتزم به رفض قبول
  :في ناحيتين وفاء عادياً وفائهبطريق التدخُّل بدالً من  السند

المحافظة على سمعة الساحب وائتمانه التجاري، وتفادي تنظيم االحتجاج  :الناحية األولى
  .ضده

اه الرجوع بما وفَّ تُتاح له إمكانية السند بطريق التدخُّل قيمة ئهوفافي حال : الناحية الثانية
لمصلحته وجميع الموقِّعين السابقين له بمن فيهم الساحب، أما إذا  على الملتزم المتدخَّل بالوفاء

  . ، فال يحق له الرجوع عندئذ سوى على الساحب وحده، وقد يكون معسراًوفاء عادياًقيمته  وفَّى
عين على اً بطريق التدخُّل أي من األشخاص الموقِّموفيلمشرع صراحةً أن يكون أجاز اكما 

ما عدا قابله، إذ لم يجز المشرع للمسحوب عليه القابل وفاء السند بطريق  السند الملتزمين به
 صبح المدين األصلي به كما أسلفنا،يالتدخُّل، ويمكن تبرير ذلك بأن المسحوب عليه بقبوله للسند 

 وتنتهي بذلك حياةلذا فإنه يترتب على قيامه بوفاء قيمته انقضاء االلتزام الصرفي الناشئ عنه، و
  .السند، وليس له بعد ذلك الرجوع على أي من الموقِّعين عليه بدعوى تدخُّله في الوفاء

                                                           
 ).ت.ق ٣٣٠/١(م  ٩٣٦

ذلك فقد تحفظ بعض الفقهاء حيال مبدأ منع الوفاء الجزئي بطريق التدخُّل، فوفق رأيهم أن هذا الوفاء ال يتعلق بحامل السند ومع  ٩٣٧
فحسب، وإنما يهم أيضاً موقِّعي السند الملتزمين بضمانه، فلهؤالء مصلحة أكيدة في أن تبرأ ذممهم جزئياً حيال الحامل، فلماذا نسمح 

  .٣٢٨، ٣٢٧، ص ١ حاشية ،مرجع سابقإلياس حداد، . د: م من هذه البراءة الجزئية، نقالً عنلألخير بأن يحرمه
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 السند بطريق التدخُّل إما أن يكون من تلقاء نفسه وننوه إلى أن إقدام شخصٍ ما على وفاء
 عدعلى إنابة من أحد الملتزمين بالسند في فضولياً، وإما أن يكون بناء عددون تفويض من أحد في

  .وكيالً عنه في ذلك
وحري بنا أخيراً ذكر الفرضية التي تطرق لها المشرع في هذا الصدد، والمتمثلة  - ٣٩١

 مقرراً أنحة أكثر من ملتزم به، في تقدم أكثر من شخص لوفاء سند السحب بطريق التدخُّل لمصل
عدد من  يترتَّب على وفائه براءة ذمم أكبراألفضلية في الوفاء عندئذ للشخص الذي  تكون

وعليه يفضل من يتقدم للوفاء متدخِّالً لمصلحة الساحب أوالً، ثم يليه في األفضلية  ،٩٣٩الملتزمين
إذا قام أحد  المتدخِّلين بالوفاء إلخ، ف...ول ثانياً وهكذاالمتقدم بالوفاء متدخِّالً لمصلحة المظهر األ

وهو عالم بأن وفاءه ال يترتَّب عليه براءة ذمم أكبر عدد من الملتزمين، فيسقط حقه في الرجوع 
أي إذا حصل الوفاء من المتدخِّل الذي له ( ٩٤٠ذممهم تبرأ لوال تدخُّله على الملتزمين الذين كانت

  .دعي علم المتدخِّل بذلك يقع عبء إثبات صحة ادعائهوعلى من ي، )األفضلية
ولكن إذا حصل التزاحم بين أكثر من شخص تقدموا لوفاء سند السحب بطريق التدخُّل 
لمصلحة الملتزم نفسه، كما لو أراد هؤالء جميعاً الوفاء بالتدخُّل لمصلحة الساحب مثالً، فألي من 

الوفاء عندئذ؟ الواقع أن المشرع لم يتنبه لهذه الفرضية، ولكن  هؤالء المتدخِّلين تكون األفضلية في
المتدخِّل، بحيث يفضل من تقدم للوفاء على وجوب االعتداد بصفة  بصددها استقر رأي الفقه

أي دون (متدخِّالً بناء على إنابة من الملتزم على من تقدم للوفاء متدخِّالً على سبيل الفضالة 
، وإذا كانوا جميعاً متقدمين للوفاء بطريق التدخُّل على سبيل الفضالة، فتكون )ملتزمتفويض من ال

  .٩٤١األفضلية في الوفاء عندئذ لمن تقدم منهم للوفاء بالتدخُّل قبل غيره
 :لمصلحته بالشخص المتدخَّل بالوفاءفيما يتعلق  وأخيراً •

ياً من الموقعين على سند لمصلحته أ أن يكون الشخص المتدخَّل بالوفاء يجوز - ٣٩٢
بطريق  ، وعليه يمكن حصول الوفاء٩٤٢السحب الملتزمين به المستهدفين للرجوع الصرفي عليهم

التدخُّل لمصلحة الساحب أو أي من المظهرين بشرط أالّ يكون هذا المظهر قد ضمن السند شرط 
امل الرجوع عليه صرفياً، ولذا ويمتنع على الح عدم الضمان، ألنه في هذا الفرض غير ملتزم به

                                                           
 ).ت.ق ٣٣٠/٣(م  ٩٣٩
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، كما يجوز حصوله لمصلحة أحد الضامنين لمصلحة هذا المظهر لجدوى من الوفاء بالتدخُّ ال
غير لسند أم ل بالًااالحتياطيين، في حين ال يجوز حصوله لمصلحة المسحوب عليه، سواء كان ق

ع األخير ممارسة حقه في الرجوع ليس مستهدفاً لرجوع الحامل عليه، إذ ال يستطي ، ألنهقابٍل له
المسحوب عليه وفاء قيمته في ميعاد  الصرفي على موقِّعي السند الملتزمين بضمانه إال إذا رفض

االستحقاق أو توفرت إحدى الحاالت التي تجيز للحامل ممارسة حقه هذا قبل حلول ميعاد 
  .االستحقاق كما أسلفنا
براءة ذمم جميع موقِّعي السند الالحقين للملتزم  إلى يؤدي الوفاء بطريق التدخُّل وطالما أن

ويكسب الموفي المتدخِّل جميع الحقوق الناشئة عن السند المتدخَّل بالوفاء لمصلحته كما سنرى، 
فإنه من  كما أسلفنا، حيال الملتزم المتدخَّل بالوفاء لمصلحته وجميع الملتزمين بالسند حيال األخير

على التدخُّل لمصلحته، ولذا أوجب المشرع ب الوفاء ة الملتزم الذي حصلمعرفاألهمية بمكان 
 -  ضرِفتُاوإال لمصلحته،  بالتدخُّل الوفاءالذي حصل اسم الملتزم  تحديد بطريق التدخُّل الموفي

، ٩٤٣بطريق التدخُّل لمصلحة الساحب اف الوفاءانصر –افتراضاً قاطعاً غير قابل إثبات العكس 
من هذا االفتراض في أن الساحب هو أول الموقعين على السند، وبالتالي يترتَّب وتكمن الحكمة 

ا الوفاء، إذ التدخُّل لمصلحته استفادة أكبر عدد من الموقعين من هذب الوفاء على افتراض حصول
  .تبرأ ذمم جميع الموقعين الالحقين للساحب

  :الشروط الشكلية )٢
مع بيان  ،٩٤٤تفيد وفاء قيمة السند لتدخُّل بعبارةات الوفاء بطريق اأوجب المشرع إثب - ٣٩٣
لسند ذاته أو صك اتدون على  ،٩٤٥الموفي المتدخِّل والملتزم المتدخَّل بالوفاء لمصلحته اسم كلٍّ من

والذي يتوجب عليه تسليمه مع صك االحتجاج إن وجِد  ،٩٤٦حامل السندبتوقيع  على الوصلة مذيلةً
بما وفَّاه على كلٍّ من الملتزم المتدخَّل بالوفاء نى له الرجوع ليتس ،٩٤٧إلى الموفي المتدخِّل

فحسب،  الكتابة ال تُعد شرطاً لصحة الوفاء بالتدخُّل، مع العلم أن لمصلحته والموقِّعين السابقين له

                                                           
  ).ت.ق ٣٢٩/١(م  ٩٤٣
يستلزم بيان تاريخ حصول الوفاء بالتدخُّل، فإننا نرى ضرورة ذكره ليتسنى لنا معرفة ما إذا كان وعلى الرغم من المشرع لم  ٩٤٤

  .الوفاء بالتدخُّل قد حصل خالل المهلة التي حددها المشرع لحصوله أم بعد انقضائها
 .وإال عد الوفاء بالتدخُّل حاصالً لمصلحة الساحب كما ذكرنا أعاله ٩٤٥

 ).ت.ق ٣٢٩/١(م  ٩٤٦

 ).ت.ق ٣٢٩/٢(م  ٩٤٧
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ء من وإنما تُعد أيضاً شرطاً إلثباته، إذ ال يجوز إثباته أو إثبات ما يخالفه إالّ بالكتابة، وذلك استثنا
  .مبدأ حرية اإلثبات في المواد التجارية

خالل يومي العمل التاليين  -بوفائه  بالتدخُّل أن يخطر على الموفيالمشرع  وقد أوجب
الملتزم الذي حصل التدخُّل لمصلحته، تحت طائلة مساءلته وإلزامه عند االقتضاء  -تدخُّله ل

، ولكنه لم يحدد شكالً معيناً ٩٤٨لناجم عن إهمالهعن  الضرر ا –في حدود مبلغ السند  –بالتعويض 
أيام خالل  –ل رسبأن يفضالً عن التزامه أيضاً  لهذا اإلخطار، ولذا يجوز حصوله كتابةً أو شفهياً،

 السند فيما لو تضمن االستحقاقالعمل األربعة التالية ليوم تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو ليوم 
تلقى للحامل الذي  من ظهرهول للساحب السند إشعاراً بعدم وفاء - شرط الرجوع بال مصاريف 

  .٩٤٩بطريق التدخُّل الوفاء
ونُذَكِّر أخيراً بما قلناه سابقاً من أنه في حال قبول سند السحب بطريق التدخُّل أو  - ٣٩٤

طن تضمنه تعيين مسحوب عليه احتياطي، وكان للقابل بالتدخُّل أو للمسحوب عليه االحتياطي مو
عند رفض  –للوفاء  عرضه عليه ، فيتوجب على حاملهفي ذات منطقة مكان الوفاء المحدد بالسند

، لعدم الوفاء ثانٍ تنظيم احتجاجفإذا رفض هو أيضاً الوفاء، فعلى الحامل  –المسحوب عليه وفاءه 
يوم على األكثر في اليوم التالي للوذلك  غير االحتجاج األول المثبت لرفض المسحوب عليه،

إذا لم يقم الحامل بتنظيم هذا االحتجاج الثاني ، واألخير من الميعاد المحدد لتنظيم االحتجاج األول
أو الملتزم المتدخَّل  صبح الملتزم الذي عين المسحوب عليه االحتياطيفي الميعاد المذكور، في

سقوط حق الحامل في  بما يعني، والموقعون الالحقون له في حلٍّ من التزاماتهم بالقبول لمصلحته
  .٩٥٠الرجوع عليهم
  :بطريق التدخُّل آثار الوفاء: ثالثاً
  :ةاآلثار القانونية اآلتيتترتَّب على وفاء سند السحب بطريق التدخُّل  - ٣٩٥

انقضاء حق حامل السند، الذي تلقى قيمته بطريق التدخُّل، في الرجوع على موقِّعيه  )١
 .بالنسبة لهالملتزمين بضمانه، وانتهاء حياة السند 

  
  

                                                           
 ).ت.ق ٣٢٢/٤(م  ٩٤٨

 ).ت.ق ٣٠٦/١(م  ٩٤٩

  ).ت.ق ٣٢٧(م  ٩٥٠
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 :٩٥١ل بالوفاء لمصلحتهبراءة ذمم جميع موقِّعي السند الالحقين للملتزم المتدخَّ )٢

فالوفاء بطريق التدخُّل يأخذ حكم الوفاء الحاصل من الملتزم المتدخَّل بالوفاء لمسصلحته، 
جميع  وعليه لو كان الوفاء بالتدخُّل حاصالً لمصلحة الساحب مثالً، فيترتَّب عليه براءة ذمم

مظهري السند وضامنيهم االحتياطيين، في حين لو كان حاصالً لمصلحة المظهر الرابع للسند، 
المظهر سبع مرات، فيؤدي إلى براءة ذمم المظهرين الخامس والسادس والسابع وضامنيهم 

  .إلخ...االحتياطيين وهكذا
لملتزم المتدخَّل بالوفاء لمصلحته ل في الرجوع بما وفَّاه على كلٍّ من ابالتدخُّحق الموفي  )٣

 :٩٥٢وجميع الملتزمين بالضمان حيال األخير من الموقِّعين السابقين له

 - باستثناء تظهيره  –فكما أسلفنا يكتسب الموفي بالتدخُّل جميع الحقوق الناشئة عن السند 
األخير من  وجميع الملتزمين بالضمان حياللمصلحته  بالوفاء لملتزم المتدخَّلا كلٍّ من حيال

ويتسم حقه في الرجوع على هؤالء الملتزمين بأنه حق صرفي مستقل، ولذا ، الموقِّعين السابقين له
  .يخضع رجوعه الصرفي عليهم لجميع قواعد قانون الصرف بما فيها مبدأ تطهير الدفوع

ا نؤيد ما ، فإننلمصلحته بالوفاء المتدخَّلوطالما أن الموفي بالتدخُّل يأخذ ذات مركز الملتزم 
ذهب إليه أستاذنا الفاضل الدكتور إلياس حداد من أن دعوى رجوعه الصرفي بما وفَّاه على 

التي هي مدة تقادم والملتزمين المذكورين تتقادم بمضي ستة أشهر من تاريخ قيامه بالوفاء، 
، وذلك بعض أو على الساحب على بعضهم ية التي للمظهرين في رجوعهمالدعاوى الصرف

ف ما ذهب إليه بعضهم من أنها تخضع للتقادم السنوي الخاص بالدعاوى الصرفية التي بخال
  .٩٥٣للحامل حيال المظهرين والساحب

 :صية وفقاً ألحكام القواعد العامةفي الرجوع بالدعوى الشخ لبالتدخُّحق الموفي  )٤

على الملتزمين باإلضافة إلى حقه في الرجوع الصرفي بما وفَّاه  –فبإمكان الموفي بالتدخُّل 
بالدعوى الشخصية المؤسسة  لمصلحته بالوفاء المتدخَّلأن يرجع على الملتزم  –المذكورين أعاله 

  .اعد الوكالة أو الفضالة حسب األحوالعلى قو
، لحلوله محله قانوناً، لمصلحته بالوفاء المتدخَّلوفضالً عن ذلك يمكنه المطالبة بحق الملتزم 

  .مطالبة المسحوب عليه بدعوى مقابل الوفاءفي مقابل الوفاء، أي له 

                                                           
 ).ت.ق ٣٣٠/٢(م  ٩٥١

 ).ت.ق ٣٣٠/١(م  ٩٥٢

 .٣٣٤، ص ٢٤٤ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٩٥٣
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وغني عن البيان أن رجوع الموفي بالتدخُّل بالدعوى الشخصية المذكورة أو بدعوى مقابل 
  .يخضع ألحكام القواعد العامة ال لقواعد قانون الصرف الوفاء
 :بتظهير السند من جديد لبالتدخُّعدم جواز قيام الموفي  )٥

، ولو كان وفاؤه حاصالً ٩٥٤وفي بالتدخُّل تظهير السند من جديدفقد حظَّر المشرع على الم
قبل حلول ميعاد استحقاقه بمدة طويلة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الهدف من تدخُّله هو 
الوفاء بالسند وليس تداوله، فضالً عن أن السند الذي نُظِّم بشأنه االحتجاج لعدم الوفاء أو الذي 

المسحوب عليه تضعف ثقة الناس به، وال يصلُح لتأدية وظيفته كأداة  شُهِر إفالس ساحبه أو
أن  استقرار الرأي على ، مع التنويه في هذا الصدد إلىائتمان، ولذا فاألنسب سحبه من التداول

التظهير المحظور على الموفي بالتدخُّل هو التظهير الناقل للحق دون التظهيرين التوكيلي 
  . ٩٥٥والتأميني

  
  لخامسالمبحث ا

  عن وفاء سند السحب والرجوع الصرفيامتناع المسحوب عليه 
  

 لحامله الشرعي المسحوب عليه وفاء قيمة سند السحبرفض  ذكرنا فيما سبق أن - ٣٩٦
حقه في الرجوع الصرفي على ممارسة  ألخيريتيح لألي سبب كان،  هميعاد استحقاق عند حلول
 رين وضامنين وفائهضامنياحتياطيين، مجتمعين أو منفردين، لمطالبتهم بوفاء ، من ساحب ومظه
مراعاةً  – إال أن المشرع، ٩٥٦بالضمان على وجه التضامن فيما بينهمكونهم ملتزمين حياله قيمته، 

الرجوع  في هممارسة حقليتسنى له  -  على الحامل فرض قد - الملتزمين المذكورينلمصالح منه 
، وحيال ضامنيهم أنفسهم هم من تسوية مراكزهم حيالهواجبات معينة تهدف إلى تمكين -عليهم 
االحتجاج لعدم " بـ يسمى باحتجاج رسميت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء إثبافألزمه ب
إال في حال  ٩٥٨وال يغني عنه أي إجراء آخر ،يجب تنظيمه خالل ميعاد معين ، والذي٩٥٧"الوفاء

                                                           
 ).ت.ق ٣٣٠/١(م  ٩٥٤

 .٣٣٥، ص ٢٤٤ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن ٩٥٥

  .٣٥٨هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - ).ت.ق ٣٠٨/١،٢(و ) ت.ق ٣٠٣/١(المادتان  ٩٥٦
 ).ت.ق ٣٠٤/١(م  ٩٥٧
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مدة وللساحب خالل  السند دم الوفاء لمن ظهر له، كما ألزمه أيضاً بإرسال إشعار بع٩٥٩فقدان السند
  .٩٦٠محددة

الوفاء واإلشعار بعدم الوفاء في مطلب أول، ثم نتحدث  لعدم االحتجاجوعليه نبدأ بدراسة 
  .عن الرجوع الصرفي لعدم الوفاء في مطلب ثان

  
  المطلب األول

  واإلشعار بعدم الوفاءاالحتجاج لعدم الوفاء 
  

عدم الوفاء ببالتفصيل لدراسة أحكام االحتجاج لعدم الوفاء واإلشعار  طالما سبق وتطرقنا
بمناسبة بحث امتناع المصرف المسحوب عليه عن وفاء الشيك والرجوع الصرفي، فإننا نكتفي 

ختلف فيهما االحتجاج لعدم ي على دراسة النقطتين اللتين ناباإلحالة إليها تفادياً للتكرار، ونقتصر ه
وحاالت اإلعفاء ) أوالً(لسحب عنه في الشيك، والمتمثلتين في ميعاد تنظيمه الوفاء في سند ا

  .)ثانياً(القانوني من تنظيمه 
 :ميعاد تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء بقيمة سند السحب: أوالً
لطريقة التي حدد على ا بناء، ميز المشرع بصدد تحديد ميعاد تنظيمه بين فرضين - ٣٩٧

  :٩٦١على النحو اآلتي ، وذلكقاق سند السحببها تاريخ استح
اريخ إنشائه أو من تاريخ إذا كان السند مستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من ت )١

 :عليه االطالع

، وهما اليومان السند استحقاق في أحد يومي العمل التاليين ليوم عدم الوفاءلحتجاج االينظم ف
فمتروك بكامله أما يوم االستحقاق ذاته، ، سنرى الحقاًما لوفاء كل هاللذان يستمر فيهما جواز تقديم

                                                                                                                                                                             
لوفاء بإحدى إثبات امتناع المصرف المسحوب عليه عن ا هوذلك بخالف ما هو عليه الحال في الشيك، الذي أجاز المشرع لحامل ٩٥٨

عجز  إلىالشيك  بقيمة وفاءالأسباب االمتناع عن ترجع أن  من النادرفوقصد المشرع من هذا الحكم واضح، طرق ثالث كما أسلفنا، 
ه على وحثِّ بهدف التشهير به هاحتجاج ضد ولذا فال حاجة لتنظيمتمتع بائتمان ضخم، يأو تعنته، وهو مصرف  ذلكالمسحوب عليه عن 

، ص ٣٩٣فقرة  ،إلياس حداد، مرجع سابق. دفي الغالب تاجر فرد، سند السحب، والذي هو  في لمسحوب عليهاحال خالفاً لالوفاء، 
 .٥٣عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د - . ٤٨٧

 ).ت.ق ٣١٧(م  ٩٥٩

 ).ت.ق ٣٠٦/١(م  ٩٦٠

  ).ت.ق ٣٠٤/٢(م  ٩٦١
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، وبالتالي ال يجوز تنظيم االحتجاج فيه، وإال ن من الوفاء خاللهللمسحوب عليه ليتدبر أمره ويتمكَّ
دباطالً عديم األثر ع به فيما لو نُظِّم عتدأو قبل تاريخ االستحقاق ، ويكون كذلك أيضاً بحيث ال ي
  .٩٦٢ء يومي العمل التاليين لهانقضا بعد

  :إذا كان السند مستحق الوفاء لدى االطالع )٢
 تاريخ امتناع بدءاً من تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء في أي وقت يشاؤهللحامل فيجوز 

المسحوب عليه عن الوفاء وحتى غاية اليوم األخير من المهلة القانونية أو االتفاقية المقررة لتقديم 
نُظِّم بعد انقضاء هذه المهلة فال يعتد به ويعد باطالً عديم األثر، ولكن مع ذلك ا إذالسند للوفاء، ف

تنظيم  عندئذ تعين عليهفي تلك المهلة، لوفاء في اليوم األخير منإذا كان الحامل قد قدم السند ل
  .٩٦٣االحتجاج في اليوم التالي مباشرةً

في مد  قاهرةالقوة ال بخصوص أثر سابقاً ناهفصلما  إلى ضرورة التنويه في هذا الصددمع 
  .والذي نكتفي باإلحالة إليه تفادياً للتكرار، أو اإلعفاء من تنظيمهتنظيم االحتجاج  ميعاد

حاالت اإلعفاء القانوني من تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء بقيمة : ثانياً
  :٩٦٤سند السحب
في  بتنظيم االحتجاج لعدم الوفاء ملزم قانوناً حامل سند السحب على الرغم من أن - ٣٩٨

موقِّعي السند الملتزمين صرفي على الليتسنى له ممارسة حقه في الرجوع ميعاده القانوني، 
تحت طائلة صيرورته  -  عن الوفاء في ميعاد االستحقاقبسبب امتناع المسحوب عليه  - بضمانه 

رسة حقه ز له مماأجاو ،ن هذا االلتزامم المشرع عفاهأاستثناء من هذا األصل ف، ٩٦٥حامالً مهمالً
التي  ذاتها الحاالت حاالت أربع وهي إذا توفرت إحدى ،المذكور تنظيم االحتجاجل ما حاجةهذا دون
والتي سبق لنا دراستها بالتفصيل،  ، إلى المسحوب عليه للوفاء من واجب تقديم السندفيها  أعفاه
  .تفادياً للتكرار باإلحالة إليهانكتفي ولذا 

  
  
  

                                                           
 .٣٤٥، ٣٤٤، ص ٢٥٥ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٩٦٢

  .٣٤٤، ص ٢٥٤ فقرة ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ٩٦٣
 .٣٠٣، ٣٠٢، ص ٢٥٥، فقرة رجع سابقمعلي سيد قاسم، . د ٩٦٤

  ).ت.ب ق- ٣١٣/١(م  ٩٦٥
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  المطلب الثاني
  الرجوع الصرفي

قيمة سند السحب في ميعاد استحقاقه لحامله الشرعي المسحوب عليه  ىوفَّ إذا - ٣٩٩
أما إذا رفض المسحوب عليه وفاءه في  حياة السند، انقضى االلتزام الصرفي الناشئ عنه وانتهت

 معها الحاملالتي يستشعر  وقائعال بعض -  قبل حلول هذا الميعاد -  ميعاد االستحقاق أو تحقَّقت
صرفي على الالرجوع  المشرع عندئذ ممارسة حقه في لهأجاز ف ،تعرض حقه الصرفي للخطر
ونهم ضامنين متضامنين حياله كما ، مجتمعين أو منفردين، كبضمانهجميع موقِّعي السند الملتزمين 

عين اه على الموقِّصرفياً بما وفَّ أسلفنا، وإذا استوفى الحامل حقه من أحدهم، فإن للموفي الرجوع
، كونهم ملتزمين حياله بالضمان على وجه التضامن فيما أيضاً السابقين له، مجتمعين أو منفردين

  .بينهم
  ).ثانياً(، ثم نتناول دراسة أحكامه )أوالً(وعليه فإننا نبحث حاالت هذا الرجوع الصرفي 

  :حاالت الرجوع الصرفي: أوالً
٤٠٠ - ل المشرجميع صرفي على الالرجوع  ع حامل سند السحب ممارسة حقه فيخو

موقِّعيه  الملتزمين بضمانه، سواء في ميعاد استحقاقه إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمته، أو 
تعرض حقه الصرفي  معها الحاملالتي يستشعر إذا تحقَّقت بعض الوقائع قبل حلول هذا الميعاد 

 لرجوعحاالت أربع  قد أورد المشرعوبحلول ميعاد استحقاقه، ه له وضعف احتمال استيفائ للخطر
  :٩٦٦اآلتيبربع األحاالت هذه ال ، وتجسدتعلى الملتزمين بضمانه صرفياًحامل السند 

 :رفْض المسحوب عليه وفاء قيمة السند لحامله الشرعي في ميعاد االستحقاق )١

مل سند السحب عادةً المسحوب وهي األصل في حاالت الرجوع، إذ ال يطاِلب حا - ٤٠١
للحامل ألي سبب كان، ف عليه  بوفاء قيمته إال عند حلول ميعاد استحقاقه، فإذا رفض األخير الوفاء

عندئذ ممارسة حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمين بضمانه، بعد القيام بما فرضه عليه 
  .المشرع من واجبات كما أسلفنا

  

                                                           
هاني دويدار، مرجع . د - .وما يليها ٢٧٣، ص وما يليها ٢٠٠سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د - ).ت.ق ٣٠٣/٢،١(م  ٩٦٦

 .٢٤٣ - ٢٣٦سابق، ص 
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 :٩٦٧ل السندرفْض المسحوب عليه قبو )٢

فلحامله ممارسة حقه فإذا رفض المسحوب عليه قبول سند السحب ألي سبب كان،  - ٤٠٢
على موقِّعي السند الملتزمين  ٩٦٨)االستحقاق ميعادل حلول قبأي (في الرجوع الصرفي المبكِّر 

  .بضمان قبوله، بعد القيام بما فرضه عليه المشرع من واجبات كما أسلفنا
ه إلى أن ممارسة الحامل لحقه في الرجوع المذكور يستلزم توفر شروط مع التنوي - ٤٠٣
  :٩٦٩ثالثة وهي

  .أال يكون تقديم السند للقبول محظوراً بموجب شرط صريح ورد فيه .١
بالنسبة للجزء غير المقبول وذلك (أن يرفض المسحوب عليه قبول السند كلياً أو جزئياً  .٢

فر شروطه القانونية التي سبق لنا دراستها ، أو يكون قبوله غير صحيح لعدم تو)من مبلغه
  .بالتفصيل، أو يتعذَّر الحصول على قبوله بسبب جهالة عنوانه أو غيابه عن محل إقامته

أن ينظِّم الحامل االحتجاج لعدم القبول في ميعاده القانوني، مالم يكن معفياً من تنظيمه كما  .٣
 .أسلفنا

أو الحجز على أمواله حجزاً غير  ديونه شهر إفالس المسحوب عليه أو توقفه عن دفع )٣
٩٧٠مجد: 

فشهر إفالس المسحوب عليه يؤدي إلى انهيار ائتمانه وزعزعة ثقة الناس به، ولذا  - ٤٠٤
تسقط آجال جميع الديون المترتِّبة في ذمته، ومن هذا المنطلق أجاز المشرع لحامل السند الرجوع 

ا الفرض لتنظيمه االحتجاج لعدم القبول، إذ يكفيه فوراً على الملتزمين بضمانه، وال حاجة في هذ
  .إبراز الحكم الصادر بشهر اإلفالس كما أسلفنا

كما أجاز المشرع أيضاً لحامل السند ممارسة حقه في الرجوع الصرفي المبكِّر على 
، وهما حالتي توقفه عن الملتزمين بضمانه في حالتين ُأخريين من حاالت إعسار المسحوب عليه

 –ديونه والحجز على أمواله حجزاً غير مجد، ولكن يتوجب على الحامل في هاتين الحالتين دفع 
لمسحوب عليه للوفاء بقيمته وتنظيم إلى ا تقديم السند –قبل ممارسة حقه في الرجوع المذكور 

  .االحتجاج الالزم أصوالً خالل المواعيد المقررة لذلك
                                                           

 .٢١٠، ص ٣٧٢جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ٩٦٧

القبول هو إحدى ضمانات الوفاء بسند السحب، وانتفاء هذه الضمانة نتيجة رفض المسحوب عليه قبول  ومبرر ذلك كما أسلفنا أن ٩٦٨
 .السند يؤدي إلى سقوط أجله

 .٣٥٦، ص ٢٦٧ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٩٦٩

  .٢١٠، ص ٣٧٣جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ١٣٠عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٩٧٠
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 :٩٧١"عدم التقديم للقبول" شهر إفالس ساحب السند الذي ضمنه شرط )٤

ففي هذه الحالة أيضاً أجاز المشرع لحامل السند ممارسة حقه في الرجوع الصرفي  - ٤٠٥
المبكِّر على الملتزمين بضمانه، ومبرر ذلك أن حامل هذا السند محروم من ضمانة القبول ويرتكز 

وهو ما يقلق حامله، ضمانه على الساحب وحده، ولذا فشهر إفالسه يجعل السند بال أي ضمان، 
، وال حاجة في هذا الفرض أيضاً لتنظيمه جوع المذكورفتدخَّل المشرع وأجاز له حق الر

  .االحتجاج لعدم الوفاء، إذ يكفيه إبراز الحكم الصادر بشهر اإلفالس كما أسلفنا
سحوب يلحظ هنا أيضاً حالتي اإلعسار اللتين لحظهما بالنسبة للموكان حرياً بالمشرع أن 

لتفرقة بين لهذه ا منطقي أنه ال مبرر -  وبحق – إذ يرى الفقه عليه، والمذكورتين أعاله،
توقف الساحب عن دفع ديونه  يعامل المشرع حالتي، وكان ينبغي أن مسحوب عليه والساحبال

 ٩٧٢شهر إفالسه في هذا الصدد كحالةوالحجز على أمواله حجزاً غير مجد.  
  :لصرفيأحكام الرجوع ا: ثانياً
حكام الرجوع الصرفي بالحديث عن رجوع حامل الشيك صرفياً على أل تنادراس نبدأ

  .)٢( بعضٍبعضهم على  ن بهميتزالمل، ثم نتحدث عن رجوع )١(الملتزمين به 
 :بهعلى الملتزمين  سند السحب رجوع حامل )١

ي تالمبالغ ال ، ثم نبين)أ(هم يعل صرفياً وعجالذين يحق للحامل الر صشخااألبتحديد  نبدأ
جواز إيقاع ب أما فيما يتعلق، )ج( عليهمع الرجو طرقنستعرض  أخيراً، و)ب(كنه مطالبتهم بها يم

، فقد سبق لنا وع عليهجيريد الر يالملتزم الذالحتياطي على أموال ز اجالح سند السحب حامل
ا نكتفي باإلحالة ، ولذلرجوع حامل الشيك على الملتزمين بهتناوله بالتفصيل في معرض دراستنا 

  .إليه تفادياً للتكرار
  :األشخاص الذين يحق للحامل إقامة دعوى الرجوع عليهم -أ

سند السحب الرجوع عليهم  حدد المشرع بوضوح األشخاص الذين يحق لحامل - ٤٠٦
 ،حلوله في الحاالت التي يجوز له فيها ذلك قبل ومطالبتهم بالوفاء، سواء في ميعاد استحقاقه أو

                                                           
، ص ٣٧٤جاك يوسف الحكيم، المرجع السابق، فقرة . د - .وما يليها ١٣٣سابق، ص المرجع العالء الدين محمد حسيني، . د ٩٧١
٢١١. 

  .٣٥٨، ٣٥٧، ص ٢٦٩ فقرة ،مرجع سابقياس حداد، إل. د: نقالً عن ٩٧٢
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على  –، فهؤالء جميعاً مسؤولون االحتياطيون همومظهروه وضامنون السند وقابله هم ساحبو
  .٩٧٣حيال حامله الشرعي - وجه التضامن فيما بينهم 

  :والواقع أن هؤالء األشخاص يقْسمون إلى فئتين
  :السحب بسند المدينون األصليونويطلق عليها : الفئة األولى - ٤٠٧

والمسحوب  ،في تاريخ االستحقاق المسحوب عليه إلىم مقابل وفائه وهم ساحبه الذي لم يقد
وأخيراً مركز مضمونه ذاته كما أسلفنا، ألي منهما كونه يأخذ  ضامن االحتياطيال، وعليه القابل

  .لى النحو الذي يلتزم به األخيركونه يلتزم ع القابل بطريق التدخُّل لمصلحة الساحب
، من إهمال الحامل مراعاة اإلجراءات التي فرضها المشرع عليه ؤالء المدينونستفيد هيوال 
، إذ يبقى من حق لذلكللوفاء أو تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء خالل المواعيد المقررة  كتقديم السند

  .الحامل ولو كان مهمالً الرجوع صرفياً عليهم طالما لم تنقضِ مدة التقادم الصرفي بعد
  ):وفائه ضامنو( بسند السحب المدينون الفرعيونطلق عليها وي: الفئة الثانية - ٤٠٨
به عن  شمل هذه الفئة موقِّعي السند الذين يضمنون وفاءه إذا امتنع المدينون األصليونتو
 المسحوب عليهقد قدم مقابل وفائه في تاريخ االستحقاق إلى  هم ساحبه الذي يثبت أنهو وفائه،
ألي من  وأخيراً القابل بطريق التدخُّل لمصلحة، ألي منهم االحتياطيضامن الو، مظهروه، والقابل

  .المظهرين
مكنهم التمسك في مواجهته بسقوط حقه في يهؤالء المدينون من إهمال الحامل ويستفيد و

  .الرجوع عليهم صرفياً إذا لم يلتزم  بمراعاة اإلجراءات التي فرضها المشرع عليه
  :٩٧٤موضوع الرجوع - ب

بين المشرع المبالغ التي يجوز لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه  - ٤٠٩
  :بها، وهي كاآلتي

i. رطةتقيمة السند غير المقبول أو غير المدفوع، مع الفوائد إن كانت مش.  

                                                           
  .،)ت.ق ٣٠٨/١(م  ٩٧٣

القابل ضمن األشخاص الذين يحق للحامل إقامة دعوى الرجوع عليهم يعد أمراً وننوه هنا إلى أن عدم ذكر المشرع للمسحوب عليه غير 
بالسند كونه لم منطقياً، كون الحديث هنا يتعلق بالرجوع الصرفي وحده، وطالما أن المسحوب عليه غير قابل فهو غير ملتزم صرفياً 

التي تربطه بالساحب،  يستند إلى العالقة األصليةهذا ه التزام إال ل وفائه،إن كان قد تلقى مقابيلزم بدفع مبلغه  مع ذلك هيوقِّع عليه، ولكن
جميع ب ع مطالبة الحامليجوز للمسحوب عليه في هذه الحالة أن يدف ، ولذا)مقابل الوفاء(حرر السند لتسوية الدين الناشئ عنها  والذي
  .١٣٩عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . دمواجهة الساحب،  يوالتي كان بإمكانه أن يثيرها ف المتعلقة بمقابل الوفاء، الدفوع
  .٢٥٥، ٢٥٤هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ٩٧٤
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ii. بمعدلها القانوني بالنسبة لألسناد محسوبةً فوائد التأخير ابتداء من تاريخ استحقاق السند 
أي ( األخرى بالنسبة لألسناد% ١٠فيها، وبمعدل  والمستحقة الوفاء في سورية المسحوبة

  .)المسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء في الخارج أو العكس
iii. هاكنفقات المراسالت ٩٧٥مصاريف االحتجاج واإلشعارات وغيرها من النفقات التي تكبد ،

 .إلخ...ورسوم الدعاوى

على  السند قبل حلول ميعاد استحقاقمت دعوى الرجوع أقيأنه في حال بأخيراً  نذكِّرو
حسب على أساس سعر الخصم يوالذي مقدار الخصم،  ل من قيمتهزنْتَس، فيهالملتزمين بضمان

  .كما أسلفنا ٩٧٦الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل
  :طرق الرجوع -ج

  :، وهيثالث الملتزمين به إحدى طرق على يتَّخذ رجوع حامل سند السحب
  :٩٧٧الرجوع الودي: الطريقة األولى - ٤١٠

إلى مراجعة  – قيامه بما فرضه المشرع عليه من واجباتبعد  -  قد يلجأ حامل سند السحب
تحقُّق إحدى حاالت الرجوع الصرفي األربع أحد الملتزمين به، ومطالبته بأداء قيمته بسبب 

لتفادي ما ينجم عن  ب ويفي الحاملالب عمالً أن يستجيب الملتزم المطالَ، والغالمذكورة أعاله
مع  ندئذ مطالبة الحامل تسليمه السندمراجعة القضاء من مصاريف، ويحق لهذا الملتزم الموفي ع

، ليتسنى له الرجوع بدوره على الموقِّعين السابقين له ٩٧٨وفَّاهصك االحتجاج ومخالصة بما 
ما يحق لكل ياله، فضالً عن اتقاء خطر رجوع حامل نسخة أخرى عليه، كالملتزمين بالضمان ح
من ، كي يسهل التعرف على ٩٧٩أن يشطب تظهيره والتظهيرات الالحقة له مظهر يفي الحامل

وتعرض الملتزم الواحد ألداء  عن اتقاء خطر إساءة استعمال السندالملتزمين به، فضالً تبقى من 
  .قيمته مرة ثانية
أحد جزئياً، ووفَّى  السند أو وفَّاه المسحوب عليه قد قبلتنويه إلى أنه في حال كان مع ال

، فللموفي مطالبة أو غير المدفوع من مبلغه والذي لم يشمله القبوللجزء المتبقي الملتزمين به ا
                                                           

  ).ت.ق ٣٠٩/١(م  ٩٧٥
 ).ت.ق ٣٠٩/٢(م  ٩٧٦

جاك . د -. ٢٥٩، ٢٥٨هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ٢٦٥عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٩٧٧
 .٢١٣، ص ٣٨٣رجع سابق، فقرة يوسف الحكيم، م

  ).ت.ق ٣١١/١(م  ٩٧٨
  ).ت.ق ٣١١/٢(م  ٩٧٩
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، فضالً عن التزام الحامل حامله بإثبات الوفاء الحاصل على السند وتسليمه مخالصة بما وفَّاه
إلى  ،مع صك االحتجاج مصدقاًَ عليها منه بما يفيد أنها طبق األصل، السند صورة منبتسليم 

، ليتسنى له الرجوع بما وفَّاه على الموقِّعين السابقين له الملتزمين بالضمان الملتزم الموفي
  .٩٨٠حياله

  :٩٨١قضائيالرجوع ال: الثانيةالطريقة  - ٤١١
على الملتزمين  اًودي هرجوعالمتمثلة في ألولى الطريقة ا غير ملزم بسلوك فحامل السند

، إذ يمكنه اللجوء مباشرةً توفَّرت إحدى حاالت الرجوع الصرفي األربع المذكورة أعالهإذا  بالسند
ع عليه من بما فرضه المشر بعد قيامهلقضاء وإقامة دعوى عليهم، مجتمعين أو منفردين، إلى ا

ال تحول دون مقاضاته ألي من  أحد الملتزمين بالسندالدعوى على  ، كما أن إقامتهواجبات
  .٩٨٢الملتزمين اآلخرين به ولو كان التزامهم الحقاً لمن ُأقيمت عليه الدعوى أوالً

  :٩٨٣سفتجة الرجوع :ةالثالثالطريقة  - ٤١٢
قد تتوفَّر إحدى حاالت الرجوع الصرفي األربع المذكورة أعاله، ويكون حامل السند بحاجة 

الذين طالبهم  ينال تسعفه ألن الملتزم ولكنها) الرجوع الودي(ه، فيسلك الطريقة األولى ماسة لمبلغ
الرجوع (ذلك، وفي الوقت ذاته ال يرغب في سلوك الطريقة الثانية عن  واامتنع بالوفاء ودياً
لما تستغرقه إجراءات التقاضي من وقت طويل ورسوم ومصاريف ال يقوى على ) القضائي
ا خوله المشرع سلوك طريقة ثالثة مختصرة وسريعة تمكِّنه من الوصول إلى مبتغاه تحملها، لذ

المستحق له على الملتزم المراد الرجوع وتحصيل حقه، فأجاز له أن يسحب سفتجة جديدة بالمبلغ 
سفتجة "، وتُسمى هذه السفتجة بـ موطن األخيرمستحقة الوفاء لدى االطالع في  عليه

، ومن سحبت عليه هو الملتزم بالسفتجة كون ساحبها هو حامل السفتجة األصلية، وي٩٨٤"الرجوع

                                                           
 ).ت.ق ٣١٢(م  ٩٨٠

جاك . د -. ٢٦٠، ٢٥٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ٢٨٤عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ٩٨١
 .وما يليها ٢١٥وما يليها، ص  ٣٨٥يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة 

  .)ت.ق ٣٠٨(م  ٩٨٢
 - .وما يليها ٢٦٨الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص  عالء. د -  .٣٦٣، ٣٦٢، ص ٢٧٦ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ٩٨٣
  .٢١٤، ٢١٣، ص ٣٨٤جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د

حبها ال يمنع من سلوك الطريقة وسميت كذلك ألن سحبها يعد طريقةً للرجوع على الملتزمين بالسفتجة األصلية، مع العلم أن س ٩٨٤
في الوقت ذاته، بشرط أال يؤدي سلوك الطريقتين معاً إلى حصول من يمارس حق الرجوع على المبلغ  )الرجوع القضائي(الثانية 

  .المستحق له أكثر من مرة واحدة
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هو أي دائن لساحبها يرتضي  األصلية المراد الرجوع عليه، والمستفيد منها الذي حررت لمصلحته
  .ذلك أو ساحبها نفسه الذي يود خصمها لدى أحد المصارف لقبض قيمتها فوراً

فتجة الرجوع(ع لم يقصر حق سلوك هذه الطريقة وجدير بالذكر أن المشرعلى ) سحب س
ملتزم بالسفتجة  الحامل الشرعي للسفتجة األصلية فحسب، وإنما خول الحق في سلوكها أيضاً لكلِّ

ملها الشرعي، في رجوعه على موقِّعيها السابقين له الملتزمين بالضمان األصلية وفَّى قيمتها لحا
لم تكن السفتجة األصلية قد تضمنت شرطاً صريحاً يحظِّر سحب سفتجة حياله، وذلك كله ما

  .الرجوع
باإلضافة إلى تضمنها جميع البيانات اإللزامية إلنشاء  –ويشترط لصحة سفتجة الرجوع 

أن تكون مستحقة الوفاء لدى االطالع وفي  –السفتجة العادية، والتي سبق لنا دراستها بالتفصيل 
أي تضمينها شرط الوفاء في محل (زم الذي سحبت عليه، وعليه ال يجوز توطينها موطن الملت

ات واإلشعارات وغيرها ، أما مبلغها فيشمل قيمة السفتجة األصلية ومصاريف االحتجاج)مختار
  .الضرورية األخرى، باإلضافة إلى رسم طوابع من النفقات

 :بعضهم على بعضٍ بسند السحب رجوع الملتزمين )٢

بسبب تحقُّق إحدى قيمته لحامله الشرعي  أحد الملتزمين بسند السحب وفَّىإذا  - ٤١٣
فإن هذا الملتزم الموفي لن يتحمل دائماً وبشكل  ه،حاالت الرجوع الصرفي األربع المذكورة أعال

على  وفَّاهنهائي عبء هذا الدين، وإنما يحق له بصفته أصبح حامالً شرعياً الرجوع صرفياً بما 
ن السابقين له، مجتمعين أو منفردين، كونهم ملتزمين حياله بالضمان على وجه التضامن الموقعي

، أما الموقعون الالحقون له، فإن ذممهم تبرأ بالوفاء الحاصل، وال يمكنه الرجوع ٩٨٥فيما بينهم
عليهم ألنه هو الملتزم بالضامن حيالهم وليس العكس، فكل موقِّع يكون ملتزماً بالضمان حيال 

  .كما أسلفنا الموقعين السابقين لهالحملة الالحقين له ومضموناً من قبِل  جميع
على الملتزمين اآلخرين يختلف تبعاً لمركز  وفَّاهولكن حق الملتزم الموفي في الرجوع بما 

، على أن نبين بعد )أ( من خالل دراسة حاالت رجوع الملتزم الموفيكل منهم، وهو ما نوضحه 
  ).ب( بها ة الملتزمين حيالهمطالب للملتزم الموفي كنيمي تلالمبالغ اذلك 

  
  

                                                           
  ).ت.ق ٣٠٨/٣(وهو ما أشارت إليه م  ٩٨٥
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  :٩٨٦حاالت رجوع الملتزم الموفي -أ
i. ٩٨٧رجوع المسحوب عليه: 

إذا وفَّى المسحوب عليه قيمة سند السحب في ميعاد استحقاقه لحامله الشرعي  - ٤١٤
نسبة لجميع الموقِّعين ذلك بالكبالنسبة له و وانتهت حياة السند ،انقضى االلتزام الصرفي الناشئ عنه

  .عليه
ولكن يثور في هذا الصدد التساؤل عما إذا كان يجوز للمسحوب عليه الموفي الرجوع بما 

  وعلى أي أساس يكون رجوعه؟ ،على أي من موقِّعي السندوفَّاه 
  :الواقع أن اإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي التمييز بين فرضين

 ب،من الساح ى مقابل وفاء السندوفي قد تلقَّمالب عليه لمسحواإذا كان : الفرض األول
  .مطلقاً فليس له كموف حق الرجوع على أحد

أي دون (وفَّى قيمة السند على المكشوف قد  لمسحوب عليهإذا كان ا أما :الفرض الثاني
من وحده دون غيره  فيمكنه الرجوع بما وفَّاه على الساحب ،)من الساحب ئهمقابل وفا أن يتلقَّى
، ولكن ال يعد رجوعه عليه رجوعاً صرفياً طالما أن االلتزام الصرفي قد انقضى بالوفاء، الموقِّعين

وذلك ، ٩٨٨وإنما يستند في رجوعه هذا إلى أحكام الوكالة أو قواعد اإلثراء بال سبب حسب األحوال
الساحب، إذ يجوز له ة صلحمبطريق التدخُّل ل أو وفَّاه مالم يكن المسحوب عليه قد قبل السند كله

بإحدى دعويين، إما بموجب الدعوى الصرفية أو بموجب الساحب الرجوع بما وفَّاه على  عندئذ
  .كما أسلفنا الدعوى العادية

حق الرجوع عليهم، ألن  -من حيث المبدأ  - مسحوب عليه الموفيلأما المظهرون فليس ل
، ولكن مع ن دائرته بعد التزامه هو وليس قبلهضمان حيال األشخاص الذين يدخلوالالمظهر يلتزم ب

فيجوز  ذلك إذا كان المسحوب عليه قد قبل السند أو وفَّاه بطريق التدخُّل لمصلحة أحد المظهرين،
كقابٍل أو موف بالتدخُّل الرجوع بما وفَّاه على هذا المظهر المتدخَّل لمصلحته وعلى جميع له 

  .كما أسلفنا م الساحبالموقِّعين السابقين له بمن فيه
  
  

                                                           
 .٢٦٤ - ٢٦١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ٢٨٢، ص اوما يليه ٢١٠سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ٩٨٦

 .٣٢٥، ٣٢٤، ٢٧٣ص  ،٢٨٠ ،٢٢٨، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ٩٨٧

  .٣٥٥هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ٩٨٨
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ii. ٩٨٩رجوع الساحب: 

كونه من أنشأه وأول موقِّع عليه  بسند السحب ٩٩٠يعد الساحب المدين األصلي - ٤١٥
فيكون قد أبرأ ذمته من دين يتعلق به، وال يحق له  ،ى قيمته لحامله الشرعيوملتزم به، ولذا إذا وفَّ

قعين الالحقين له، وغير مضمون من الرجوع على أحد، ألنه ملتزم بالضامن حيال جميع المو
  .أحد قبله، وبذلك تنتهي حياة السندأحد، فلم يوقِّع 
 عندئذ المسحوب عليه، فلهإلى قد قدم مقابل الوفاء  الموفي إذا كان الساحب مع ذلك ولكن
 بما وفَّاه، إال أن أساس رجوعه عليه يختلف تبعاً لما إذا كان المسحوب عليه قابالً عليه الرجوع

  :للسند أم غير قابل له
 :كان المسحوب عليه قابالً للسندفإذا  •

الرجوع عليه بإحدى دعويين، إما بموجب الدعوى الصرفية  لساحب الموفيفبإمكان ا
الناشئة عن العالقة األصلية التي تربط بينهما أو بموجب الدعوى العادية  هالناشئة عن قبول

  .وفقاً ألحكام القواعد العامة
 :لسندل غير قابٍلان المسحوب عليه أما إذا ك •

بموجب الدعوى العادية الناشئة عن العالقة إال  الرجوع عليهعندئذ  الموفي فليس للساحب
  .األصلية التي تربط بينهما وفقاً ألحكام القواعد العامة

iii. ٩٩١ررجوع المظه: 

ر الحق، فيحق قيمته لحامله الشرعي أو لمظه سند السحب ى أي من مظهريإذا وفَّ - ٤١٦
له الرجوع بدوره على األشخاص الذين سبقوه في التوقيع عليه، ألنهم يلتزمون بضمان الوفاء 

والمسحوب  حياله، ومن ثم فإنه يستطيع الرجوع على كلٍّ من المظهرين السابقين له والساحب
وكذلك على القابل  ،ألنهم في مركزهم ذاته لهؤالء جميعاً، وعلى الضامنين االحتياطيين القابل عليه

أو لمصلحة أحد ضامنيهم  بطريق التدخُّل لمصلحة أحد المظهرين السابقين أو لمصلحة الساحب
  .االحتياطيين

                                                           
. د - .٣٢٥، ص ٢٨٠، فقرة ع سابقمرجعلي سيد قاسم، . د -  .١٨٧، ١٨٦ عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص. د ٩٨٩

 .٣٥٩هاني دويدار، المرجع السابق، ص . محمد فريد العريني و د

مع التذكير بأنه إذا كان الساحب قد قدم إلى المسحوب عليه القابل مقابل وفاء السند في تاريخ استحقاقه، فيتحول عندئذ إلى مدين  ٩٩٠
  ).أي مجرد ضامن للوفاء بقيمته(فرعي 
 .٣٢٦، ٣٢٥، ص ٢٨٠، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .وما يليها ١٨٧الء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص ع. د ٩٩١

 .٣٦٠، ٣٥٩هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د -
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وكذلك ضامنوهم االحتياطيون والقابل بطريق  أما المظهرون الالحقون للمظهر الموفي،
، ألنه ماء، وليس له حق الرجوع عليهبهذا الوف ذمم هؤالء جميعاً تبرأف التدخُّل لمصلحة أي منهم،

  .هو الملتزم بالضمان حيالهم وليس العكس
iv. ٩٩٢بوفاء قيمتهالمتدخِّل بقبول السند أو و االحتياطي رجوع الضامن: 

يتحدد  المتدخِّل بالقبول أو بالوفاءو الضامن االحتياطي كلٍّ من سبق ورأينا أن مركز - ٤١٧
 وفَّى، وعليه إذا لمصلحته ٩٩٥أو بالوفاء ٩٩٤القبولأو المتدخَّل ب ٩٩٣المضمون بمركز الملتزم

أو  لحامله الشرعي، فبإمكان هذا الضامن ل قيمة سند السحبمتدخِّالأو  الضامن االحتياطي
اص وجميع األشخ أو المتدخَّل لمصلحته الموفي الرجوع على كلٍّ من الملتزم المضمون المتدخِّل

، )أو المتدخَّل لمصلحته ين السابقين للملتزم المضمونأي الموقِّع( الملتزمين بالضمان حيال األخير
أما فيما يتعلق باألساس الذي يستند إليه في رجوعه هذا، فيتخلف تبعاً للشخص المراد الرجوع 

  :عليه
أو المتدخَّل  الموفي الرجوع على الملتزم المضمون أو المتدخِّل فإذا أراد الضامن •

إحدى دعويين، إما بموجب الدعوى الصرفية ب، فيمكنه الرجوع عليه عندئذ لمصلحته
المؤسسة على قواعد الكفالة أو  العادية دعوىالأو بموجب  توقيعه على السندالناشئة عن 

  .حسب األحوال الوكالة أو الفضالة
الملتزم الموفي الرجوع على الملتزمين بالضمان حيال  أو المتدخِّل أما إذا أراد الضامن •

رجوعه ، فيكون )وقِّعين السابقين للملتزم المذكورأي الم( صلحتهأو المتدخَّل لم المضمون
بالدعوى الصرفية وحدها عليهم عندئذ.  

  :موضوع رجوع الملتزم الموفي - ب
ى قيمته، الرجوع ، الذي وفَّالغ التي يجوز للموقِّع على سند السحببين المشرع المب - ٤١٨

  :ن حياله ومطالبتهم بوفائها، وهي كاآلتيبها على الموقِّعين اآلخرين الملتزمين بالضما
  
  

                                                           
 .٣٢٦، ص ٢٨٠، فقرة بقالمرجع الساعلي سيد قاسم، . د - .وما يليها ١٨٩سابق، ص المرجع العالء الدين محمد حسيني، . د ٩٩٢

 ).ت.ق ٢٨٥/١(م  ٩٩٣

  ).ت.ق ٣٢٥/١(م  ٩٩٤
 ).ت.ق ٣٣٠/١(م  ٩٩٥
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i. َّاهجميع ما وف.  
ii.  بمعدلها القانوني بالنسبة ابتداء من يوم الوفاء محسوبةً  وفَّاهفوائد التأخير عن المبلغ الذي

 بالنسبة لألسناد% ١٠فيها، وبمعدل المسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء  ألسناد السحب
  ).والمستحقة الوفاء في الخارج أو العكس أي المسحوبة في سورية(األخرى 

iii. ٩٩٦المصاريف التي تحملها. 
 

  المبحث السادس
  سقوط حق حامل سند السحب في الرجوع الصرفي وانقضاؤه

  
 رعايةً لمصلحة حامله الشرعي، مدينين بسند السحبعلى ال تهأن قسو الشرع ارتأى - ٤١٩

تجعله جديراً بما أواله من  األخيرانب يجب أن يقابلها يقظة من ج سابقاً، على نحو ما رأينا
ليه من واجبات بأن ينشط في المطالبة بحقه وأن يقوم بما فرضه ع هرعاية، وتحقيقاً لذلك ألزم
ة لها تحت طائلة اعتباره حامالً مهمالً، وسقوط حقه بالتالي في الرجوع ضمن المواعيد المقرر

ذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يشأ أن تبقى ه الثابت في السند على المدينين بااللتزام الصرفي
مواعيد قصيرة،  االلتزام الصرفي الثابت فيه ، فأقر لحياةطويلةمعلقة لمدة  بالسند مراكز الملتزمين

  .تتقادم بانقضائها دعوى المطالبة به
في الرجوع الصرفي بسبب اإلهمال في  امل سند السحبنبدأ بدراسة سقوط حق حوعليه 

  .نتحدث عن انقضاء حقه في الرجوع الصرفي لعلة التقادم في مطلب ثانمطلب أول، ثم 
٤٢٠ -  إهمال الحامل والتقادم الصرفي(قبل دراسة هاتين المسألتين  - ولكن نود ( - 

ر فقط في الرجوع الصرفي لحامل سند أن أثرهما ينحص من ،بصدد الشيك ،ر بما قلناه سابقاًالتذكي
على االلتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع ية المستندة إلى أي في الدعاوى الصرف( السحب

 التي حرر السندالعالقات األصلية ، وال عالقة لهما البتة بالدعاوى العادية المستندة إلى )٩٩٧سندال
                                                           

 ).ت.ق ٣١٠(م  ٩٩٦

  :ومن ذلك مثالً الدعاوى الصرفية اآلتية ٩٩٧
السند في تاريخ استحقاقه مقابل وفاء  دعوى حامل سند السحب على الساحب الذي أثبت أنه قدم إلى المسحوب عليه القابل •

  .يوعلى ضامنه االحتياط
  .دعوى حامل سند السحب على المسحوب عليه القابل وضامنه االحتياطي •
  == . المظهرين وضامنيهم االحتياطيينعلى  دعوى حامل سند السحب •
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وإنما لقواعد قانون الصرف ال تخضع  فهذه الدعاوى ،٩٩٨عنها ةأو ظُهر لتسوية الديون الناشئ
طالما أن الحق ، إقامتها - ولو كان مهمالً  - الحامل  يستطيع وبالتالي ،٩٩٩لقواعد العامةألحكام ا

الطويل، والتي هي خمس عشرة سنة إذا كان أصل الدين لمضي مدة التقادم  في رفعها لم ينقضِ
  .١٠٠٠مدنياً وعشر سنوات إذا كان تجارياً

  
  
  
  

                                                                                                                                                                             
  .دعوى حامل سند السحب على القابل بطريق التدخُّل •
  .دعوى الملتزم الموفي على الموقعين السابقين الذين يضمنونه •
عين السابقين أي الموقِّ(الملتزمين بالضمان حيال مضمونه في على الملتزم المضمون وعلى حتياطي المودعوى الضامن اال •

  ).للملتزم المضمون
أي الموقِّعين ( الملتزمين بالضمان حيال األخيروعلى  الملتزم المتدخَّل بالوفاء لمصلحتهل على الموفي بطريق التدخُّدعوى  •

 .)هالسابقين ل

 .ه القابل وضامنه االحتياطيعلى المسحوب علي دعوى الساحب •

  :الدعاوى العادية اآلتية ومن ذلك مثالً ٩٩٨
القيمة الواصلة من (السند لتسوية الدين الناشئ عنها والمستندة إلى العالقة األصلية التي حرر  دعوى المستفيد على الساحب •

  ).المستفيد إلى الساحب
عالقة األصلية التي ظُهر السند لتسوية الدين الناشئ والمستندة إلى ال السند على المستفيد الذي ظهر لهدعوى المظهر له األول  •

، وهكذا كل دعوى يرفعها مظهر له السند على من ظهره له لمطالبته )إلى المستفيد المظهر له األولالقيمة الواصلة من (عنها 
 .بالقيمة الواصلة من األول إلى الثاني

لمطالبته بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة  ، سواء كان قابالً للسند أم غير قابٍل له،مسحوب عليهعلى الدعوى حامل السند  •
   .القانون

 .دعوى الساحب الموفي على المسحوب عليه السترداد مقابل الوفاء •

 الفضالة أحكام على سةوالمؤس وف، على الساحب لمطالبته بما وفَّاهعلى المكش ى قيمة السندالذي وفَّ ،دعوى المسحوب عليه •
  .حسب األحوال اإلثراء بال سببقواعد أو 

 .على أحكام الكفالة دعوى الضامن االحتياطي الموفي على الشخص المضمون والمؤسسة •

دعوى المتدخِّل الموفي على الملتزم المتدخَّل بالقبول أو بالوفاء لمصلحته والمؤسسة على قواعد الوكالة أو الفضالة حسب  •
  .األحوال

والمؤسسة على  السند في تاريخ استحقاقهمقابل وفاء يقدم إلى المسحوب عليه دعوى الحامل المهمل على الساحب الذي لم  •
  .سببقواعد اإلثراء بال 

  .٣٦١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د ٩٩٩
 .١٦١، ١٦٠ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د ١٠٠٠
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  المطلب األول
  ١٠٠١في الرجوع الصرفي بسبب اإلهمال سقوط حق حامل سند السحب

  
فيما لو أهمل مراعاة المواعيد التي  ء رتَّبه المشرع على حامل سند السحبالسقوط جزا

في مهمالً  االت التي يعد فيها حامل السندحددها له للقيام ببعض الواجبات، وعليه نستعرض الح
ئص السقوط أما فيما يتعلق بخصافرع أول، ثم نوضح اآلثار المترتِّبة على إهماله في فرع ثان، و

لسقوط حق حامل الشيك في بالتفصيل في معرض دراستنا  ابسبب اإلهمال، فقد سبق لنا تناوله
  .تفادياً للتكرار ا، ولذا نكتفي باإلحالة إليهالرجوع الصرفي بسبب اإلهمال

  
  الفرع األول
  ١٠٠٢حاالت اإلهمال

  
وتمثَّلت في الحاالت ، مهمالً سند السحب المشرع الحاالت التي يعد فيها حامل حدد - ٤٢١
  :١٠٠٣األربع اآلتية

إذا لم يقدم سند السحب إلى المسحوب عليه لقبوله خالل الميعاد المقرر لذلك، فيما لو  )١
  .على نحو ما رأينا سابقاً يلزم فيهما بتقديمه للقبولتوفرت إحدى الحالتين اللتين 

ي أي من الحالتين الواردتين في البند إذا لم ينظِّم االحتجاج لعدم القبول في ميعاده المقرر ف )٢
  .على نحو ما رأينا سابقاً السابق، مالم يكن معفى من تنظيمه

إذا لم يقدم سند السحب إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمته خالل الميعاد المقرر لذلك،  )٣
لى ع ، مالم يكن معفى من ذلكوالذي يختلف تبعاً للطريقة التي حدد بها تاريخ استحقاقه

  .نحو ما رأينا سابقاً
                                                           

وما  ٢٦٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د - .وما يليها ٣٠٤، ص وما يليها ٢٣٣سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ١٠٠١
  .وما يليها ٣٣٢وما يليها، ص  ٢٨٨، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .يليها

مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، محمود . د - .وما يليها ٣٢٤عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ١٠٠٢
 .٣٦١هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .٤٣٢، ص ٤٥٠مرجع سابق، فقرة 

جاك يوسف الحكيم، . د - .١٥٨، ١٥٧ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣١٣(م  ١٠٠٣
 .٢١٩، ص ٣٩٢مرجع سابق، فقرة 
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إذا لم ينظِّم االحتجاج لعدم الوفاء في ميعاده المقرر، مالم يكن معفى من تنظيمه على نحو  )٤
 .ما رأينا سابقاً

  
  الفرع الثاني
  ١٠٠٤آثار اإلهمال

  
المهمل في الرجوع بالدعوى  ار اإلهمال في سقوط حق حامل سند السحبتتمثَّل آث - ٤٢٢

، وال يبقى أمامه عندئذ سوى )أي ضامني وفائه(ن الفرعيين به الصرفية على جميع المديني
الرجوع بهذه الدعوى على المدينين األصليين به، إذ ال ينقضي حقه في الرجوع صرفياً على 

  .األخيرين إال بمضي مدة التقادم الصرفي
يؤدي إلى سقوط حقه في الرجوع بالدعوى  وعليه فإن إهمال حامل سند السحب - ٤٢٣

  :فية على كلٍّ منالصر
إلى المسحوب عليه القابل مقابل وفاء السند في تاريخ  الذي يثبت أنه قدم الساحب )١

 :استحقاقه

ى بالتزامه ودفع مقابل القيمة التي حصل عليها من فالساحب في هذا الفرض يكون قد وفَّ
مته، ولذا فإنه وإنما أصبح مجرد ضامن للوفاء بقي ،لم يعد مديناً أصلياً بالسندالمستفيد، و

  .يستفيد من إهمال الحامل ويحق له دفع مطالبة الحامل المهمل بالسقوط
 :السحب جميع مظهري سند )٢

وإنما مجرد ضامنين للوفاء بقيمته، ولذا  رون ليسوا مدينين أصليين بالسند،فالمظه
يعد يستفيدون من إهمال الحامل ويحق لهم دفع مطالبة الحامل المهمل بالسقوط، وال 

قد أعطى قيمته لمن ظهره  ون سبب، كونه عندما حصل على السندالمظهر هنا مثرياً د
له، وعندما ظهره هو للغير استرد ما أداه عندما انتقل إليه، ولذا ال محل إلجباره على 

  .١٠٠٥الدفع مرة ثانية إلى حامل لم يراعِ الواجبات المفروضة عليه
                                                           

مرجع ال، عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - .وما يليها ٣٣٠عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ١٠٠٤
  .٣٦٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .١٥٩، ١٥٨ص  سابق،ال

د بالنسبة للحامل المهمل، فقد يؤدي إهماله إلى سقوط حقه في الرجوع مع التنويه إلى أن المظهرين ليسوا جميعاً في مركز واح ١٠٠٥
         =شرط الرجوع  –أثناء قيامه بتظهيره  – أحد المظهرين قد أدرج في السند صرفياً على واحد منهم دون اآلخرين، فمثالً لو أن
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وكذلك القابل موقِّعين المذكورين في البندين السابقين، الضامن االحتياطي ألي من ال )٣
الملتزم المضمون أو المتدخَّل مركز  ذات يأخذ هبطريق التدخُّل لمصلحة أي منهم، كون

 .بالقبول لمصلحته

على حقه في الرجوع بالدعوى الصرفية على  ال أثر إلهمال حامل السندفي حين  - ٤٢٤
 ، ألن الساحب في هذافي تاريخ االستحقاق المسحوب عليه إلى ئهساحبه الذي لم يقدم مقابل وفا

وليس مجرد ضامن للوفاء بقيمته، ولذا ال يستفيد من إهمال  الفرض يبقى مديناً أصلياً بالسند
الحامل وال يجوز له التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل وإالَّ أثرى على حساب غيره دون 

المسحوب عليه ليستطيع  إلىمن المستفيد، ولم يقدم مقابالً عنه  ندفالفرض أنه تلقى قيمة الس سبب،
هه إليه بالوفاء للحامل، وينزل منزلة هذا الساحب أيضاً ضامنه االحتياطيتنفيذ األمر الذي وج 

  .ذاته وكذلك القابل بطريق التدخُّل لمصلحته، كونهما يأخذان مركزه
 ،المسحوب عليهبالمهمل حامل سند السحب قة في عالهمال اإلفيما يتعلق بأثر  أما - ٤٢٥
  :فرضين فينبغي التمييز

  :أن يكون المسحوب عليه غير قابٍل للسند: الفرض األول
  :ونكون في هذا الفرض أمام أحد احتمالين

  :أال يكون هذا المسحوب عليه قد تلقى مقابل وفاء السند من الساحب: االحتمال األول
، ألنه ليس ، مطالبته بقيمة السندكان مهمالً أم غير مهمل سواء ،ال يستطيع الحاملهنا ف

  .ال مديونية صرفية وال غير صرفية اًطلقممديناً به 
  :أن يكون هذا المسحوب عليه قد تلقى مقابل وفاء السند من الساحب: االحتمال الثاني

ه الحامل من إهمال الحامل وال يجوز له التمسك بالسقوط تجا المسحوب عليه يستفيدال فهنا 
فضالً ء الذي انتقل إليه بقوة القانون، بمقابل الوفا وإنما ،ألنه ال يطالبه بالحق الصرفي ،المهمل

بالتمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل من شأنه أن  عن أن السماح للمسحوب عليه في هذه الحالة
  .الحامل يفضي إلى إثرائه على حساب غيره، كونه تلقى مقابل الوفاء ولم يدفعه إلى

  :أن يكون المسحوب عليه قابالً للسند: الفرض الثاني
شخصياً بوفاء  اًملتزم ، بتوقيعه بالقبول على السند،المسحوب عليه هذا الفرض يصبحي ف
بل إنه يعد مديناً أصلياً به، ولذا ال يستفيد من إهمال  ،هاستحقاق في ميعاد ه الشرعيلحامل قيمته

                                                                                                                                                                             
جوع صرفياً على المظهر واضع الشرط دون المظهرين مصاريف أو دون احتجاج، وأهمل الحامل تنظيم االحتجاج، فإنه يستطيع الر =

 .اآلخرين، الذين يحق لهم دفع مطالبته بالسقوط بسبب اإلهمال
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وإن كان من ، بسبب اإلهمال في الرجوع عليه هبسقوط حق حياله تمسكوال يجوز له أن يالحامل 
 ،اء ذلكجر بالتعويض عما لحقه من ضرر أن يطالبه – ى من إهمال الحاملتأذَّفيما لو  –حقه 

  .المسؤولية التقصيرية وفقاً ألحكام القواعد العامة في
، الذي يعد نه االحتياطيضام غني عن البيان أنه ينزل منزلة هذا المسحوب عليه القابلو

وال ، كونه يأخذ مركز مضمونه ذاته، وبالتالي ال يستفيد من إهمال الحامل أيضاً مديناً أصلياً بالسند
  .يجوز له التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل

  
  المطلب الثاني

  ١٠٠٦في الرجوع الصرفي لعلة التقادم انقضاء حق حامل سند السحب
  

التفصيل لدراسة أحكام التقادم الصرفي في الشيك، ولذا نكتفي سبق وتطرقنا ب - ٤٢٦
مدد تقادم الدعاوى الصرفية للمطالبة ونقصر دراستنا هنا على بيان باإلحالة إليها تفادياً للتكرار، 

والتي تتراوح بين ثالث سنوات  ،بااللتزامات الصرفية الناشئة عن التوقيع على سند السحب
تبعاً لصفة كلٍّ من المدعي والملتزم الصرفي المدعى عليه على ذلك و وسنة واحدة وستة أشهر،

  :التفصيل اآلتي
 :القابل المسحوب عليه على بموجب سند السحب الرجوع الصرفي ىاودع )١

 ١٠٠٨على المسحوب عليه القابل ١٠٠٧الدعاوى الصرفية المراد إقامتها جميع تتقادم - ٤٢٧
 ، وعلى أن تبدأ هذه المدة من تاريخ تقديم١٠٠٩السند بمضي ثالث سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق

                                                           
. وما یلیھا ٢٧٧ھاني دویدار، مرجع سابق، ص . د -  .وما يليها ٣١٧، ص وما يليها ٢٤٧سميحة القليوبي، مرجع سابق، فقرة . د ١٠٠٦

علي سيد . د - .وما يليها ٤٣٤وما يليها، ص  ٤٥٢المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة  محمود مختار أحمد بريري، قانون. د -
 ٢٢٤وما يليها، ص  ٤٠٤جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د - .وما يليها ٣٤٨وما يليها، ص  ٣٠٠، فقرة مرجع سابققاسم، 
  .وما يليها
أو الساحب أو المظهر أو الضامن االحتياطي أو الموفي  ،امل الشرعي للسندوذلك أياً كانت صفة المدعي، أي سواء كان هو الح ١٠٠٧

  .بطريق التدخُّل الذي وفَّى قيمة السند لحامله الشرعي
وكذلك حال ضامنه االحتياطي، إذ تتقادم جميع الدعاوى الصرفية المراد إقامتها عليه بمضي ثالث سنوات أيضاً، ألنه يأخذ مركز  ١٠٠٨

  .أسلفنامضمونه ذاته كما 
فيما لو قُدم للوفاء في أحد  تاريخ تقديم السند للوفاء ، وإن كنا نرى أن مدة السنوات الثالث المذكورة تبدأ من)ت.ق ٣٣٧/١(م  ١٠٠٩

 ميعاد المطالبة بالوفاء ال يقتصر على تاريخ االستحقاق فحسب، وإنما يمتد إلى يومييومي العمل التاليين لتاريخ االستحقاق، طالما أن 
  .التاليين لهذا التاريخ كما أسلفناالعمل 
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فيما لو كان السند مستحق  للوفاء بشرط أن يتم تقديمه للوفاء خالل المهلة المقررة لذلك السند
 - المعينة في السند للوفاء بعد االطالع مدةالبعد إضافة  - القبول  ومن تاريخ، الوفاء لدى االطالع

  .االطالعمن تاريخ مضي مدة معينة  فيما لو كان مستحق الوفاء بعد
ولكن ماذا لو كان السند مسحق الوفاء لدى االطالع أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ 
االطالع، ولم يقدم أصالً للوفاء أو للقبول خالل المهلة المقررة لذلك، فمن أي تاريخ تبدأ بالسريان 

  مدة السنوات الثالث المذكورة؟
مدة السنوات الثالث نب من الفقه والقضاء في هذا الصدد من أن نؤيد ما ذهب إليه جا

المهلة تبدأ بالنسبة للسند المستحق الوفاء لدى االطالع، والذي لم يقدم للوفاء خالل  المذكورة
بعد لذلك، من تاريخ انقضاء تلك المهلة، في حين أنها تبدأ بالنسبة للسند المستحق الوفاء  المقررة

لذلك، من تاريخ  المهلة المقررةاالطالع، والذي لم يقدم للقبول خالل من تاريخ مضي مدة معينة 
  .١٠١٠بعد إضافة المدة المعينة في السند للوفاء بعد االطالعانقضاء تلك المهلة، 

 :ه ومظهريهساحب على حامل سند السحبل الصرفي رجوعالدعاوى  )٢

ساحبه أو  على لسحب إقامتهاحامل سند ا الصرفية التي يود دعاوىالتتقادم  - ٤٢٨
بمضي سنة ابتداء من تاريخ تنظيم االحتجاج الالزم أصوالً في ميعاده القانوني، أو  ١٠١١مظهريه

  .١٠١٢من تاريخ استحقاق السند فيما لو تضمن شرط الرجوع بال مصاريف
ل سند تقادم الدعوى الصرفية التي يود حامد مدة ، عندما حدهنا أن المشرع يالحظولكن 

م مقابل الوفاء إلى قد قد ساحبال ما إذا كان ق بينيفر لم ،بسنة واحدة السحب إقامتها على ساحبه
 الساحب في الحالتين فقد أنزل أو أنه لم يقدمه إليه، في تاريخ االستحقاق القابل المسحوب عليه

                                                           
وذلك خالفاً لما ذهب إليه جانب آخر من الفقه والقضاء من أن مدة السنوات الثالث المذكورة تبدأ بالنسبة للسند المستحق الوفاء  ١٠١٠

يخ استحقاقه الفعلي، طالما أن بإمكان لدى االطالع، والذي لم يقدم للوفاء خالل المهلة المقررة لذلك، من تاريخ إنشائه، الذي يعد تار
لم  حامله المطالبة بقيمته من هذا التاريخ، في حين أنها تبدأ بالنسبة للسند المستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع، والذي

  .لوفاء بعد االطالعيقدم للقبول خالل المهلة المقررة لذلك، من تاريخ إنشائه بعد إضافة المدة المعينة في السند ل
ويؤخذ على أصحاب هذا االتجاه أنه ينبغي أال يحاسب حامل السند عن المهلة المتاحة أمامه لتقديمه للوفاء أو للقبول، فضالً عن عدم 

الذي يمتد ابتداء من جواز نسبة إهمال إليه إال بعد انقاضائها، طالما أنه مخول حق اختيار الوقت الذي يقدم السند فيه للوفاء أو للقبول، و
  .تاريخ إنشائه وحتى غاية اليوم األخير من المهلة المقررة للتقديم

  .وما يليها ٣٨٥، ص ٢٩٩ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د: نقالً عن
الدعوى تتقادم إذ  وكذلك أيضاً القابل بطريق التدخُّل لمصلحة أي منهم، ،للساحب أو ألحد المظهرين االحتياطي الضامنحال  هوو ١٠١١

أو المتدخَّل بالقبول  مضمونال الملتزم مركز ذات أيضاً، ألنه يأخذ ةبمضي سن الصرفية التي يود حامل سند السحب إقامتها عليه
  .كما أسلفنا لمصلحته
 ).ت.ق ٣٣٧/٢(م  ١٠١٢
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في  وكان حرياً به أن ينزله ،)أي مجرد ضامنين لوفائه(رين كمدينين فرعيين بالسند المظهمنزلة 
منزلة  -بصفته بقي مديناً أصلياً بالسند وليس مجرد ضامن للوفاء بقيمته  -ة الثاني الحالة

ثالث سنوات تقادم الدعوى الصرفية التي للحامل عليه  تكون مدة ، بحيث المسحوب عليه القابل
، إذ لم يجعل إلهمال ب اإلهماله في مجال السقوط بسبأقر ماقياساً على وذلك ، وليس سنة واحدة

حامل السند أثر على حقه في الرجوع بالدعوى الصرفية على ساحبه الذي لم يقدم مقابل وفائه إلى 
المسحوب عليه في تاريخ االستحقاق كما أسلفنا، فأنزله في الفرض األخير منزلة المسحوب عليه 

  .القابل
على  وعهم بعضهم على بعضٍ أوالصرفية لمظهري سند السحب في رجدعاوى ال )٣

 :١٠١٣الساحب

التي لمظهري سند السحب في رجوعهم بعضهم على  الصرفية وىادعالتتقادم  - ٤٢٩
ى فيه المظهر ودياً قيمة بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي وفَّ ١٠١٤بعضٍ أو على الساحب

م يف ودياً، وينزل منزلة رفع إن ل ١٠١٥عليه دعوى الرجوعفيه أو من اليوم الذي رفعتْ  السند
  .١٠١٦الدعوى عليه الدخول في تفليسته أو أي إجراء رسمي يستهدف حمل المدين على الوفاء

يأخذ  ، طالماالوفاءبالضامن االحتياطي أو المتدخِّل بالقبول أو  أخيراً إلى أنوننوه  - ٤٣٠
فإنه في حال ، كما أسلفنا لمصلحتهذات مركز الملتزم المضمون أو المتدخَّل بالقبول أو بالوفاء 

قيامه بوفاء قيمة السند، تكون دعواه الصرفية في الرجوع بما وفَّاه على الملتزمين حياله شبيهةٌ 
تتقادم بمضي ستة ، ولذا سند في رجوعهم بعضهم على بعضٍالوى الصرفية التي لمظهري االدعب

  .أو من اليوم الذي رفعتْ فيه عليه دعوى الرجوع أشهر ابتداء من اليوم الذي وفَّى فيه قيمة السند
وبعد أن انتهينا من بحث أحكام سند السحب، ننتقل إلى دراسة أحكام السند التجاري الثالث 

  .واألخير وهو السند ألمر
  

                                                           
قدم إلى المسحوب عليه مقابل وفاء وهنا أيضاً تنطبق ذات المالحظة التي أوردناها في الفقرة السابقة بخصوص الساحب الذي لم ي ١٠١٣

 .السند في تاريخ استحقاقه، وأنه كان حرياً بالمشرع إنزاله في هذا الفرض منزلة المسحوب عليه القابل

تتقادم الدعوى إذ  وكذلك أيضاً القابل بطريق التدخُّل لمصلحة أي منهم، ،للساحب أو ألحد المظهرين االحتياطي الضامنحال  هوو ١٠١٤
 أو المتدخَّل بالقبول لمصلحته مضمونال الملتزم مركز ذات أيضاً، ألنه يأخذ ستة أشهربمضي  صرفية التي للمظهر الموفي إقامتها عليهال

  .كما أسلفنا
  ).ت.ق ٣٣٧/٣(م  ١٠١٥
 .٣٨٨، ص ٣٠١ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٠١٦
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  الفصل الثالث
  السند ألمر

  
، ثم نقارنه )أوالً(نستهلُّ دراستنا للسند ألمر بتمهيد نتطرق فيه لتعريفه وبيان شكله القانوني 

  ).ثانياً( من الشيك وسند السحب بكلٍّ
  

  :تمهيد
  :تعريف السند ألمر وبيان شكله القانوني: أوال
٤٣١ - يمكتوب صك :بأنهف السند ألمر عر يده القانون، يحردر وفق شكل معين حدتعه 

رال« سمىبموجبه شخص يسمى  آخرشخص  ألمر بأن يدفع »محرد»المستفيد«يفي مكان محد ، 
أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين وغالباً ما يكون األجل  لدى االطالع مبلغاً معيناً من النقود

  .قصيراً
  :تياآل الشكل عادةً من األشكال القانونية التي يتخذها السند ألمرو

  سند ألمر
  س .ل) ٧٠,٠٠٠(المبلغ 

مدينة دير الزور المبلغ المرقوم  ندفع بموجب هذا السند ألمر السيد عمران وحدان في
         .بعد مضي تسعة أشهر من تاريخه ألف ليرة سورية ال غير ونسبع أعاله وقدره فقط

                                                                                   
                                 ٦/٩/٢٠٢٠ دير الزور

  )جورةحي ال – ة في دير الزورالمقيم( الياسين بسام                                           
  الياسين بسامتوقيع                                          
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  :مقارنة السند ألمر بكلٍّ من الشيك وسند السحب :ثانياً
  :ي نقطتين وهماوسند السحب ف الشيككالً من أنه يشبه  السند ألمر من شكل يظهر - ٤٣٢

  .أنه محرر شكلي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ معين من النقود: النقطة األولى
إلى انقضاء االلتزام األصلي الناشئ عن العالقة القانونية ال يؤدي تحريره  :النقطة الثانية

بكل ما له  م قائماًلتسويتها، إذ يبقى هذا االلتزا تحريرهوالمستفيد منه، والتي تم  محررهالسابقة بين 
سند، ولذا فإن انقضاء الناشئ عن توقيعه على ال من ضمانات إلى جانب االلتزام الصرفي للمحرر
سبب مضي مدة التقادم الصرفي، ال يحول دون ب حق المستفيد في الرجوع الصرفي على المحرر

  .١٠١٧ةالتجائه إلى دعوى العالقة األصلية بينهما وفقاً ألحكام القواعد العام
  :يوه ي ثالث نقاطف ه بالمقابل يختلف عن السندين التجاريين المذكورينولكن - ٤٣٣

  .١٠١٨أن محرره هو الذي يتعهد بوفاء قيمته للمستفيد: النقطة األولى
محرره والمستفيد  وهماشخصين فقط  وجود -عند إنشائه  – أنه يتضمن: النقطة الثانية

  :١٠١٩منه
بدفع  وأول من وقَّع عليه وتعهد الذي أنشأه )لشكل أعالهالياسين في ا بسام( محررال -

 :قيمته

يلتزم بمثل ما يلتزم به المسحوب عليه إذ  ،المدين األصلي به محرر السند ألمر يعدو
 ،الساحب ضاً من صفاتيجمع في شخصه بع هأنبمعنى ، ١٠٢٠القابل في سند السحب
 .سحب، كما سنرى الحقاًفي سند ال المسحوب عليه القابل وبعضاً من صفات

الذي حرر السند ابتداء لمصلحته، فهو ) عمران وحدان في الشكل أعاله( المستفيد -
 .الدائن األول بالحق الثابت فيه

  
  
  

                                                           
 .٦٥٠، ٦٤٩، ص ٢٨٨إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د ١٠١٧

 .بوفاء قيمته للمستفيد) المسحوب عليه(ساحب الشيك أو سند السحب الذي يأمر شخصاً آخر بخالف  ١٠١٨

وجود شخص ثالث وهو المسحوب عليه، وهو ما يترتب عليه أنه ال  -عند إنشائه  –بخالف الشيك أو سند السحب الذي يتضمن  ١٠١٩
ال وجود فيه لمقابل الوفاء الذي يشكِّل الدين النقدي المترتب للساحب مجال للقبول في السند ألمر، ألن محرره هو الذي يلتزم بوفائه، كما 

 .١٦٧، ١٦٦ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - .في ذمة المسحوب عليه

 ).ت.ق ٣٥٠/١(م  ١٠٢٠
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  :١٠٢١ألمر نفسهال يجوز لمحرر السند ألمر أن يحرره : النقطة الثالثة
 ، بمعنى أن يكون محرر السنديجعل من نفسه مستفيداً منهفال يجوز لمحرر السند ألمر أن 

شخصاً  من السند ألمر المستفيدوإنما يجب أن يكون  ،١٠٢٢والمستفيد منه هو الشخص نفسه ألمر
، فيحرره ألمره وفاء منه بهذا ١٠٢٣لمبلغ السند على األقل مساوٍ نقدي بدينٍ لمحرره آخر دائناً

زته إلى حين حلول ميعاد استحقاقه، وإنما الدين، والغالب عمالً أال يستبقي المستفيد السند في حو
وهو » المظهر له«يظهره إلى شخص آخر يكون دائناً له، فيسمى الشخص الذي ظُهر له السند بـ 

الحامل الجديد للسند، ويستطيع هذا الحامل تظهيره إلى غيره، وهكذا يتم تداول السند من شخص 
د يوقِّع شخص ما على السند كضامن احتياطي ألحد كما قإلى آخر لحين حلول ميعاد استحقاقه، 

وبذلك يتعدد الموقِّعون عليه، ويمثِّل تعددهم ضماناً مهماً للحامل األخير، ألن جميع الملتزمين به، 
  .بالضمان تجاهه، وعلى وجه التضامن فيما بينهم - بقوة القانون  - هؤالء الموقِّعين ملتزمون 

إذا كان استعمال ولكن ننوه إلى أنه ، أحكام السند ألمر ل لبحثوبعد هذا التمهيد ننتق - ٤٣٤
ار التج هالسند ألمر أكثر انتشاراً من سند السحب في مجال المعامالت التجارية الداخلية، إذ يحرر

بعض، فإن استعمال سند السحب مع السوريون في الغالب توثيقاً لديونهم في عالقاتهم بعضهم 
معامالت التجارية الدولية، ولذا فقد َأولى مؤتمر جنيف حول األسناد التجارية يتقدمه في مجال ال

تنظيم أحكام سند السحب بمزيد من الدقّة والتفصيل، واكتفى حين التعرض ألحكام السند ألمر 
باإلحالة إلى األحكام المتعلقة بسند السحب، بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهية السند المذكور، 

على اإلحالة إلى ما سبق  - المواضيع معظمفي  - ه نقصر دراستنا ألحكام السند ألمروعلي
النقاط التي  -بشيء من التفصيل  -  اولنفي حين نت ،أحكام سند السحب بحثبمناسبة  تفصيله

  .يختلف فيها السند ألمر عن سند السحب

                                                           
 .بخالف ساحب الشيك أو سند السحب الذي يجوز له تحريره ألمر نفسه ١٠٢١

  :بـويمكن تبرير ذلك  ١٠٢٢
الذي عدد بعض األحكام المتعلقة بسند السحب، مقرراً سريانها على السند ألمر فيما ال يتعارض مع  -) ت.ق ٣٤٧(إن نص م  -١

  .لم يشر إلى موضوع سحب سند السحب ألمر الساحب نفسه، ولذا ال مجال للخروج عن هذا النص –ماهيته 
غير متوفرة بالنسبة  -والتي سبق لنا بيانها بالتفصيل  -ك أو سند السحب ألمر نفسه إن األسباب التي تدعو الساحب إلى سحب الشي -٢

  .صفة المسحوب عليه القابل في سند السحب - بتوقيعه عليه  -لمحرر السند ألمر، الذي يتخِّذ 
  .٤٠٦، ص ٣١٧ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د

 .»القيمة الواصلة« - ذمة المحرر  الذي للمستفيد في -ويطلق على هذا الدين النقدي  ١٠٢٣
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 -أوٍل، ونبين خضوعه في مبحثين، نتحدث عن إنشائه في مبحث  السند ألمر نعالج أحكامف
  .ألحكام سند السحب في مبحث ثانٍ –ه ماهيتفيما ال يتعارض مع 

  
  المبحث األول

  ألمر سندالإنشاء 
  

 كغيره من األسناد التجارية، ،، بوصفه تصرفاً قانونياً شكلياًصحيحاً السند ألمريتطلَّب إنشاء 
ج تباعاً كالً من هذين النوعين ونعالشروط موضوعية وأخرى شكلية، : توفر نوعين من الشروط

  :في المطلبين اآلتيين
  

  المطلب األول
  الشروط الموضوعية

  
 توفرالسند ألمر، أن ت عن التوقيع على يتعين لصحة نشوء االلتزام الصرفي، الناجم - ٤٣٥

تمتع الموقِّع : المتمثلة فيو إرادي آخر، التزام أينشوء لصحة  الالزمة فيه الشروط الموضوعية
وورود ، لاللتزام صرفياً إرادته الحرة المستنيرةوانصراف ، لاللتزام الصرفي ألهلية الالزمةبا

باإلضافة  اللتزامه الصرفي، سبب مشروعوجود و ،محل ممكن ومشروعالتزامه الصرفي على 
في حال قيامه بتحرير السند ) أي له صالحية التوقيع(إلى اشتراط أن يكون المحرر مفوضاً 

صحة الشروط الموضوعية الالزمة ل ذاتها وهذه الشروط هييع عليه لحساب شخص آخر، والتوق
  .تفادياً للتكرار باإلحالة إليهانكتفي ولذا ، الشيك والتي سبق لنا دراستهاإنشاء 
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  المطلب الثاني
  الشروط الشكلية

  
مكن االعتداد ال ي الذو ،شكلي سند -كغيره من األسناد التجارية  - السند ألمر  - ٤٣٦
 ه في صكغارإف مما يوجب على محرره ،مالم يأخذ الشكل الذي رسمه له القانون ،اًنبصحته قانو

إغفالها أو إغفال ى عل -ضمينه مجموعة من البيانات التي فرضها المشرع، ورتَّب تومكتوب 
يجوز  - لزاميةإلى جانب البيانات اإل -  إالّ أنهالبطالن من حيث المبدأ،  - بعضها أو أحدها 

بيانات أخرى،  رادة، أن يضمنوه ما يشاؤون مناإل سلطان، إعماالً لمبدأ ألطراف سند السحب
، وبشرط أال تكون متعارضة مع طبيعته أو تخرجه عن خصائصه »البيانات االختيارية«تسمى 
  .األساسية

ء سند السحب، وطالما سبق لنا الحديث بالتفصيل عن المحرر المكتوب بمناسبة بحث إنشا
 وجبالتي أفإننا نكتفي باإلحالة إليه تفادياً للتكرار، ونقتصر على دراسة كلٍّ من البيانات اإللزامية 

إدراجها في السند ألمر، وبيان اآلثار التي تترتَّب على وجود عيب شكلي فيه،  المشرع
اً إيراد البيانات التي يحظَّر واستعراض البيانات االختيارية التي يجوز ألطرافه إدراجها فيه، وأخير

  :وذلك في الفروع األربعة اآلتية إدارجها فيه،
  

  الفرع األول
  ألمرسند الالبيانات اإللزامية في 

  
 تضمينهفي صك مكتوب فحسب، وإنما أوجب أيضاً  لم يكتف المشرع بأن يفْرغ السند ألمر

مييزاً لها عما قد يورِده فيه المتعاملون ، ت"ةالبيانات اإللزامي"بيانات معينة يطلق عليها اصطالحاً 
  ".البيانات االختيارية"يطلق عليها التي و بيانات أخرى لم يفرضها المشرع منبه 
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وتتجسد البيانات اإللزامية التي أوجب المشرع إدراجها في السند ألمر في البيانات  - ٤٣٧
  :١٠٢٤اآلتية
  .بها بة في متن الصك، وباللغة التي حررمكتو" ألمرسند " عبارةشرط األمر أو  .١
  . معين من النقود غير معلق على شرط بأداء مبلغ تعهد .٢
  . المستفيد اسم .٣
  .مكان األداء وتاريخ االستحقاق .٤
  . تاريخهنشاء واإل مكان .٥
 .المحررتوقيع  .٦

، فيما عدا استلزم المشرع إدراجها في سند السحبوتُعد هذه البينات تقريباً هي ذاتها التي 
تعيين اسم المسحوب أن  ينا في معرض دراستنا ألحكام سند السحب، فقد رأالمسحوب عليهاسم 
  . ، أما في السند ألمر فال وجود للمسحوب عليه مطلقاً كما ذكرنا أعالهاًيإلزام فيه يعد بياناً عليه

اإلحالة إليها تفادياً ، فإننا نكتفي بسبق لنا دراستها بمناسبة بحث إنشاء سند السحب وطالما
دون سند  ألمرسند تعلق فيها بالبإيجاز إلبراز ما ي دراسة بعضهاعلى  هنا للتكرار، ونقتصر

  .السحب
مكتوبة في متن الصك، وباللغة  "سند ألمر"شرط األمر أو عبارة : أوالً

  :التي حرر بها
ذلك بغرض و ،في الصك "سند ألمر"شرط األمر أو عبارة ذكر المشرع أوجب  - ٤٣٨

وأهميته، كما استلزم أيضاً أن يكتب  إلى طبيعة االلتزام الذي ينجم عن توقيعه تنبيه من يتعامل به
ع هذا الشرط أو العبارة بذات اللغة التي حرر بها الصك، وفي متن الصك ذاته، أي في صلبه م

دفع بموجب سند األمر هذا أ" أو" إلخ...أتعهد بأن أدفع ألمر السيد" بالدفع، كأن يكتب عبارة التعهد
في أي مكان آخر من الصك، كأن تَرِد  العبارة يكفي أن يرِد هذا الشرط أو ، وعليه ال"إلخ...للسيد

، األمر الذي دون إضافتها بعد إنشائه الحيلولةأو في أسفله، وذلك بغرض ) كعنوان له(في أعاله 
  .الموقعين السابقين الذين لم تنصرف إرادتهم إلى ذلكضرراً ب ، ويلحققد يؤدي إلى تغيير ماهيته

                                                           
 ).ت.ق ٣٤٥(م  ١٠٢٤
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اللذين يتوجب ذكر  -  الشيك وسند السحب السند ألمر عن كلٍّ من وبذلك يتضح لنا اختالف
في متنه، ولكن يتوجب عندئذ " سند ألمر"ذكر تسميته  فيه في أنه ال يشترط - تسميتهما في متنهما

  .١٠٢٥اسم المستفيد قبل" ألمر"أن تُذكَر في متنه كلمة 
  :غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود تعهد: ثانياً
مبلغٍ معينٍ من النقود داء أبمن محرره  صريحاً اًتعهد يجب أن يتضمن السند ألمرف - ٤٣٩

للمستفيد، وذلك بخالف كلٍّ من الشيك وسند السحب اللذين يأمر فيهما الساحب شخصاً آخر 
ال مهما كان نوعه، فق على أي شرط باتاً ومنجزاً غير معلَّ أن يكون هذا التعهدبد من وال  ،باألداء
أدفع بموجب سند األمر هذا "ذكر مثالً يعلى أي شرط، كأن  وفاء قيمة السندق يعلت للمحرريجوز 
لذاتية الذي ويخرج به عن مبدأ الكفاية ا ألن ذلك يعيق تداوله ،"إلخ...البضاعة إذا سلَّمني...للسيد

يحكم األسناد التجارية، فالشرط الذي يعلَّق عليه الوفاء قد يتحقَّق وقد ال يتحقَّق، مما يزعزع الثقة 
على شرط، فعندئذ ال  إذا علِّق وفاء السندلدى حامله الشرعي في تمكُّنه من استيفاء قيمته، ولذا 

  .ذاته وإنما يبطل معه السند ،باطالً يعد الشرط وحده
فال يجوز مثالً  بكل دقة ووضوح، ر بأدائهالمحر ما يجب أن يحدد المبلغ الذي تعهدك

 تاريخ االستحقاق، ة إلى ثمن البضاعة الذي سيترتب لصاحبها وفقاً لسعرها فياالكتفاء باإلشار
د الذي يتضمن تعه اً ألمر الصكسند عدال ي عليهو وجوب وحدة مبلغ السند ألمر، فضالً عن

  .متعاقبةعلى أقساط متعددة مستحقة األداء في مواعيد  همبلغتقسيط ره بأداء عدة ديون أو رمح
  :اسم المستفيد: ثالثاً
وبذلك يكون قد استبعد ، المستفيداسم  بيان السند ألمر فقد أوجب المشرع تضمين - ٤٤٠

بمعنى أن يحرره ألمر ، كما أنه لم يجِز لمحرره تنصيب نفسه مستفيداً منه، ١٠٢٦حامللل تحريره
  .١٠٢٧نفسه كما أسلفنا

أو  على سبيل الجمع سواء ،لمصلحة أكثر من مستفيد واحد تحرير السند ألمريجوز ولكن 
  .لى سبيل التخيير، على غرار ما أسلفنا بخصوص كلٍّ من الشيك وسند السحبع

                                                           
  .٣٦٦هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د -  .٤٢هاني دويدار، مرجع سابق، ص . د ١٠٢٥

 .كحال سند السحب، وذلك بخالف الشيك الذي أجاز سحبه للحامل كما أسلفنا ١٠٢٦

أجاز المشرع فيهما للساحب السحب ألمر نفسه كما مر معنا، بحيث تجتمع في  وذلك بخالف كلٍّ من الشيك وسند السحب اللذين ١٠٢٧
 .شخصه صفتي الساحب والمستفيد معاً
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  :مكان األداء: اًرابع
وفاء بقيمته في محل مختار غير سبق ورأينا أنه إذا اشترط ساحب سند السحب ال - ٤٤١

بموجب أحكام  أجاز المشرعموطن المسحوب عليه ولم يحدد اسم الشخص الذي يجب الوفاء لديه، 
 أجاز له أيضاً، كما صتعيين اسم هذا الشخ –أثناء قبوله للسند  –للمسحوب عليه  )ت.ق ٢٨٠(م 
د مكاناً آخر للوفاء، بشرط أن يكون واقعاً أن يحد –أثناء قبوله للسند المستحق األداء في موطنه  –

  .في ذات منطقة موطنه
، فإنه )ت.ق ٣٤٨( ة تسري على السند ألمر بصريح نص المادةوإذا كانت المادة المذكور

في حال اشترط محرر السند ألمر وفاء قيمته في محل مختار غير موطنه ولم يحدد اسم الشخص 
وطالما أنه ال ال كان السند مستحق األداء في موطن محرره، أو في حالذي يجب الوفاء لديه، 

 اسم تعيين يستطيع األخيرف يوجد في السند ألمر مسحوباً عليه وال يعرض على محرره لقبوله،
على أن يكون واقعاً في ذات منطقة لوفاء ل، أو تحديد مكان آخر الشخص الواجب الوفاء لديه

من  معينة مدة مضي يكون السند مستحق الوفاء بعد عندما وهيفي حالة واحدة فقط ، موطنه
للتأشير عليه بما يفيد  على محرره السند عرضههذا  ب على حاملألنه من المتوج ،تاريخ االطالع

  .، ليتسنى تحديد تاريخ استحقاقهاالطالع
  :تاريخ االستحقاق: خامساً
ناه سابقاً بصدد تاريخ ما قل -) ت.ق ٣٤٧( بصريح نص المادة - ينطبق هنا - ٤٤٢

استحقاق سند السحب كأحد البيانات اإللزامية الواجب إدراجها فيه، ولذا نكتفي باإلحالة إليه تفادياً 
  .للتكرار

أنه في حال كان السند ألمر مستحق الوفاء بعد التنويه في هذا الصدد إلى  يجدرولكن 
لالطالع، والذي من تاريخه تبدأ  فهنا ال بد من تقديمهمضي مدة معينة من تاريخ االطالع، 

بالسريان المدة المعينة في السند للوفاء بعد االطالع، وبذلك يتسنى لنا تحديد تاريخ استحقاقه، ولكن 
طالما أنه ال يوجد في السند ألمر مسحوباً عليه، وإنما تجتمع في شخص محرره صفتي الساحب 

خالل مهلة  –لمشرع حامل هذا السند بعرضه لذا ألزم اوالمسحوب عليه القابل في سند السحب، 
على محرره للتأشير عليه بما يفيد االطالع،  -السنة التي حددها المشرع أو خالل المهلة االتفاقية 
وعندئذ تسري المدة المعينة في السند للوفاء بعد وأوجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً منه، 
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 ، أو من تاريخ تنظيم احتجاج عدم ذكر تاريخ التأشير، أو من١٠٢٨التأشير االطالع ابتداء من تاريخ
المعينة لتقديم السند للتأشير إذا كان التأشير غير مؤرخ وأغفل  تاريخ اليوم األخير من المهلة

ى منه الحتواء السند على شرط الرجوع فالحامل تنظيم احتجاج عدم ذكر تاريخ التأشير أو كان مع
، وفي ١٠٢٩تأشيرعن ال تنظيم احتجاج عدم التأشير إذا امتنع المحررتاريخ  أو من بال مصاريف،

حال تعدد محرري السند وتأشيرهم عليه بتواريخ متعاقبة أو تأشير بعضهم عليه وامتناع بعضهم 
اآلخر عن التأشير، فتسري المدة المذكورة من تاريخ تأشير آخرهم، أو من تاريخ تنظيم احتجاج 

  .لتأشير أو احتجاج عدم ذكر تاريخ التأشير فيما لو نُظِّم بعد قبول اآلخرينعدم ا
  

  الفرع الثاني
  ألمرسند الفي  اآلثار المترتبة على عيب شكلي

  
عدفي حاالت ثالث معيباً من حيث الشكل - كغيره من األسناد التجارية  –السند ألمر  ي 

  :وهي
اإلغفال أو "من بياناته اإللزامية، وهو ما يعرف بـ  إذا خال من بيان أو أكثر :الحالة األولى

  ".الترك
إذا ذُكر فيه بيان أو أكثر من بياناته على خالف الحقيقة، وهو ما يعرف بـ  :الحالة الثانية

  ".الصورية"
إذا تم تعديل أو تغيير بيان أو أكثر من بياناته بعد إنشائه، وهو ما يعرف بـ  :الحالة الثالثة

  ".فالتحري"
  :ونبحث تباعاً كالً من هذه الحاالت الثالث

  :اإلغفال أو الترك: أوالً
) ت.ق ٣٤٥(كل بياناته اإللزامية، الورادة في المادة  ألمر سندالإذا استجمع  - ٤٤٣

في الفرع السابق، عد صحيحاً وخضع بالتالي ألحكام قانون الصرف، أما إذا ُأغفل ذكر  المذكورةو

                                                           
 .١٧عالء الدين محمد حسيني، مرجع سابق، ص . د ١٠٢٨

ع ، مرجسميحة القليوبي. د - .١٦٧ص  ، مرجع سابق،عالء الدين الحسيني. حسين شحادة الحسين و د. د - ).ت.ق ٣٥٠(م  ١٠٢٩
 .٤٥٠، ص ٤٧٢محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٣٥، ص ٢٦٣سابق، فقرة 
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معيباً، ولكن يختلف أثر هذا العيب تبعاً لطبيعة ذلك البيان المتروك  السند يكونأحد هذه البيانات ف
  .من بيانات فيه وأهميته ولما هو متوفِّر

، ويترتَّب على إغفالها تجرده من أي أثر قانوني، في السند فثمة بيانات تُعد جوهريةً - ٤٤٤
ى إغفالها فقدانه صفته كسند تجاري فال يكون له أي قيمة قانونية، وبيانات أخرى يترتَّب عل

واألخيرة من  ي القانون المدني، والفئة الثالثةوتحوله إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة ف
، كونها ال تؤثر على جوهره وباإلمكان إلى النَيِل من صحة السند البيانات ال يؤدي إغفالها
ويفترض اتجاه قصد الموقِّعين إلى األخذ  مذكورة فيه تحل محلها، ىخرأاالستعاضة عنها ببيانات 
باستكمال البيانات المتروكة في  قهاً وقضاء إلى جواز تصحيح السندبها، وأخيراً يميل الرأي ف

  :األربع بعض األحيان، ونبحث تباعاً كالً من هذه النقاط
 :١٠٣٠نونية للسند ألمرانتفاء كل قيمة قا )١

  .ذا الصدد عند بحث أحكام الشيك تفادياً للتكرارنكتفي هنا باإلحالة لما قلناه سابقاً في ه
 :إلى سند عادي يخضع للقانون المدني ألمرسند التحول  )٢

فقدانه صفته كسند تجاري  السند ألمرفثمة بيانات إلزامية يترتَّب على إغفالها في  - ٤٤٥
  :وتحوله إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، ومن ذلك مثالً

في متنه أو كتابتها بلغة أخرى  ومن شرط األمر "سند ألمر"خلو الصك من ذكر عبارة  -
ل إلى ، فعندئذ يتحو"اسم المستفيد"غير اللغة التي حرر بها الصك أو خلوه من ذكر 

 .تجاه المستفيد سند عادي يثبت التزام المحرر

ي وإنما على تسليم شيء الوارد في الصك ليس على أداء مبلغ نقد أن ينصب التعهد -
آخر غير النقود، أو أن يربط تعيين المبلغ الواجب أداؤه بموجب الصك بوقائع خارجية، 

 .أو أن يعلَّق الوفاء بمبلغ الصك على شرط ما

خلو الصك من بيان تاريخ إنشائه، فهنا يتحول إلى سند عادي، ألن القواعد العامة ال  -
 .اريخ اإلنشاءتستلزم لصحة مثل هذا السند ذكر ت

، وكذلك ١٠٣١كر مكان بجانب اسم المحررخلو الصك من بيان مكان إنشائه، مع عدم ذ -
الحال أيضاً إذا خال الصك من بيان مكان إنشائه وذُكر مكان بجانب اسم كل واحد من 

                                                           
محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، المرجع . د - .٣٣٣، ص ٢٥٩، المرجع السابق، فقرة سميحة القليوبي. د ١٠٣٠

 .٣٨٩، ص ٣٣٢، فقرة مرجع سابقسيد قاسم،  علي. د - .٤٥١، ص ٤٧٧السابق، فقرة 

 .وال يمكن عد مكان األداء المذكور فيه مكاناً لإلنشاء ١٠٣١
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يه المتعددين، فعندئذ ال يعد أي مكان من هذه األمكنة مكاناً إلنشائه، ويفقد بالتالي محرر
 .ك صفته كسند تجاري ويتحول إلى سند عاديالص

 .حررخلو الصك من بيان مكان األداء، مع عدم ذكر مكان بجانب اسم الم -

 تضمنهأو القانونية األربع،  بطريقة أخرى غير الطرق تحديد تاريخ استحقاق الصك -
 .تواريخ استحقاق متعاقبة

ك صفته كسند تجاري وتحوله إلى سند ونذكِّر هنا بما قلناه سابقاً من أن فقدان الص - ٤٤٦
من هذه البيانات اإللزامية المشار  عادي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، بسبب إغفال أي

إليها، يعد من النظام العام، كونه مقراً لحماية الحامل وضمان االئتمان العام، ولذا بإمكان القاضي 
لكل ملتزم بالصك أن يتمسك به في مواجهة كل حامل ولو كان أن يثيره من تلقاء نفسه، كما أن 

فمن جهة أولى ال يعذَر أحد بجهله : حسن النية، ألن حسن النية في عيوب الشيك ال يتصور
، ومن جهة ثانية إن فقدان )ت.ق ٣٤٥(للقانون، أي بجهله للبيانات اإللزامية التي أقرتها المادة 

الصك، وكان يمكن اكتشافه بمجرد قراءة هذا الصك بإمعان، مع  البيان اإللزامي ظاهر للعيان في
  .١٠٣٢مالحظة أن الدفع بالعيوب الشكلية ال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض

 :صحيحاً السند ألمرانعقاد  )٣

فلم يرتِّب المشرع على إغفال ثالثة من البيانات اإللزامية، التي أوجب إدراجها في  - ٤٤٧
أي أثر على صحته، ألن خلوه منها ال يؤثر على جوهره وباإلمكان االستعاضة عنها ، ألمرسند ال

ببيانات أخرى مذكورة فيه تحل محلها، ويفترض اتجاه قصد الموقِّعين إلى األخذ بها، وتمثَّلت هذه 
  :١٠٣٣البيانات الثالثة في اآلتي

  :تاريخ االستحقاق -أ
صحيحاً وعده  ألمر اً، قرر المشرع بقاءه سندمن بيان تاريخ االستحقاق ألمرسند الفإذا خال 

مع العلم أن هذه القرينة القانونية قاطعة وال يجوز دحضها  ،١٠٣٤مستحق الوفاء لدى االطالع
  .واالعتداد بما يخالفها

  
                                                           

 .٩٨، ٩٧، ص ٥٥فقرة  ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٠٣٢

محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع . د -  .٣٣٢، ص ٢٥٩، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. د ١٠٣٣
، ص ٢٩٢إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -  .٣٨٩، ص ٣٣٢، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د - .٤٥٢، ص ٤٧٨فقرة  سابق،
٦٦٠، ٦٥٩. 

 ).ت.ق ٣٤٦/١(م  ١٠٣٤
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  :مكان األداء - ب
صحيحاً وعد  اً ألمرمن بيان مكان األداء، قرر المشرع بقاءه سند السند ألمرفإذا خال 

  . ١٠٣٥في الوقت ذاته المحرر مكاناً لألداء وموطناً للمحررالمكان المذكور بجانب اسم 
  :مكان اإلنشاء -ج

صحيحاً وعده  ألمر اًمن بيان مكان اإلنشاء، قرر المشرع بقاءه سند ألمرسند الفإذا خال 
  .١٠٣٦محررهمنْشًَأ في المكان المذكور بجانب اسم 

 :ألمرسند التصحيح  )٤

  .ي هنا باإلحالة لما قلناه سابقاً في هذا الصدد عند بحث أحكام الشيك تفادياً للتكرارنكتف
  :اإللزامية أوتحريفها ألمرسند الصورية أحد بيانات : ثانياً

  .نكتفي هنا باإلحالة لما قلناه سابقاً في هذا الصدد عند بحث أحكام الشيك تفادياً للتكرار
  

  الفرع الثالث
  ألمرسند الفي  يةالبيانات االختيار

  
 ألمر، يجوز للمتعاملين بهسند الإضافة إلى البيانات اإللزامية الواجب إدراجها في  - ٤٤٨

أن يضمنوه ما يشاؤون من بيانات أخرى توخياً لتحقيق مصلحة واحد أو أكثر منهم، بشرط أالَّ 
خصائصه األساسية أو تخالف هذه البيانات النظام العام أو اآلداب العامة، وأال تخرج بالسند عن 

أو تفسد شرط الكفاية الذاتية فيه بأن تربط مضمونه بعناصر خارجة عن  ماهيتهتتعارض مع 
الصك الذي أفرغ فيه، وتُسمى هذه البيانات باالختيارية، ألن القانون لم يشترطها، ولذا ال تختل 

ن إدراجها في السند ومن البيانات الشائعة في سند السحب، والتي يمكصحة السند لعدم ذكرها، 
  :ألمر
  .المظهر عدم تظهير السند من جديدط ارتشا .١
  ).توطين سند السحب(الوفاء في محل مختار  شرط .٢

                                                           
 ).ت.ق ٣٤٦/٢(م  ١٠٣٥

 ).ت.ق ٣٤٦/٣(م  ١٠٣٦
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المقصود هنا عدم ضمان الوفاء، ألنه ال قبول في السـند  ( اشتراط المظهر عدم الضمان .٣
  .)ألمر كما أسلفنا

 .شرط الرجوع بال مصاريف أو دون احتجاج .٤

٥. المستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد مضـي مـدة    السند ألمرفائدة في  راشتراط المحر
 .معينة من تاريخ االطالع

القيمة وصلت، "بأن يذكر محرر السند فيه سبب تحريره، كأن يكتب : شرط وصول القيمة .٦
 "وهي ثمن قطعة أرض

  .تفادياً للتكرار باإلحالة إليهانكتفي ، فإننا بالتفصيل هذه البيانات دراسة وطالما سبق لنا
  

  الفرع الرابع
  ١٠٣٧البيانات المحظورة في السند ألمر

  
أو عدم توافقها مع  ماهيتهمع  لتعارضها ألمرسند الر إدراج بعض البيانات في يحظَّ - ٤٤٩

 ،عن خصائصه األساسية أو تفسد شرط الكفاية الذاتية فيه هتخرج لكونها وأ فيه بيان آخر مدرجٍ
  :اآلتي ألمرسند اللمحظور إدارجها في االبيانات أهم  ومن
بعد  كان مستحق الوفاء فيما لو ،عليه للتأشير إليه هعدم تقديم اشتراط محرر السند ألمر .١

  .مضي مدة معينة من تاريخ االطالع
فيما لو كان  قبل مطالبته بوفاء قيمته، عليه تقديمه إليه للتأشيراشتراط محرر السند ألمر  .٢

  .االطالعمستحق الوفاء لدى 
  .هعدم ضمان اشتراط محرر السند ألمر .٣
، أي شرط عدم تظهيره شرط ليس ألمر –أثناء تحريره له  –إدراج محرر السند ألمر  .٤

  .١٠٣٨مطلقاً
د مضي مدة المستحق الوفاء في يوم معين أو بع ألمرسند الفائدة في  اشتراط المحرر .٥

 .معينة من تاريخ إنشائه

                                                           
  .٣٩١، ص ٣٣٣، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ١٠٣٧
  .٢٤٧ ، ص٤٤٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ١٠٣٨
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 ة في السند ألمر ال يحول دون بقائه روحظالمهذه البيانات من مع العلم أن إدراج أي
، فيما عدا وإنما غاية ما في األمر هو عدم االعتداد بالبيان المحظور وعده كأن لم يكن صحيحاً،

ه من قبِل المحرر البيان الرابع المذكور أعاله، إذ يتعارض مع ماهيته، ولذا يترتَّب على إدراج
 .يخضع للقواعد العامة في القانون المدنيتجاري وتحوله إلى سند عادي  كسند صفته فقدان الصك

  
  المبحث الثاني

  ألمر ألحكام سند السحب سندال خضوعمدى 
  

باإلحالة بشأنه إلى أحكام سند لسند ألمر، واكتفى ل ظيماً خاصاًلم يورد المشرع تن - ٤٥٠
 ألحكام سند السحب المتعلقة -مع ماهيته فيما يتوافق  –مقرراً خضوع السند ألمر السحب، 

 ووفائه بطريق التدخل واالحتجاج م وفائهعدل الصرفي الرجوعو بقيمته الوفاءو هاستحقاقو هتظهيرب
وحظر منح  حساب المهل والمواعيدوأيام العطل الرسمية و الصرفي تقادموال هتحريفو هصورو

واالختالف في  عن مبلغه واشتراط فائدة بتوطينهوكذلك  ،١٠٣٩الحجز االحتياطيو المهل القضائية
ال صفة  وعلى توقيع شخصه والنتائج المترتبة على توقيع وفاؤهالواجب  هبمبلغ خاصةالبيانات ال
  .١٠٤١، وأخيراً بضمانه احتياطيا١٠٤٠ًتهنيابحدود  له أو جاوز

فضالً عن تناول ط التي يختص بها السند ألمر، وعليه نتطرق بإيجاز لبحث بعض النقا
  :السند ألمر توفيقها بما يالئم ماهية بعدأعاله، يها لحكام سند السحب المشار إبعض أ

  :١٠٤٢ضمانات الوفاء بقيمة السند ألمر: أوالً
: أهم الضمانات الرئيسة للوفاء بقيمة سند السحب في أربع ضمانات وهي تتمثَّل - ٤٥١

السند ، أما كما أسلفنا )ينللموقِّع التضامن الصرفيو الضمان االحتياطيوالقبول و مقابل الوفاء(

                                                           
 ).ت.ق ٣٤٧(م  ١٠٣٩

  ).ت.ق ٣٤٨(م  ١٠٤٠
 ).ت.ق ٣٤٩(م  ١٠٤١

مرجع علي سيد قاسم، . د -. ٤٥٥، ص ٤٨٢محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، فقرة . د ١٠٤٢
 .٦٦٨ -  ٦٦٥، ص ٢٩٦إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - .٣٩٤، ٣٩٣، ص ٣٣٦، فقرة سابق
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 ١٠٤٣الضمان االحتياطي: (لوفاء بقيمته على ضمانتين فقط وهمال الرئيسة ضماناتالألمر فتقتصر 
، كونهما ١٠٤٤، إذ ال وجود فيه لضمانتي مقابل الوفاء والقبول)للموقِّعين التضامن الصرفيو

  .١٠٤٥مرتبطتين في سند السحب بالشخص الثالث فيه وهو المسحوب عليه
  :١٠٤٦بقيمة السند ألمر المعارضة في الوفاء: ياًثان

 فرضيفي  –سند السحب  كحال – بقيمة السند ألمر في الوفاءتجوز المعارضة  - ٤٥٢
، فال مجال متعددة نسخ علىمحرراً  ألمر إذا كان السندمع مالحظة أنه ، إفالس حامله أو هانفقد

  .ال قبول في السند ألمر كما ذكرنا أعاله، ألنه نسخة مقبولة أو غير مقبولة بين فقدانللتفرقة 
  :١٠٤٧السند ألمر بطريق التدخُّل قيمة وفاء: ثالثاً
 بالوفاء لل، ويمكن أن يكون المتدخِّبطريق التدخُّ السند ألمر وفاء قيمة يجوز - ٤٥٣

 الملتزمين به ما عدا عين عليهمن األشخاص الموقِّ أياً، كما يمكن أن يكون السندشخصاً أجنبياً عن 
المدين األصلي به ،هرمحر عدعلى قيامه بوفاء قيمته انقضاء االلتزام الصرفي ويترتب  الذي ي

السند، وليس له بعد ذلك الرجوع على أي من الموقِّعين عليه بدعوى  حياة وتنتهيالناشئ عنه، 
  .تدخُّله في الوفاء

ألنه ليس مستهدفاً ألمر،  كما ال يجوز حصول الوفاء بطريق التدخُّل لمصلحة محرر السند
لرجوع الحامل عليه، إذ ال يستطيع األخير ممارسة حقه في الرجوع الصرفي على موقِّعي السند 

وفاء قيمته في ميعاد االستحقاق أو توفرت إحدى الحاالت  محررهالملتزمين بضمانه إال إذا رفض 
  .قالتي تجيز للحامل ممارسة حقه هذا قبل حلول ميعاد االستحقا

اسم الملتزم الذي ل بطريق التدخُّ ورأينا فيما سبق أنه إذا لم يحدد من يفي قيمة سند السحب
وبما  حصل الوفاء بالتدخُّل لمصلحته، فيفترض انصراف الوفاء بطريق التدخُّل لمصلحة الساحب،

ف، في سند السحبصفات الساحب  اً منر يتخذ بعضر السند ألمأن محرض يد  في حالفترلم يحد
                                                           

عندئذ ضمان ال يعدف ،إذا لم يعين الضامن االحتياطي للسند ألمر في صيغة الضمان اسم الشخص المضمون مع التنويه إلى أنه ١٠٤٣
، ٣٣٦، فقرة المرجع السابقعلي سيد قاسم، . د -. ٣٣٤، ص ٢٦٢، مرجع سابق، فقرة سميحة القليوبي. دحاصالً لمصلحة المحرر، 

 .٣٩٤ص 

 .١٧، ص ١٤ة أبو زيد رضوان، مرجع سابق، فقر. د ١٠٤٤

. ٣٦٧هاني دويدار، مرجع سابق، ص . محمد فريد العريني و د. د - .٣٨٥ ، ص٣٢٩، فقرة مرجع سابقعلي سيد قاسم، . د ١٠٤٥
 .٦٤٩، ص ٢٨٨إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د -

 .٦٧٢، ٦٧١، ص ٢٩٩إدوار عيد، المرجع السابق، فقرة . د ١٠٤٦

 .٦٧٢ص ، ٣٠٠إدوار عيد، المرجع السابق، فقرة . د ١٠٤٧
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 ، أن يعدمن يفي قيمة السند ألمر بطريق التدخُّل اسم الملتزم الذي حصل الوفاء بالتدخُّل لمصلحته
حصول الوفاء بطريق  عدم جواز أعاله ذكرنا طالما لكنو ،رلمصلحة المحر صالًاهذا الوفاء ح

الفاضل الدكتور إلياس حداد من نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا السند ألمر، فإننا  التدخُّل لمصلحة محرر
  .١٠٤٨به إذ تبرأ به ذمم أكبر عدد من الملتزمين، من السندالمستفيد  ةلحمصهذا الوفاء ل انصراف

  :الرجوع الصرفي لعدم وفاء السند ألمر: رابعاً
سبق ورأينا أن المشرع أوجب على حامل سند السحب، المنظَّم بشأنه احتجاج لعدم  - ٤٥٤

أيام العمل األربعة التالية ليوم تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء أو ليوم تقديم خالل  –الوفاء، أن يرسل 
امتناع المسحوب عليه عن إشعاراً ب -السند للوفاء فيما لو تضمن شرط الرجوع بال مصاريف 

سند، أما السند ألمر فمحرره هو ساحبه، ولذا ال حاجة لساحب ومن ظهر له الكلٍّ من ال وفائه
اره بواقعة االمتناع عن وفائه، فاألمر ليس بغريب عنه كونه هو الذي رفض وفاءه، ومن هذا إلشع

أنه يتوجب على حامل السند  المنطلق نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الفاضل الدكتور إلياس حداد من
د لمن اإلشعار بامتناع المحرر عن وفاء السنالمنظَّم بشأنه احتجاج لعدم الوفاء، أن يرسل ألمر، 

ظهره له وللمستفيد منه، فلألخير مصلحة في أن يعلم على وجه السرعة بواقعة امتناع المحرر 
  .١٠٤٩عن الوفاء

  :١٠٥٠إهمال حامل السند ألمر: خامساً
  :تيناآلتي إذا توفرت إحدى الحالتين ألمر مهمالًسند ال يعد حامل - ٤٥٥

ل الميعاد المقرر لذلك، والذي يختلف تبعاً للوفاء بقيمته خال حررإلى الم السندإذا لم يقدم  )١
  .للطريقة التي حدد بها تاريخ استحقاقه، مالم يكن معفى من ذلك

  .إذا لم ينظِّم االحتجاج لعدم الوفاء في ميعاده المقرر، مالم يكن معفى من تنظيمه )٢
 في الرجوع بالدعوىويترتَّب على صيرورة حامل السند ألمر مهمالً سقوط حقه  - ٤٥٦

، وهم مظهروه وضامنوهم أي ضامني وفائه(الصرفية على جميع المدينين الفرعيين به 
المدين محرر السند، كونه الرجوع بهذه الدعوى على  ، وال يبقى أمامه عندئذ سوى)االحتياطيون
 رالمحرال يستفيد ، فويأخذ ذات مركز المسحوب عليه القابل في سند السحب كما أسلفنابه  األصلي

                                                           
 .٤١٣، ص ٣٢٢ فقرة ،مرجع سابقإلياس حداد، . د ١٠٤٨

  .الموضع ذاته ،المرجع السابقإلياس حداد، . د ١٠٤٩
، ٦٧٥، ص ٣٠٤إدوار عيد، مرجع سابق، فقرة . د - . ٢٥٤، ٢٥٣، ص ٤٥٨جاك يوسف الحكيم، مرجع سابق، فقرة . د ١٠٥٠
٦٧٦. 
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ال ينقضي حق الحامل إذ ، وال يجوز له التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهملمن إهمال الحامل 
 .إال بمضي مدة التقادم الصرفي في الرجوع صرفياً عليه

وعليه فإن محرر السند ألمر ال يستفيد من إهمال الحامل ولو قدم مبلغ السند إلى الشخص 
مقابل وفائه إلى المسحوب عليه  الذي يثبت أنه قدم ند السحبالموطَّن لديه، وذلك بخالف ساحب س

فع فالساحب في هذا الفرض يستفيد من إهمال الحامل ويحق له دالقابل في تاريخ االستحقاق، 
د ضامن للوفاء وإنما أصبح مجر كونه لم يعد مديناً أصلياً بالسند،، مطالبة الحامل المهمل بالسقوط

  .بقيمته كما أسلفنا
لما أنه ليس للسند ألمر مقابل وفاء ينتقل لحملته المتعاقبين، فيبقى مبلغ السند الذي قدمه وطا

محرره إلى الشخص الموطَّن لديه ملكاً للمحرر، ولذا فإنه في حال شهر إفالس األخير يجوز 
غيره من  علىلوكيل تفليسته استرداده دون أن يكون لحامل السند حق استيفاء قيمته منه باألولوية 

  .محرردائني ال
، الذي يعد ضامنه االحتياطي محرر السند ألمرغني عن البيان أنه ينزل منزلة أخيراً و

وال أيضاً مديناً أصلياً بالسند، كونه يأخذ مركز مضمونه ذاته، وبالتالي ال يستفيد من إهمال الحامل 
 .يجوز له التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل

  :١٠٥١قادم الدعاوى الصرفية في السند ألمرت: سادساً
نحيل بدايةً ألحكام التقادم الصرفي في الشيك التي بحثناها بالتفصيل تفادياً للتكرار،  - ٤٥٧

مدد تقادم الدعاوى الصرفية للمطالبة بااللتزامات الصرفية الناشئة ونقصر دراستنا هنا على بيان 
ن ثالث سنوات وسنة واحدة وستة أشهر، وذلك ، والتي تتراوح بيعن التوقيع على السند ألمر

  :تبعاً لصفة كلٍّ من المدعي والملتزم الصرفي المدعى عليه على التفصيل اآلتي
 :محررهعلى  السند ألمردعاوى الرجوع الصرفي بموجب  )١

 ١٠٥٣محرر السند ألمر على ١٠٥٢تتقادم جميع الدعاوى الصرفية المراد إقامتها - ٤٥٨
، وعلى أن تبدأ هذه المدة من تاريخ تقديم ١٠٥٤بتداء من تاريخ استحقاق السندبمضي ثالث سنوات ا

                                                           
جاك . د -. ٤٥٨، ٤٥٧وما يليها، ص  ٤٨٤مرجع سابق، فقرة محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، . د ١٠٥١

 .٦٧٧، ٦٧٦، ص ٣٠٤إدوار عيد، المرجع السابق، فقرة . د -. ٢٥٤، ص ٤٥٩يوسف الحكيم، المرجع السابق، فقرة 

تياطي أو الموفي أو المظهر أو الضامن االح ، أو المستفيدوذلك أياً كانت صفة المدعي، أي سواء كان هو الحامل الشرعي للسند ١٠٥٢
  .بطريق التدخُّل الذي وفَّى قيمة السند لحامله الشرعي

وكذلك حال ضامنه االحتياطي، إذ تتقادم جميع الدعاوى الصرفية المراد إقامتها عليه بمضي ثالث سنوات أيضاً، ألنه يأخذ مركز  ١٠٥٣
  .مضمونه ذاته
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السند للوفاء بشرط أن يتم تقديمه للوفاء خالل المهلة المقررة لذلك فيما لو كان السند مستحق 
بعد إضافة المدة المعينة في السند للوفاء بعد االطالع  - التأشيرالوفاء لدى االطالع، ومن تاريخ 

  .لو كان مستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع فيما - 
ولكن ماذا لو كان السند مسحق الوفاء لدى االطالع أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ 

خالل المهلة المقررة لذلك، فمن أي تاريخ تبدأ بالسريان  لم يقدم أصالً للوفاء أو للتأشيراالطالع، و
  رة؟مدة السنوات الثالث المذكو

تبدأ بالنسبة للسند المستحق الوفاء  مدة السنوات الثالث المذكورةفي هذا الصدد أن  رىن
لذلك، من تاريخ انقضاء تلك المهلة، في  المهلة المقررةلدى االطالع، والذي لم يقدم للوفاء خالل 

ع، والذي لم االطالبعد مضي مدة معينة من تاريخ حين أنها تبدأ بالنسبة للسند المستحق الوفاء 
بعد إضافة المدة المعينة في لذلك، من تاريخ انقضاء تلك المهلة،  المهلة المقررةخالل  يقدم للتأشير

  .السند للوفاء بعد االطالع
 :ومظهريه المستفيد منهعلى  ألمرسند الدعاوى الرجوع الصرفي لحامل  )٢

أو  المستفيد منهقامتها على إ ألمر سندالتتقادم الدعاوى الصرفية التي يود حامل  - ٤٥٩
في ميعاده القانوني، أو من  لعدم الوفاءبمضي سنة ابتداء من تاريخ تنظيم االحتجاج  ١٠٥٥مظهريه

  .تاريخ استحقاق السند فيما لو تضمن شرط الرجوع بال مصاريف
٣(  ريمستفيدفي رجوعهم بعضهم على بعضٍ أو على ال السند ألمرالدعاوى الصرفية لمظه: 

٤٦٠ -  ريفي رجوعهم بعضهم على بعضٍ  السند ألمرتتقادم الدعاوى الصرفية التي لمظه
بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي وفَّى فيه المظهر ودياً قيمة السند أو  ١٠٥٦مستفيدأو على ال

ى عليه من اليوم الذي رفعتْ فيه عليه دعوى الرجوع إن لم يف ودياً، وينزل منزلة رفع الدعو
  .الدخول في تفليسته أو أي إجراء رسمي يستهدف حمل المدين على الوفاء

                                                                                                                                                                             
فيما لو قُدم للوفاء في أحد يومي العمل التاليين  خ تقديم السند للوفاءتاري وإن كنا نرى أن مدة السنوات الثالث المذكورة تبدأ من ١٠٥٤

التاليين لهذا ميعاد المطالبة بالوفاء ال يقتصر على تاريخ االستحقاق فحسب، وإنما يمتد إلى يومي العمل لتاريخ االستحقاق، طالما أن 
  .التاريخ
 إقامتها عليه ألمرسند الالدعوى الصرفية التي يود حامل إذ تتقادم  ،هرينللمستفيد أو ألحد المظ االحتياطي الضامنحال  هوو ١٠٥٥

  .مضمونال الملتزم مركز ذات أيضاً، ألنه يأخذ ةبمضي سن
بمضي  تتقادم الدعوى الصرفية التي للمظهر الموفي إقامتها عليه، إذ للمستفيد أو ألحد المظهرين االحتياطي الضامنحال  هوو ١٠٥٦

  .المضمون الملتزم مركز ذات ضاً، ألنه يأخذأي ستة أشهر
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، طالما يأخذ ذات ي بطريق التدخُّلفووننوه أخيراً إلى أن الضامن االحتياطي أو الم - ٤٦١
مركز الملتزم المضمون أو المتدخَّل بالوفاء لمصلحته، فإنه في حال قيامه بوفاء قيمة السند، تكون 

الصرفية في الرجوع بما وفَّاه على الملتزمين حياله شبيهةٌ بالدعاوى الصرفية التي  دعواه
لمظهري السند في رجوعهم بعضهم على بعضٍ، ولذا تتقادم بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم 

  .قيمة السند أو من اليوم الذي رفعتْ فيه عليه دعوى الرجوع ودياً الذي وفَّى فيه
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  ١٦١  حاالت رجوع الملتزم الموفي: أوالً
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  ١٦٢  موضوع رجوع الملتزم الموفي: ثانياً
  ١٦٢  سقوط حق حامل الشيك في الرجوع الصرفي وانقضاؤه: المبحث السادس
  ١٦٤  حامل الشيك في الرجوع الصرفي بسبب اإلهمالسقوط حق : المطلب األول
  ١٦٤  حاالت اإلهمال: الفرع األول
  ١٦٥  آثار اإلهمال: الفرع الثاني
  ١٦٧  خصائص السقوط بسبب اإلهمال: الفرع الثالث
  ١٦٨  انقضاء حق حامل الشيك في الرجوع الصرفي لعلة التقادم: المطلب الثاني
  ١٦٩  ي وأساسه القانونيمدد التقادم الصرف: الفرع األول

  ١٦٩  مدد تقادم الدعاوى الصرفية المتعلقة بالشيك: أوالً
  ١٧٠  األساس القانوني للتقادم الصرفي: ثانياً

  ١٧١  انقطاع التقادم الصرفي ووقفه: الفرع الثاني
  ١٧٢  انقطاع التقادم الصرفي: أوالً
  ١٧٣  وقف التقادم الصرفي: ثانياً

  ١٧٤  قادم الصرفيآثار الت: الفرع الثالث
  ١٧٧  )السفتجة(سند السحب : الفصل الثاني

  ١٧٧  تمهيد
  ١٧٧  تعريف سند السحب وبيان شكله القانوني: أوالً
  ١٧٨  تشابه سند السحب مع الشيك: ثانياً

  ١٨١  إنشاء سند السحب: المبحث األول
  ١٨٢  الشروط الموضوعية: المطلب األول
  ١٨٢  الشروط الشكلية: المطلب الثاني
  ١٨٣  المحرر المكتوب: الفرع األول

  ١٨٣  تحرير الصك: أوالً
  ١٨٣  تعدد نسخ سند السحب وصوره: ثانياً

  ١٨٦  البيانات اإللزامية في سند السحب: الفرع الثاني
  ١٨٧  اسم المسحوب عليه: أوالً
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  ١٨٨  اسم المستفيد: ثانياً
  ١٨٩  تاريخ االستحقاق: ثالثاً
  ١٩٥  تاريخ اإلنشاء: رابعاً
  ١٩٧  توقيع الساحب: خامساً

  ١٩٨  اآلثار المترتِّبة على عيب شكلي في سند السحب: الفرع الثالث
  ١٩٨  اإلغفال أو الترك: أوالً
  ٢٠٢  صورية أحد بيانات سند السحب اإللزامية أوتحريفها: ثانياً

  ٢٠٢  البيانات االختيارية في سند السحب: الفرع الرابع
  ٢٠٣  )توطين سند السحب(محل مختار  شرط الوفاء في: أوالً
  ٢٠٤  شرط القبول أو الوفاء االحتياطي: ثانياً
  ٢٠٥  اشتراط الساحب عدم تقديم السند للقبول: ثالثاً
  ٢٠٧  شرط تقديم السند للقبول: رابعاً
  ٢٠٩  اشتراط الساحب عدم ضمان القبول: خامساً
  ٢١٠  اشتراط المظهر عدم الضمان: سادساً
  ٢١١  رط الرجوع بال مصاريف أو دون احتجاجش: سابعاً
اشتراط الساحب فائدة في سند السحب المستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد مضي مدة معينة : ثامناً

  من تاريخ االطالع
٢١٢  

  ٢١٣  البيانات المحظورة في سند السحب: الفرع الخامس
  ٢١٣  مسحوباً عليه احتياطياً –أثناء قبوله  –ينه تعليق المسحوب عليه قبوله للسند على شرط ما أو تعي: أوالً
اشتراط الساحب عدم تقديم سند السحب للقبول فيما لو توفرت إحدى حاالت ثالث حددها : ثانياً

  المشرع
٢١٣  

  ٢١٤  شرط تقديم سند السحب للقبول فيما لو كان مستحق الوفاء لدى االطالع: ثالثاً
سند السحب للقبول فيما لو كان الساحب قد ضمنه شرط عدم التقديم اشتراط المظهر تقديم : رابعاً
  للقبول

٢١٤  

  ٢١٤  اشتراط الساحب عدم ضمان الوفاء بقيمة سند السحب: خامساً
اشتراط الساحب فائدة في سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة : سادساً

  من تاريخ إنشائه
٢١٤  
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  ٢١٥  تداول سند السحب: نيالمبحث الثا
  ٢١٥  طرق تداول سند السحب -
  ٢٢٠  طبيعة حق حامل سند السحب على مقابل وفائه: أوالً
لتقرير حق (اآلثار القانونية لصيرورة حق حامل سند السحب على مقابل وفائه مؤكَّداً وباتَّاً : ثانياً

  )استئثار له عليه
٢٢٢  

  ٢٢٥  سند السحب ضمانات الوفاء بقيمة: المبحث الثالث
  ٢٢٥  مقابل وفاء سند السحب: المطلب األول

  ٢٢٦  مفهوم مقابل وفاء سند السحب: أوالً
  ٢٢٦  شروط مقابل وفاء سند السحب: ثانياً
  ٢٢٨  كيفية إثبات وجود مقابل وفاء سند السحب: ثالثاً

  ٢٣١  قبول المسحوب عليه لسند السحب: المطلب الثاني
  ٢٣٢  بولمفهوم الق: الفرع األول
  ٢٣٣  تقديم سند السحب للقبول وإجراءاته: الفرع الثاني

  ٢٣٣  تقديم سند السحب للقبول: أوالً
  ٢٣٦  إجراءات تقديم سند السحب للقبول: ثانياً

  ٢٤٠  شروط القبول وآثاره القانونية: الفرع الثالث
  ٢٤١  شروط القبول: أوالً
  ٢٤٧  اآلثار القانونية للقبول: ثانياً

  ٢٤٩  االمتناع عن القبول والقبول بطريق التدخُّل: لرابعالفرع ا
  ٢٤٩  امتناع المسحوب عليه عن قبول سند السحب: أوالً
  ٢٥٣  قبول سند السحب بطريق التدخُّل: ثانياً

  ٢٦٢  أحكام الوفاء بقيمة سند السحب: المبحث الرابع
  ٢٦٢  تقديم سند السحب للوفاء: المطلب األول
  ٢٦٢  التقديم للوفاء وميعادهلزوم : الفرع األول

  ٢٦٣  لزوم تقديم سند السحب للوفاء: أوالً
  ٢٦٣  ميعاد تقديم سند السحب للوفاء وجزاء اإلخالل به: ثانياً
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  ٢٦٧  إيداع مبلغ سند السحب: ثالثاً
  ٢٦٨  حاالت إعفاء حامل سند السحب من واجب تقديمه للوفاء: رابعاً

  ٢٧٠  الوفاء مكان التقديم وموضوع: الفرع الثاني
  ٢٧٠  مكان تقديم سند السحب للوفاء: أوالً
  ٢٧١  موضوع الوفاء بسند السحب: ثانياً

  ٢٧٢  شروط صحة الوفاء بسند السحب وإثبات حصوله: المطلب الثاني
  ٢٧٣  الوفاء بقيمة السند في تاريخ استحقاقه: أوالً
  ٢٧٤  القانونيالوفاء بقيمة السند لحامله الشرعي للسند أو لنائبه : ثانياً
  ٢٧٦  عدم ارتكاب الموفي غشاً أو خطًأ جسيماً: ثالثاً

  ٢٧٧  المعارضة في الوفاء بقيمة سند السحب: المطلب الثالث
  ٢٧٧  إذا فُقدت إحدى نسخ سند السحب، المحرر على نسخ متعددة، ولم تظهر في يد حائز جديد: أوالً
  ٢٧٨  سحب أو جميع النسخ المحررة منهإذا فُقدت النسخة الوحيدة لسند ال: ثانياً
إذا فُقدت النسخة المقبولة من سند السحب، المحرر على نسخ متعددة، ولم تظهر في يد حائز : ثالثاً

جديد، وامتنع  المسحوب عليه عن وفاء قيمته بموجب إحدى النسخ األخرى، على الرغم من قيام 
  تقديمه كفيالً موسراًحاملها باستصدار أمر من المحكمة بالوفاء و

٢٧٩  

وأخيراً ينطبق الحكم المتقدم ذاته في حال فُقدت النسخة الوحيدة لسند السحب أو جميع النسخ : رابعاً
المحررة منه، وامتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمته للحامل الذي اختار سلوك الطريقة الثانية 

مة أمراً بالوفاء له بعد أن أثبت أمامها ملكيته له وقدم المذكورة أعاله، بمعنى أنه استصدر من المحك
  كفيالً موسراً

٢٧٩  

  ٢٨٠  وفاء سند السحب بطريق التدخُّل: المطلب الرابع
  ٢٨٠  مفهوم وفاء سند السحب بطريق التدخُّل والفائدة منه: أوالً
  ٢٨١  شروط الوفاء بطريق التدخُّل: ثانياً
  ٢٨٨  خُّلآثار الوفاء بطريق التد: ثالثاً

  ٢٩٠  امتناع المسحوب عليه عن وفاء سند السحب والرجوع الصرفي: المبحث الخامس
  ٢٩١  االحتجاج لعدم الوفاء واإلشعار بعدم الوفاء: المطلب األول

  ٢٩١  ميعاد تنظيم االحتجاج لعدم الوفاء بقيمة سند السحب: أوالً
  ٢٩٢  دم الوفاء بقيمة سند السحبحاالت اإلعفاء القانوني من تنظيم االحتجاج لع: ثانياً



342 

 

  ٢٩٣  الرجوع الصرفي: المطلب الثاني
  ٢٩٣  حاالت الرجوع الصرفي: أوالً
  ٢٩٥  أحكام الرجوع الصرفي: ثانياً

  ٣٠٣  سقوط حق حامل سند السحب في الرجوع الصرفي وانقضاؤه: المبحث السادس
  ٣٠٥  ب اإلهمالسقوط حق حامل سند السحب في الرجوع الصرفي بسب: المطلب األول
  ٣٠٥  حاالت اإلهمال: الفرع األول
  ٣٠٦  آثار اإلهمال: الفرع الثاني
  ٣٠٨  انقضاء حق حامل سند السحب في الرجوع الصرفي لعلة التقادم: المطلب الثاني
  ٣١١  السند ألمر: الفصل الثالث

  ٣١١  تمهيد
  ٣١١  تعريف السند ألمر وبيان شكله القانوني: أوال
  ٣١٢  ة السند ألمر بكلٍّ من الشيك وسند السحبمقارن: ثانياً

  ٣١٤  إنشاء السند ألمر: المبحث األول
  ٣١٤  الشروط الموضوعية: المطلب األول
  ٣١٥  الشروط الشكلية: المطلب الثاني
  ٣١٥  البيانات اإللزامية في السند ألمر: الفرع األول

  ٣١٦  ك، وباللغة التي حرر بهامكتوبة في متن الص "سند ألمر"شرط األمر أو عبارة : أوالً
  ٣١٧  تعهد غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود: ثانياً
  ٣١٧  اسم المستفيد: ثالثاً
  ٣١٨  مكان األداء: رابعاً
  ٣١٨  تاريخ االستحقاق: خامساً

  ٣١٩  اآلثار المترتبة على عيب شكلي في السند ألمر: الفرع الثاني
  ٣١٩  التركاإلغفال أو : أوالً
  ٣٢٢  صورية أحد بيانات السند ألمر اإللزامية أوتحريفها: ثانياً

  ٣٢٢  البيانات االختيارية في السند ألمر: الفرع الثالث
  ٣٢٣  البيانات المحظورة في السند ألمر: الفرع الرابع
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  ٣٢٤  مدى خضوع السند ألمر ألحكام سند السحب: المبحث الثاني
  ٣٢٤  يمة السند ألمرضمانات الوفاء بق: أوالً
  ٣٢٥  المعارضة في الوفاء بقيمة السند ألمر: ثانياً
  ٣٢٥  وفاء قيمة السند ألمر بطريق التدخُّل: ثالثاً
  ٣٢٦  الرجوع الصرفي لعدم وفاء السند ألمر: رابعاً
  ٣٢٦  إهمال حامل السند ألمر: خامساً
  ٣٢٧  تقادم الدعاوى الصرفية في السند ألمر: سادساً
  ٣٣١  المراجعقائمة 

  ٣٣٣  قائمة المحتويات
 
  


