األوراق التجارٌة
"سند السحب – الكمبٌالة – الشٌك"
سوٌلم نصٌر*
مقدمة:
إن الحدٌث عن التجارة والقانون التجاري والتجار ٌعتبر من األمور الصعبة والشابكة بالنظر التسا
هذا الموضو وتشعبه ،ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات االقتصادٌة الهامة فهً تشكل إلى
جانب الصناعة والزراعة والسٌاحة والخدمات األخرى اإلطار المتكامل لالقتصاد بمفهومة الواسع،
وإن هناك اتجاها ً حدٌثا ً ٌمٌل إلى تؽٌٌر تسمٌة القانون التجاري لٌصبح االسم القانون االقتصادي وأن
مهمة التاجر وعمله األساسً هو أنه ٌعتبر وسٌطا ً بٌن المنتج والمستهلك ،وإن القانون التجاري هو ولٌد
البٌنة التجارٌة وقد نشؤ وتطور وفقا ً للحاجات االقتصادٌة والضرورات العملٌة ،لذلك ال ٌمكن اعتبار
القواعد الحالٌة للقانون التجاري قد وجدت فجؤة ،بل إن نشؤتها تعود إلى عصور قدٌمة أوجدتها حاجات
التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتٌجة لتطور تلك الحاجات ،لهذا فإن األعراؾ والعادات التجارٌة
تسبق التشرٌع التجاري إذ أن األخٌر ٌلحقها بعد تكوٌنها فٌنظمها بوضع القواعد القانونٌة لها ،وإن نشؤة
القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولٌة ،ولقد كان القانون التجاري فً األصل جزء من القانون المدنً،
ثم بدأ االنسالخ والفصل ما بٌن القانونٌن وفقا ً لضؽط الحاجات التجارٌة وما تتطلبه من أحكام خاصة
بها وتقوم األحكام الخاصة باألعمال التجارٌة على اعتبارٌن هما السرعة ،وتقوٌة االبتمان ،فالعملٌات
التجارٌة تتسم بطابع السرعة والمرونة ،وإن عامل السرعة فرض على المشر تخصٌص أحكام
قانونٌة تنفرد بها األعمال التجارٌة لتلبٌة حاجة السرعة ،لهذا فقد وضعت أحكام خاصة لإلثبات تتصؾ
وتتمٌز بسهولة اإلثبات كما نتج أٌضا ً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة لإلثبات تتصؾ وتتمٌز
بسهولة اإلثبات كما نتج أٌضا ً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تمٌزت
األحكام التجارٌة بالقسوة فً منح المدٌن مهلة للوفاء ،أما األحكام التً قررها المشر لتقوٌة االبتمان
فتتناول فً ضمنها التضامن بٌن المدٌنٌن والفوابد المترتبة على الدٌون التجارٌة ونظام اإلفالس الذي
ٌختص به التجار دون ؼٌرهم .وامتدت خصوصٌة العمل التجاري بحٌث تناولت الصكوك التجارٌة
التً أصبحت تنفرد بؤحكام خاصة بها تختلؾ تماما ً عن الصكوك المدنٌة كل ذلك بهدؾ المواءمة بٌن
العمل التجاري والقواعد القانونٌة التً تحكم هذا العمل ولهذا انفردت األوراق التجارٌة بقواعد وأحكام
تختلؾ تماما ً عما هو منصوص علٌه فً القانون المدنً .وإن موضو األوراق التجارٌة ٌعتبر بمثابة
العمود الفقري فً العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفً بشكل خاص فقد لعبت األوراق التجارٌة
دوراً كبٌراً فً تسهٌل حركة الرسامٌل وانتقالها بٌن الدول كما أنها ساعدت فً تقلٌل مخاطر حمل
النقود وحلت محلها فً الوفاء وخلقت وسٌلة هامة لالبتمان بٌن التجار واألفراد اآلخرٌن من ؼٌر
التجار.
االلتزام األصلً وااللتزام الصرفً
أن الوظٌفة األساسٌة للورقة التجارٌة هً قٌامها مقام النقود ،ولكً تإدي هذه الوظٌفة ٌجب أن ٌكون
تداولها سهالً ،وإن تتوافر فٌها الضمانات التً تكفل لكل من تلقاها حقه فً استٌفاء قٌمتها فً مٌعاد
االستحقاق ،لهذا اسبػ القانون على االلتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شؤنها أن تحقق هذا
الؽرض.
وٌسمى االلتزام الناشا عن توقٌع الورقة التجارٌة بااللتزام الصرفً والذي ٌمكن تعرٌفه:
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بؤنه التزام حرفً مستقل عن ؼٌره من االلتزامات الثابتة بالورقة التجارٌة ومجرد عن العالقات التً
كانت سبب إنشابه.
ولاللتزام الصرفً عدة صفات أساسٌة هً:
1.هو أن االلتزام حرفً.
2.االلتزام الصرفً مستقل بذاته.
3.االلتزام الصرفً التزام مجرد.
4.قسوة االلتزام الصرفً على المدٌن رعاٌة لحقوق الحامل.
وتقوم عادة بٌن أطراؾ هذا االلتزام عالقات سابقة إلنشابه ،كعالقة المحرر أو الساحب بالمستفٌد
وعالقة المظهر بالمظهر له المباشر ،فٌنشا السند أو ٌظهر ألجل الوفاء بهذا الدٌن وٌظل االلتزام
الصرفً متصالً بهذه العالقة ومتؤثراً بها بحٌث ٌمكن المدٌن به أن ٌتذر فً مواجهة دابنة المباشر
بالدفو الناشبة عن بطالن أو انقضاء العالقة المذكورة.
ولكن تنشؤ عن السند التجاري أٌضا ً عالقات بٌن أشخاص لم تكن بٌنهم رابطة سابقة لتارٌخ إنشاء هذا
السند ،كما هً الحال فً التزام المسحوب علٌه القابل تجاه الحامل ،وفً التزام الساحب أو المحرر تجاه
المظهر له األخٌر أو الحامل ،وفً التزام المظهر تجاه المظهر له ؼٌر المباشر ،ففً هذه األحوال ،ال
توجد بٌن طرفً االلتزام الصرفً عالقات سابقة إلنشابه بل تنحصر الصلة بٌن هذٌن الطرفٌن بحٌث
ال ٌمكن المدٌن أن ٌتذر تجاه الحامل بالدفو التً كان ٌحق له التمسك بها فً مواجهة دابنة المباشر.
وقد كانت وما تزال طبٌعة االلتزام الصرفً والعالقات الناشبة عن اإلسناد التجارٌة بوجه عام مدار
بحث واسع من قبل الفقهاء وموضو خالؾ حاد بٌنهم ومن أهم هذه النظرٌات النظرٌة التً تقول بؤن
السند التجاري ال ٌنشا التزاما ً جدٌداً إنما هو مجرد صك ٌقصد من تحرٌره إثبات التزام سابق،
وتحاول هذه الفبة بالتالً تفسٌر العالقات القانونٌة الناشبة عن السند التجاري باالستناد إلى القواعد
العامة لاللتزامات.
أما النظرٌات المرتكزة على القواعد العامة لاللتزامات فتعتبر أن السند ال ٌنشا التزاما ً جدٌداً على
عاتق الموقع ،بل ٌبقى االلتزام السابق قابماً ،ولكن ٌتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفٌد أو المظهر
له على إفراغ هذا االلتزام فً السند التجاري ،وعلى ذلك ٌكون مصدر التزام الموقع على السند االتفاق
الذي تم بٌنه وبٌن دابنة على تحرٌر السند أو تظهٌره لٌكون وسٌلة إلثبات االلتزام القابم بٌنهما ،ولكن
الموقع ال ٌلتزم تجاه دابنة المباشر فقط بل ٌنتقل هذا االلتزام لصالح الحملة المتعاقبٌن للسند.
أن وجوب فصل السند عن العالقات القانونٌة السابقة إلنشابه أو لتظهٌره إنما ٌقصد بها تمكٌن السند من
تؤدٌة وظٌفته بصورة مستقلة ،فإذا أتقنت هذه العالقات السابقة أو انطوت على سبب ٌإدي إلى بطالنها
أو فسخها أو انقضابها فال ٌإثر ذلك على االلتزام الصرفً الذي ٌظل صحٌحا ً ومنتجا ً آلثاره.
وفً الؽالب ٌتم إنشاء السند التجاري أو تظهٌره لتسوٌة عالقات سابقة بٌن محرر السند أو ساحبه
والمستفٌد أو بٌن المظهر والمظهر له ،كؤن ٌنشؤ السند أو ٌظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسدٌد لقرض،
فتقوم عندبذ عالقة مزدوجة بٌن الدابن والمدٌن ،فباإلضافة إلى العالقة األصلٌة التً بموجبها أصبح
المشتري مدٌنا ً بالثمن والمقترض مدٌنا ً بقٌمة القرض والتً تخضع للقواعد العامة ،تنشؤ بعد تحرٌر
السند التجاري عالقة جدٌدة ٌترتب علٌها قٌام االلتزام الصرفً الذي ٌتمتع بخصابص ذاتٌة وٌخضع
ألحكام قانون الصرؾ ،أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك ٌقصد به إثبات
التزام سابق بٌن الموقع والمستفٌد فال ٌترتب علٌه نشوء التزام جدٌد بل ٌبقى االلتزام األصلً على حالة
وٌنتقل إلى السند التجاري فٌندمج فٌه وٌصبح خاضعا ً ألحكام قانون الصرؾ بعد أن كان خاضعا ً
للقواعد العامة ،وفً الخالصة ٌكون ثمة دٌن واحد هو الدٌن األصلً الذي ارتدى ثوبا ً جدٌداً أي السند
التجاري.
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ولٌس هناك أي مانع قانونً من أن ٌلتزم المدٌن بطرٌقٌن مزدوجٌن للقٌام بالتزام واحد تجاه الدابن،
وأن تكون من ثم لهذا الدابن دعوٌان إلرؼام المدٌن على الوفاء ،بحٌث إذا نال الوفاء باتبا أحد
الطرٌقٌن فقد حقه فً الرجو بالطرٌق اآلخر ،وٌجوز للمدٌن المتضامن ،بعد أن ٌوفً كامل المبلػ
للدابن أن ٌرجع على بقٌة المدٌنٌن إما بدعوى شخصٌة تستند إلى الوكالة أو الفضول وإما بدعوى
االستبدال أو الحلول محل الدابن.
هذا ،وقد تضمن قانون التجارة نصا ً خاصا ً ٌقضً بعدم التجدٌد فً هذه الحال فقد ورد فً المادة (
 )273من قانون التجارة.
(ال ٌتجدد الدٌن بقبول الدابن تسلم شٌك استٌفاء لدٌنه ،فٌبقى الدٌن األصلً قابما ً بكل ما له من ضمانات
إلى أن توفى قٌمة هذا الشٌك).
ومن مظاهر استقالل الدٌن الصرفً عن الدٌن األصلً:
1.عدم تؤثر الدٌن األصلً ببطالن الدٌن الصرفً.
2.بقاء الدٌن األصلً رؼم سقوط الدٌن الصرفً باإلهمال أو بمرور الزمن.
3.احتفاظ الدٌن األصلً بممٌزاته الخاصة.
تعرٌؾ األوراق التجارٌة وبٌان خصابصها:
وضع الفقهاء تعارٌؾ كثٌرة لألوراق التجارٌة ،إال أن أؼلبها ٌدور حول خصابص معٌنة البد من
توفرها فٌها ،فالورقة التجارٌة  :محرر مكتوب وفقا ً ألوضا شكلٌة ٌحددها القانون ،قابل للتداول
بالطرق التجارٌة ،وٌمثل حقا ً موضوعة مبلػ من النقود ٌستحق الوفاء بمجرد اإلطال أو فً مٌعاد
معٌن أو قابل للتعٌٌن ،وٌستقر العرؾ على قبوله كؤداة لتسوٌة الدٌون شؤنها شؤن النقود.
ومن هذا التعرٌؾ ٌمكننا استخالص الخصابص التالٌة للورقة التجارٌة:
أ  -الورقة التجارٌة محرر مكتوب وفق أوضا شكلٌة ٌحددها القانون:
فاألوراق التجارٌة تتضمن نوعا ً من الشكلٌة ال بد منها لسهولة تداولها واالطمبنان إلى استٌفابها فً
مٌعاد االستحقاق.
ب  -والورقة التجارٌة تمثل حقا ً موضوعة مبلػ معٌن من النقود مستحق الوفاء فً أجل معٌن:
وعلى ذلك ال ٌمكن أن ٌعتبر ورقة تجارٌة ،الصك الذي ٌمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك
اإلٌدا فً المخازن العامة فالورقة التجارٌة تمثل أذن حقا ً موضوعة مبلؽا ً معٌنا ً من النقود ،وٌجب أن
ٌكون المبلػ معٌنا ً وؼٌر معلق على شرط أو مقترن بؤجل ؼٌر محدد.
ج  -الورقة التجارٌة قابلة للتداول بالطرق التجارٌة:
وٌجب أن تتضمن الورقة التجارٌة ما ٌمكن من تداولها بالتظهٌر ،أو أن تكون لحاملها حتى ٌمكن
تداولها بالتسلٌم أما إذا كانت باسم شخص معٌن مقترنة بشرط عدم تداولها فؤنها تخرج من زمرة
األوراق التجارٌة وٌجب أن ال تختلط الورقة التجارٌة بورق البنكنوت التً ٌصدرها بنك اإلصدار
(البنك المركزي عادة )وهً العملة الورقٌة ،ذلك أن ورقة البنكنوت ال تمثل دٌنا بمبلػ من النقود على
بنك اإلصدار كما هو الحال فً الورقة التجارٌة إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشر لها
باعتبارها قوة إبراء مطلقة ،وال ٌجوز ألي فرد أن ٌمتنع عن قبولها فً الوفاء كما أن الورقة النقدٌة
(البنكنوت) ال تحمل تارٌخا لالستحقاق بل ٌستمر تداولها إلى أن ٌقوم المشرو بسحبها من التداول كما
ٌجب أن ال نخلط بٌن الورقة التجارٌة والورقة المالٌة.
د  -وأخٌراً فإن الورقة التجارٌة ٌجب أن ٌقبلها العرؾ كؤداة ابتمان وأداة وفاء بدٌالً عن النقود:
تقوم األوراق التجارٌة بٌن التجار مقام النقود ،وعلى هذا فؤنه ال بد أن تكون هنالك ثقة عرفٌة معٌنة بها
وٌقبلون بها فٌما بٌنهم بؽٌر عابق.
أنوا األوراق التجارٌة :
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وضحت المادة ) (123من قانون التجارة األردنً أنوا األوراق التجارٌة وهً:
سند السحب أو السفتجة.سند األمر (السند اإلذنً) (الكمبٌالة).الشٌك.السند لحاملة أو القابل لالنتقال بالتظهٌر.وظابؾ األوراق التجارٌة:
تقوم األوراق التجارٌة بوظابؾ أساسٌة ثالثة هً:
أ .األوراق التجارٌة هً أداة إلبرام  :عقد الصرؾ ونقل النقود من مكان إلى أخر.
ب .األوراق التجارٌة هً أداة وفاء ٌ :عتبر الوفاء باألوراق التجارٌة كالوفاء بالنقود بحكم القانون ،وهً
قابلة عن طرٌق الخصم فً أحد البنوك ألن تتحول فوراً إلى نقود.
ج .األوراق التجارٌة أداة ابتمان  :فهً عادة تتضمن آجالً لالستحقاق ،وٌستفٌد المدٌن من هذا االبتمان
إذ أنه ال ٌلزم بالوفاء إال فً مٌعاد االستحقاق ،كما ال ٌضار الدابن أٌضا ً إذ أنه ٌستطٌع أن ٌخصم
الورقة التجارٌة إذا احتاج إلى نقود عاجلة ،كما ٌستطٌع أن ٌظهرها إلى دابنه فوراً.
والواقع أن األهمٌة الجوهرٌة لألوراق التجارٌة تكمن فً أنها أداة لالبتمان والوفاء فً ذات الوقت.
األسس التً ٌقوم علٌها قانون الصرؾ:
كً تقوم الورقة التجارٌة بوظابفها الحٌوٌة فقد اشترط القانون وجوب توفر بٌانات إلزامٌة معٌنة وأن
تكون هذه البٌانات واضحة ومحددة وال تعتمد على عنصر خارجً عنها ،وهذه األسس هً:
1الشكلٌة فً الورقة التجارٌة:ٌنص القانون على أن الورقة التجارٌة هً محرر مكتوب ،وٌجب أن تتضمن هذه الكتابة بٌانات معٌنة
بحٌث إذا تخلؾ أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارٌة ولم ٌعد هنالك محل لتطبٌق قانون الصرؾ
علٌه ،وإنما ٌرتد أمره إلى القواعد العامة.
2الكفاٌة الذاتٌة:ومبدأ الكفاٌة الذاتٌة ،أن الورقة التجارٌة مستقلة بنفسها فال تحٌل أو تستند إلى واقعة خارجٌة أو عالقة
قانونٌة سابقة أو الحقة إلنشابها.
3تطهٌر الدفو واستقالل التوقٌعات:ٌعتبر مبدأ تطهٌر الدفو ومبدأ استقالل التوقٌعات من أهم األسس التً ٌقوم علٌها قانون الصرؾ .ذلك
أن مقتضى القواعد العامة أن الدابن الذي ٌحٌل حقه إلى شخص أخر إنما ٌحٌل هذا الحق بما ٌلحقه من
عٌوب ودفو وما ٌشوبه من أسباب الفسخ أو البطالن ،ألن المحٌل ال ٌستطٌع أن ٌعطً أكثر مما
ٌملك .لذلك تقضً قواعد القانون المدنً بؤن للمدٌن الحق فً أن ٌتمسك قبل المحال له بالدفو التً
كان له أن ٌتمسك قبل المحٌل وقت نفاذ الحوالة فً حقه.
ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارٌة لكان من الممكن مواجهته بالدفو الناشبة عن جمٌع
العالقات المتتابعة التً نتجت من تعدد انتقالها .وٌترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما
ٌتعرض له الحامل من أسباب االنقضاء أو البطالن وهو أمر ال شك بؤنه ٌحول دون تداول الورقة
التجارٌة.
لذلك كان ال بد من تطهٌر هذه الدفو أوال بؤول كلما ظهرت الورقة لحامل جدٌد ،طالما أن هذا األخٌر
حسن النٌة وال ٌعلم بما ٌشوب العالقة السابقة والتً لم ٌكن هو طرفا فٌها باستثناء الدفو المتعلقة
باألهلٌة والتزوٌر ،ولكن مبدأ استقالل التوقٌعات ٌتدخل هنا أٌضا ً لٌجعل كل توقٌع مستقال بكٌانه ومدى
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صحته ،بحٌث ال ٌمكن أن ٌحتج صاحب أحد التوقٌعات بدفع ٌتعلق بتوقٌع أخر ،فال ٌحتج بانعدام
األهلٌة مثال إال من إنعدمت أهلٌته دون ؼٌرة.
4الموازنة بٌن المصالح المختلفة فً السفتجة:ٌقرر قانون الصرؾ تضامن جمٌع الموقعٌن على الورقة التجارٌة فً الوفاء بقٌمتها للحامل وفً قبولها
من المسحوب علٌه والتضامن بٌن الموقعٌن ٌنتج من مجرد التوقٌع على الورقة التجارٌة ولكن
التضامن هذا الذي وضع لحماٌة الحامل ٌفترض أٌضا أن االلتزام المصرفً ٌفترض الوفاء به بعد
مضً خمس سنوات من استحقاق الورقة .لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القٌام بها
وأن ٌنشط فً المطالبة بالوفاء من المدٌن األصلً فً المٌعاد ألن الوفاء من المدٌن األصلً ٌبرئ
هإالء الموقعٌن السابقٌن .فإذا امتنع ،فإن ذلك ال ٌكفً لكً ٌرجع الحامل على الموقعٌن إال إذا اثبت
االمتنا بورقة رسمٌة هً "البروتستو" فإذا تراخى الحامل ،اصبح مهمال وٌترتب على هذا اإلهمال أن
ٌسقط الضمان عن عاتق المظهرٌن السابقٌن ومن ٌكفلونهم.
السفتجة ( سند السحب)
عرفت السفتجة بالمادة ( )123من قانون التجارة األردنً ومن هذا التعرٌؾ ٌستنتج أن أطراؾ العالقة
فً السفتجة هم ثالثة  :الساحب والمسحوب علٌه والمستفٌد وبهذه العالقة الثالثٌة فإن السفتجة تختلؾ
عن الكمبٌالة وتتفق مع الشٌك مع بعض الفروق وهناك شروط لصحة السفتجة كورقة تجارٌة منها:
1.أن ٌكون الساحب أهال لمباشرة األعمال التجارٌة.
2.الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعالقة الساحب بالمستفٌد.
3.ضرورة تسلٌم السفتجة للمستفٌد ،وأن الشروط التً ذكرناها سابقا ً هً شروط موضوعٌة لصحة
السفتجة إال أن هناك شروط شكلٌة ال بد أن تتوفر فً هذا المحرر المكتوب إذ ال بد من توفر بٌانات
معٌنة نصت علٌها المادة  124وهذه البٌانات هً:
أ -كلمة سفتجة أو سند سحب أم بولٌصة مكتوبة فً متن السند وبنفس اللؽة المستعملة فً كتابتها أما إذا
تخلؾ هذا البٌان أو أخطؤ محرر السفتجة فً تسمٌتها فال تعتبر السفتجة كذلك إال إذا كان المعنى
المستخلص من المتن ٌدل على أنها سفتجة.
ب -أمر صرٌح بالدفع ؼٌر معلق على شرط ،وأن ٌكون موضو الدفع نقوداً وٌحرر المبلػ عادة
بالحروؾ واألرقام فإن تباٌنا فالعبرة للحروؾ ال لألرقام.
ج -تارٌخ ومكان إنشاء السفتجة ،فال بد من كتابة تارٌخ السفتجة لما للتارٌخ من أهمٌة فٌما ٌتعلق
بالقواعد التً تنطبق على السفتجة فمن تارٌخ إنشاء السفتجة نستطٌع أن نعرؾ سن الساحب وقتبذ
لنعرؾ مدى أهلٌته ،وال بد أن ٌكون تارٌخ التحرٌر واحدا ولو تعدد الساحبون وٌعتبر التارٌخ المكتوب
حجة على الؽٌر وعلى أطراؾ السفتجة أما مكان السحب فلٌست له أهمٌة كتارٌخ السحب وأن تخلؾ
هذا البٌان ال ٌإدي إلى بطالن السفتجة بل ٌعتبر فً هذه الحالة بؤن السفتجه قد أنشبت فً المحل
المذكور بجانب اسم الساحب.
د -اسم المسحوب علٌه ،أي من ٌلزمه األداء فالمسحوب علٌه هو شخص من أشخاص السفتجه الثالثة
ولكنه ال ٌلتزم إال إذا وقع علٌها بالقبول وفً هذه الحالة ٌعتبر بمثابة المدٌن األصلً واألمر الصادر من
الساحب إلى المسحوب علٌه ٌفترض عالقة سابقة بٌنهما ٌكون فٌها األول دابنا للثانً وهذا الدٌن هو
الذي نسمٌه مقابل الوفاء وٌجوز أن ٌكون المسحوب علٌه شخصا واحدا كما ٌجوز أن ٌكون الساحب
والمسحوب علٌه شخصا واحدا.
ه -اسم المستفٌد ،وهو بٌان ضروري إذ أن القانون ال ٌجٌز إنشاء السفتجة لحاملها كما أن القانون
األردنً ٌجٌز أٌضا ً أن تسحب السفتجة ألمر الساحب نفسه وتكون الصٌؽة كما ٌلً:
ادفعوا ألمرنا مبلػ ......وٌقصد الساحب من ذلك هو أن ٌحصل على قبول المسحوب علٌه أوالً ثم
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ٌظهرها بعد ذلك إلى المستفٌد الحقٌقً.
و -مبلػ السفتجة ،فقد ذكرنا فٌما سبق بؤنه ال بد أن ٌكون محل السفتجة مبلؽا ً من النقود وٌحب أن ٌكون
هذا البٌان محدداً واضحا ً وبالنسبة الشتراط الفابدة فً السفتجة فانه موضو خالؾ إال أن قانون
التجارة األردنً حسم هذا الخالؾ بؤن أجاز شرط الفابدة فً السفتجة المستحقة للوفاء لدى اإلطال أو
بعد مدة من اإلطال .
ز -تارٌخ االستحقاق ،وهو الموعد الذي ٌستحق فٌه دفع قٌمة السفتجة وٌتحدد مٌعاد االستحقاق بالٌوم
والشهر والسنة وٌجوز أن تكون السفتجة مستحقة الدفع فً مٌعاد قابل للتعٌٌن .أو لمجرد اإلطال أو
بعد فترة محدده من وقت اإلطال أو من تارٌخ معٌن على أنه فً جمٌع األحوال ال بد من وحدة مٌعاد
االستحقاق والسفتجة التً لم ٌبٌن فٌها تارٌخ االستحقاق تعد مستحقة الدفع لدى اإلطال .
ح -مكان االستحقاق ،ولهذا البٌان أهمٌة كبٌرة إذ أن مكان االستحقاق هو الذي ٌطالب فٌه حامل
السفتجه بالوفاء على أنه قرر فً القانون التجاري األردنً بؤنه إذا لم ٌذكر محل الدفع فٌعتبر المحل
الذي ٌذكر بجانب اسم المسحوب علٌه محال للدفع ومن الجابز فً هذه الحالة اعتبار محل إقامة
المسحوب علٌه هو محل الدفع.
ط -توقٌع الساحب ،الساحب هو منشا السفتجة فال قٌمة للسفتجة إال بتوقٌعه على سابر البٌانات الواردة
فٌها وٌجب أن ٌكون التوقٌع داال على شخص الساحب وؼٌر مطموس أو ؼامض فإذا كان الساحب أمٌا
فٌجوز االكتفاء ببصمة اإلصبع شرٌطة وجود شاهدٌن.
ى -ذكر عدد وأرقام النسخ ،وقد أجازت المادة  208من قانون التجارة األردنً سحب السفتجة من عدة
نسخ متطابقة ومرقمه وأن تعٌن هذه األرقام فً صلب السفتجه ذاتها وإال اعتبرت كل واحدة منها
سفتجة مستقلة وقد جرت العادة على ذكر عدد النسخ المحررة من السفتجة فً كل نسخة حتى ٌكون
ذوو المصلحة على علم بحقٌقة النسخ وعددها وأرقامها.
البٌانات االختٌارٌة فً سند السحب:
من الجابز أن ال ٌقتصر ساحب السفتجة على كتابة البٌانات اإللزامٌة ،بل ٌضٌؾ إلٌها بٌانات أخرى
ٌتوخى فٌها تحقٌق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراؾ السفتجة الثالثة .والبٌانات االختٌارٌة ؼٌر
محصورة ،وهً ال تتقٌد إال باحترام القواعد اآلمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصابصها األصلٌة.
وفٌما ٌلً أهم هذه الشروط:
1شرط عدم ضمان القبول:القاعدة هً أن كال من الساحب وسابر الموقعٌن على سند السحب ٌلتزمون بضمان القبول والوفاء من
المسحوب علٌه فً مٌعاد االستحقاق .إال أن قانون التجارة أجاز للساحب أن ٌتملص من كفالة القبول،
إال أن أي تملص من كفالة الوفاء ٌعد لؽوا .وٌترتب على ذلك أنه ٌجوز للساحب أن ٌضع شرط عدم
ضمان القبول ،إال أنه ال ٌستطٌع أن ٌضع شرط عدم ضمان الوفاء.
2شرط محل الدفع المختار:قد ٌعٌن الساحب للسفتجة مكانا للوفاء محل شخص أخر ؼٌر المسحوب علٌه والعتبارات متعلقة
بمصلحة المسحوب علٌه ،كما إذا كان هنالك خشٌة من تؽٌب األخٌر عند مٌعاد االستحقاق أو كان له
حساب فً بنك وسٌقوم البنك بالوفاء نٌابة عن المسحوب علٌه عند حلول األجل.
3شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب علٌه:وإذا وضع الساحب هذا الشرط فال ٌجوز للمسحوب علٌه أن ٌقبل السفتجة أو ٌوفً بها قبل أن ٌخطره
الساحب بها.
4شرط القبول والوفاء االحتٌاطً:قد ٌعٌن الساحب ( أو أحد المظهرٌن ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو للوفاء بها إذا امتنع المسحوب
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علٌه عن القبول أو الوفاءٌ ،سمى القابل أو الموفً االحتٌاطً.
5شرط الرجو بدون مصارٌؾ أو " بدون نفقة " أو " بدون احتجاج" :أجازت المادة ( )184تجاري للساحب أو أي مظهر أو ضامن احتٌاطً أن ٌعفً حامل السند عند
المطالبة من تقدٌم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند " المطالبة بال مصارٌؾ "
أو بدون احتجاج.
والواقع أن أثر هذا الشرط ٌختلؾ فٌما إذا وضعه الساحب أو أحد المظهرٌن .فإذا وضعة الساحب جاز
للحامل االحتجاج به على كل الموقعٌن على السفتجة ألن الساحب منشا السند ،وٌعتبر الشرط الذي
أورده داخال فً كٌان الورقة ذاتها ،أما إذا وضعه أحد المظهرٌن ،فإن الحامل ال ٌعفى من تحرٌر
البروتستو إال بالنسبة لواضع الشرط فقط.
6شرط وصول القٌمة:إن بٌان وصول القٌمة ٌشٌر إلى العالقة بٌن الساحب والمستفٌد .ورؼم أن بٌان وصول القٌمة ؼٌر الزم
فً السفتجة إال أن التجار جروا على إضافته بحكم العادة وٌذكر عادة أن " القٌمة وصلت نقداً " أو "
بضاعة " وال ٌإثر ذلك فً صحة السفتجة ما دامت قد استوفت سابر البٌانات اإللزامٌة.
تداول السفتجة:
السفتجة مهٌؤة بطبٌعتها للتداول وعلى ذلك تنص المادة  141من القانون التجاري األردنً بقولها:
سند السحب قابل للتداول بطرٌق التظهٌر ولو لم ٌذكر فٌه صراحة كلمة( األمر).
وسند السحب الذي ٌدون فٌه صاحبة عبارة ( لٌس ألمر ) أو أٌة عبارة أخرى مماثلة ٌخضع تداوله
ألحكام حوالة الحق المقرر فً القانون المدنً دون ؼٌرها.
فهناك أذن طرٌق واحد لتداول السفتجة هو التظهٌر ،والتظهٌر قد ٌكون تاما ً ناقال للملكٌة وقد ال ٌكون
كذلك.
أوال  -التظهٌر الناقل للملكٌة:
التظهٌر الناقل للملكٌة هو بٌان ٌكتبه المظهر على السفتجة ٌنقل بواسطته ملكٌة الحق الثابت بها إلذن
المظهر له وال بد أن تتوافر الشروط التالٌة فً التظهٌر لكً ٌرتب أثاره.
شروط التظهٌر:
1.أن ٌكون التظهٌر مكتوبا ً وقد ٌكون التظهٌر اسمٌا ً بكتابة اسم المظهر له وقد ٌكون على بٌاض فإذا
كان التظهٌر على بٌاض أصبحت السفتجة وكؤنها للحامل على الرؼم بؤن القانون ٌحظر أن تكون
السفتجة للحامل.
2.أن ٌكون التظهٌر موقعا ً فقد أوجب القانون أن تشتمل السفتجة على توقٌع المظهر.
ٌ3.جب أن ٌكون التظهٌر شامال لكل قٌمة السفتجة .فالتظهٌر الجزبً باطل وأما التظهٌر المعلق على
شرط ٌبطل الشرط وٌبقى التظهٌر صحٌحا ً.
4.عدم اشتراط بٌان التارٌخ الذي تم فٌه التظهٌر وهناك بعض البٌانات قد تضاؾ إلى التظهٌر كشرط
الوفاء االحتٌاطً أو شرط الرجو بال مصارٌؾ أو شرط عدم الضمان ،وجمٌع تلك البٌانات ٌنطبق
علٌها مبدأ استقالل التواقٌع فال ٌستفٌد من البٌان االختٌاري إال المظهر الذي ٌضعه وال ٌستفٌد منه بقٌة
المظهرٌن من السابقٌن أو الالحقٌن.
آثار التظهٌر:
إن التظهٌر الناقل للملكٌة ٌرتب أثاراً ربٌسٌة ثالثة وذلك وفقا ً ألحكام المواد  144،145،146من قانون
التجارة األردنً وهذه اآلثار هً ما ٌلً:
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1نقل ملكٌة السفتجة للمظهر له:فٌصبح المظهر له هو المالك لمقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علٌه وٌكون له الحق بالتقدم إلى
المسحوب علٌه ؼٌر القابل مطالبا ً إٌاه بالقبول وأن ٌتقدم إلٌه مطالبا ً بالوفاء فً موعد االستحقاق.
2التزام المظهر بضمان القبول والوفاء:ٌعتبر المظهر ضامنا للقبول والوفاء متضامنا مع من سبق من المظهرٌن ومع الساحب والمسحوب
علٌه.
3مبدأ تطهٌر الدفو :وهذا األمر هو أهم اآلثار التً تترتب على التظهٌر الناقل للملكٌة وأكثرها خروجا ً على المبادئ العامة.
ذلك أن القاعدة العامة هً أن الشخص ال ٌستطٌع أن ٌعطً لؽٌره أكثر مما ٌملك ،لذلك فإن المحٌل فً
الحوالة المدنٌة ال ٌنقل للمحال له إال ذات الحق الذي له قبل المحال علٌه بكل ما ٌشوبه من عٌوب وما
ٌرد علٌه من دفو فٌستطٌع المحال علٌه أن ٌدفع فً مواجهة المحال له بكل الدفو التً كان ٌتمسك
بها فً مواجهة المحٌل وقت نفاذ الحوالة فً حقه .إال أن تطبٌق هذا المبدأ على األوراق التجارٌة
ٌعرقل تداولها وٌشل وظٌفتها كؤداة ابتمان ووفاء .لهذا فإن مبدأ تطهٌر الدفو قد أقر لٌحمً الحامل
حسن النٌة من هذه الدفو  ،ومإدى هذا المبدأ أنه ال ٌجوز للمدٌن فً الورقة التجارٌة أن ٌتمسك تجاه
الحامل حسن النٌة بالدفو التً كان ٌستطٌع أن ٌتمسك بها فً مواجهة حامل سابق ،فكؤن التظهٌر قد
طهر الورقة التجارٌة مما كان بها من دفو  .ومن أجل تطبٌق مبدأ تطهٌر الدفو ٌجب أن تتوفر ثالثة
شروط هً ما ٌلً:
1.ال بد أن ٌكون التظهٌر ناقال للملكٌة أما التظهٌر التوكٌلً فؤنه ال ٌرتب هذا األثر الهام.
ٌ2.جب أن ٌكون الحامل الذي ٌستفٌد من تطهٌر الدفو حسن النٌة.
ٌ3.جب أن ال ٌكون دخل للحامل بالدفو التً ٌطهرها التظهٌر.
ثانٌا ً – التظهٌر ؼٌر القابل للملكٌة ( التظهٌر التوكٌلً والتؤمٌنً) :
وٌكون عندما ال ٌقصد المظهر نقل ملكٌة السفتجة إلى المظهر إلٌه إنما مجرد توكٌله فً تحصٌل قٌمتها
لحسابه وٌكون كذلك عندما تشمل عبارة التظهٌر على أن القٌمة ( للتوكٌل ) أو القٌمة للتحصٌل أو
القٌمة ( للقبض ) فٌجب أن ٌتضمن التظهٌر التوكٌلً إلى جانب التوقٌع عبارة واضحة تفٌد معنى
التوكٌل.
أما التظهٌر التؤمٌنً فٌقصد به رهن الحق الثابت بالسفتجة إلى دابن المظهر فٌظهرها إلى هذا الدابن
تظهٌراً تؤمٌنٌاً .وهذا التظهٌر ٌحظر على المظهر إلٌه تظهٌر السفتجة تظهٌراً ناقال للملكٌة.
ضمانات الوفاء فً السفتجة:
لقد نص قانون التجارة األردنً على وجود عدة ضمانات لحامل السفتجة تطمبنه إلى الحصول على
الوفاء الكامل للقٌمة فً مٌعاد استحقاقها وأهم هذه الضمانات هً ما ٌلً:
1مقابل الوفاء:وهو الدٌن النقدي الذي ٌكون للساحب بذمة المسحوب علٌه وهو ٌمثل عالقة مستقلة خارجة عن تحرٌر
السفتجة .وٌمكن إثبات مقابل الوفاء من قبل كل شخص صاحب مصلحة.
وقبول المسحوب علٌه للسفتجة ٌعتبر قرٌنة على وجود المقابل لدٌه وهً قرٌنة ال تقبل إثبات العكس
أمام الؽٌر ولكن تقبل إثبات العكس فٌما بٌن الساحب والمسحوب علٌه ولوجود مقابل الوفاء ال بد من
توافر ثالثة شروط وهً ما ٌلً:
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1.أن ٌكون دٌن الساحب على المسحوب علٌه مبلؽا ً نقدٌا ً.
2.أن ٌكون مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق السفتجة.
3.أن ٌكون مقابل الوفاء محققا ً ومقدراً ومستحق الوفاء وقت استحقاق السفتجة.
التزاحم على مقابل الوفاء:
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب علٌه من الساحب ولم ٌكن مقابل الوفاء كافٌا ً
للوفاء بها جمٌعا ً فؤنه ٌتبع اآلتً فً وفابها.
1.تارٌخ إنشاء السفتجة ٌعتبر أحد عوامل التفضٌل فً الوفاء.
2.السفاتج المقبولة تفضل على ؼٌرها.
3.السفاتج المخصص لها مقابل وفاء مقدمه على ؼٌرها.
2الضمان الثانً لوفاء السفتجة هو القبول:القبول هو تعهد المسحوب علٌه كتابة بالوفاء بالسفتجة فً مٌعاد استحقاقها ذلك أن المسحوب علٌه ؼٌر
القابل ٌظل أجنبٌا ً عن السفتجة وال ٌستطٌع الحامل إال أن ٌطالبه بمقابل الوفاء الذي للساحب عنده.
ٌحق للساحب أن ٌمنع المستفٌد من تقدٌم السفتجة للقبول قبل موعد معٌن كما ٌحق للساحب إلزام
المستفٌد بضرورة تقدٌمها للمسحوب علٌه لقبولها فً موعد محدد وهناك سفاتج ال تقدم للقبول إذا
اشترط عدم تقدٌمها للقبول وكذلك السفاتج المستحقة لدى اإلطال .
شروط القبول:
أ .أن ٌقع القبول كتابة وعلى ذات السفتجة.
ب .أن ٌتضمن صبؽة تدل على القبول.
ج ٌ.جب أن ٌتضمن القبول توقٌع المسحوب علٌه أو بصمته.
د .أن ٌكون القبول ؼٌر معلق على شرط موقؾ أو فاسخ أو معدل للبٌانات الواردة فً السفتجة إال فً
الحاالت االستثنابٌة التالٌة:
ٌ1جوز للمسحوب علٌه أن ٌقرن قبوله بتحفظ ٌفٌد أنه قبل السفتجة على المكشوؾ.ٌ2جوز للمسحوب علٌه أن ٌعدل من محل الوفاء المختار.ٌ3جوز للمسحوب علٌه أن ٌقبل السفتجة قبوالً جزبٌا ً.أثار القبول:
ٌإدي القبول إلى تؽٌٌر جوهري فً مركز الساحب وفً مركز المسحوب علٌه إذ بعد القبول ٌصبح
المسحوب علٌه هو المدٌن األصلً فً السفتجة وٌصبح التزام الساحب فً المرتبة الثانٌة وبعد قبول
المسحوب علٌه ٌمتنع علٌه االحتجاج بمواجهة الحامل بالعٌوب أو الدفو التً كان ٌمكن أن ٌدفع بها
فً مواجهة الساحب ومن جهة ثانٌة فإن قبول المسحوب علٌه للسفتجة ٌبرئ ذمة الساحب وسابر
المظهرٌن قبل الحامل .كما ٌنتج القبول أثرا مهما هو وجود قرٌنة على تلقً المسحوب علٌه مقابل
الوفاء.
الوفاء بالسفتجة:
عندما ٌحٌن مٌعاد استحقاق السفتجة فإن الحامل األخٌر لها ٌتقدم إلى المسحوب علٌه مقدما ً السفتجة
مطالبا ً بالوفاء فإذا أوفى المسحوب علٌه بقٌمتها وفاء صحٌحا ً فقد انقضت حٌاة السفتجة انقضاء طبٌعٌا ً
مما ٌستتبع براءة جمٌع المسإولٌن فٌها من التزامهم بضمان الوفاء إال أن الحامل الشرعً للسفتجة قد
ٌفقد حٌازتها بالضٌا أو السرقة لذلك نظم القانون لصالحة اقتضاء حقه حتى ال ٌخل باطمبنان
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المسحوب علٌه الموفى وفٌما ٌلً إٌجاز لموضوعات الوفاء من ناحٌة زمانه ومكانه ومحلة بالنسبة
لزمان الوفاء .فإنه ٌجب أن ٌتم الوفاء بالسفتجة فً مٌعاد استحقاقها وال ٌجوز للقاضً أن ٌمنح
المسحوب علٌه مهلة زٌادة عن الموعد المحدد الستحقاق السفتجة حتى أنه ٌجوز للحامل باعتباره دابن
أن ٌرفض الوفاء الذي ٌعرضه المسحوب علٌه قبل المٌعاد إال أنه من واجب الحامل أن ٌطالب بالوفاء
فً موعد استحقاقها دون تراخ منه أو تسامح وتارٌخ االستحقاق كما علمنا ٌجب أن ٌكون محدداً على
وجه ٌقٌنً ال ٌحتمل الشك إال أنه ٌكون تارٌخ االستحقاق محدداً على الوجوه التالٌة:
1.لدى اإلطال .
2.لمهلة ما بعد اإلطال .
3.لمهلة تبتدئ من تارٌخ معٌن.
4.لٌوم معٌن.
مكان الوفاء:
ٌجب أن ٌتم الوفاء فً مكان استحقاق السفتجة المبٌن فٌها وقد ٌكون مكان االستحقاق هو موطن
المسحوب علٌه وقد ٌكون موطنا مختاراً وفً كال األحوالٌ ،جب أن ٌتم فً المكان المحدد للوفاء.
وؼالبا ً ما ٌقع الوفاء من المسحوب علٌه وٌجب أن تتوفر فً المسحوب علٌه أهلٌة التصرؾ فً المبلػ
المطلوب الذي ٌوفً به فإذا كان الموفً فاقد األهلٌة بطل الوفاء ،كذلك إذا قام المسحوب علٌه بالوفاء
بعد صدور الحكم بإفالسه فإن هذا الوفاء ال ٌسري على جماعة الدابنٌن وٌجب أن ٌقع الوفاء للدابن أو
لناببه فإذا حصل الوفاء لؽٌر الدابن أو ناببه فال تبرأ ذمة المدٌن.
محل الوفاء:
محل الوفاء هو المبلػ النقدي المبٌن بالسفتجة وٌجب إٌفاء الشًء المستحق نفسه وال ٌجبر الدابن على
قبول ؼٌره وإن كان أعلى منه قٌمة فإذا كان مبلػ السفتجة محدداً بعملة أجنبٌة ؼٌر تلك المتداولة فً
مكان االستحقاق فإن للمسحوب علٌه الخٌار بٌن أن ٌدفع قٌمة السفتجة بهذه العملة األجنبٌة وبٌن أن
ٌدفعها بالعملة المتداولة فً مكان الوفاء على أساس سعرها فً تارٌخ االستحقاق وٌجوز للساحب عند
تحدٌد المبلػ بالعملة األجنبٌة أن ٌشترط أن ٌتم الوفاء بها فعال ولٌس بؽٌرها وهذا الشرط جابز ومعتبر،
وٌجوز الوفاء الجزبً فً السفتجة وذلك أن الوفاء الجزبً ٌحقق مصلحة الساحب وسابر المظهرٌن
الذٌن ٌضمنون الوفاء وعلى الموفً أن ٌسترد السفتجة حٌن الوفاء بها تالفٌا ً لمطالبته من شخص أخر
حسن النٌة ظهرت له السفتجة.
المعارضة فً الوفاء:
ال ٌجوز المعارضة فً الوفاء إال فً حالتً الضٌا واإلفالس ففً هاتٌن الحالتٌن أوجب القانون على
المسحوب علٌه أن ٌمتنع عن الوفاء بالسفتجة حتى ٌفصل القضاء بٌن الحامل المتقدم وبٌن من ٌدعً
ملكٌة السفتجة وضٌاعها أما فً حالة إفالس الحامل فإن المعارضة فً الوفاء تؤتً من وكٌل التفلٌسة
فإذا لم ٌفعل وكٌل التفلٌسة ذلك قام المسحوب علٌه بالوفاء للحامل المفلس وأن وفاءه ٌكون صحٌحا ً
مبربا ً للذمة .ولم ٌشترط القانون شكال معٌنا ً للمعارضة بالوفاء فٌصح أن تتم المعارضة ببرقٌة أو
بخطاب مسجل أو بخطاب عادي أو حتى شفاهة إال أنه من األفضل أن تتم المعارضة بالوفاء بالسفتجة
عن طرٌق الكاتب العدل حتى ٌعفً نفسه من عبء إثبات المعارضة إذا أنكرها من وجهت إلٌه.
أثار الوفاء:
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إذا تم الوفاء على الوجه الطبٌعً من المسحوب علٌه فً مٌعاد االستحقاق للحامل الشرعً للسفتجة
دون معارضة من أحد فقد انتهت حٌاة السفتجة ،وٌترتب على هذا األثر الهام براءة ذمة سابر الموقعٌن
علٌها من ضمان الوفاء للحامل على وجه التضامن.
الوفاء بالسفتجة فً حالة الفقدان أو السرقة:
إذا خرجت السفتجة عن حٌازة المالك الشرعً لها بؽٌر إرادته كما فً حالتً الفقدان أو السرقة فؤنه
ٌتعرض لخطرٌن كبٌرٌن ،األول أنه لن ٌستطٌع أن ٌتقدم إلى المسحوب علٌه مطالبا ً بالوفاء بعد أن فقد
حٌازة السفتجة ،والثانً هو احتمال أن ٌتقدم من عثر علٌها أو سرقها فٌحصل على الوفاء ،ولذلك فإن
مصلحة المالك الشرعً أن ٌبادر بالمعارضة لدى المسحوب علٌه حتى ٌمتنع عن الوفاء لمن ٌتقدم إلٌه
بالسفتجة فً مٌعاد االستحقاق.
وٌجب التفرٌق فً حالة الفقدان أو السرقة بٌن حالتٌن:
الحالة األولى  :عندما تكون السفتجة ؼٌر مقترنة بالقبول.
الحالة الثانٌة  :إذا كانت السفتجة مقترنة بالقبول.
ففً الحالة األولى ٌجوز لصاحبها التشبث باستٌفابه بناء على إصدار نسخة ثانٌة أو ثالثة  ...الخ .أما إذا
كانت السفتجة مقترنة بالقبول فال بد لصاحبها فً هذه الحالة من مراجعة المحكمة للحصول على قرار
بتحصٌلها بعد تقدٌم كفالة ٌلتزم بموجبها بدفع قٌمة السفتجة فٌما إذا ظهر فٌما بعد بؤنه لٌس مالكا ً
للسفتجة وٌظل هذا االلتزام قابما ً لمدة ثالث سنوات .وإذا تناز على ملكٌة السفتجة مالكها وحابزها فؤنه
ٌفضل مالك السفتجة على الحابز إذا كان الحابز سٌا النٌة سواء كان هو السارق أو من عثر علٌها أو
من تلقاها عنه مع علمه بواقعة السرقة ،أما إذا كان الحابز حسن النٌة ،كما إذا تلقى السفتجة بتظهٌر
ظاهر الصحة من شخص كان ٌظن أنه الحامل الشرعً للسفتجة ،وقد نص قانون التجارة األردنً على
تفضٌل الحامل حسن النٌة.
االمتنا عن الوفاء:
إذا امتنع المسحوب علٌه عن الوفاء فً موعد االستحقاق ففً هذه الحالة ٌحق للحامل الرجو على
سابر الموقعٌن الذٌن ٌضمنون هذا الوفاء على وجه التضامن ،ولكن ٌتوجب علٌه قبل الرجو أن ٌبدأ
بإثبات امتنا المسحوب علٌه إثباتا رسمٌا ً بتحرٌر احتجاج ٌسمى احتجاج عدم الوفاء ٌتم توجٌهه
بواسطة الكاتب العدل .وٌجوز للحامل الرجو على سابر المظهرٌن قبل موعد استحقاق السفتجة فً
الحاالت التالٌة:
1إذا امتنع المسحوب علٌه عن قبول السفتجة كلٌا ً أو جزبٌا ً.2إذا أفلس المسحوب علٌه سواء كان قابالً للسفتجة أو ال ،أو إذا توقؾ عن اإلٌفاء أو إذا حجزتأمواله وفضل الحجز نظراً لعدم كفاٌة األموال.
3إذا أفلس الساحب وكانت السفتجة ؼٌر صالحة للقبول.الرجو بالسفتجة:
إذا لم ٌحصل حامل السفتجة على الوفاء من المسحوب علٌه أو من الموفً بالواسطة فال مفر له من
الرجو القضابً بالسفتجة على سابر الملتزمٌن بها حتى ٌحصل مقابل الوفاء .ومتى قام الحامل
بتحرٌر البروتستو فً المٌعاد ،جاز له بعد ذلك أن ٌباشر الرجو  ،وللحامل حق الرجو القضابً على
جمٌع الموقعٌن دون مراعاة ترتٌب معٌن فً الرجو على الملتزمٌن باعتبارهم جمٌعا ً متضامنٌن فً
الوفاء.
أما موضو الرجو  :فالحامل ٌستطٌع أن ٌرجع على الملتزم بالضمان طالبا ً ما ٌلً:
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1.مبلػ السفتجة مع الفوابد االتفاقٌة إذا وجد نص بذلك.
2.الفوابد القانونٌة.
3.نفقات تحرٌر البروتستو واإلشعارات.
أما إجراءات الرجو  :فهً إخطار الملتزمٌن بالضمان وبواقعة االمتنا وٌجب إرسال إشعار بعدم
القبول أو عدم اإلٌفاء إلى من ظهر له السند وإلى الساحب فً أٌام العمل األربعة التً تلً ٌوم
االحتجاج.
السقوط والتقادم:
لقد رتب القانون على حامل السفتجة واجبات معٌنة عند حلول مٌعاد االستحقاق ،ورتب على إهمال هذه
الواجبات سقوط حقه فً الضمان أما الواجبات التً ٌترتب علٌها فً حالة إهمال الحامل سقوط حقه
فهً:
أوالً:
1.إذا لم ٌتقدم الحامل للمسحوب علٌه بالسفتجة المستحقة األداء لدى اإلطال أو بعد مدة معٌنة من
اإلطال فً طلب الوفاء أو طلب القبول خالل المٌعاد المقرر فً القانون ،وهو فً األصل مٌعاد سنة
من تارٌخ إنشاء السفتجة.
2.وٌعتبر الحامل مهمال إذا لم ٌقم بتحرٌر بروتستو عدم القبول حٌن ٌكون تحرٌره واجبا ً فً مدة
محددة ،كما هو الشؤن بالنسبة للسفتجة المستحقة بعد مدة معٌنة من اإلطال  ،ووجوب عرضها للقبول
خالل سنة من تارٌخ إنشابها ،والسفتجة التً ٌشترط ساحبها عرضها للقبول فً مٌعاد معٌن فٌجب على
الحامل عرضها للقبول فً المٌعاد الذي حدده الساحب ،فإذا رفض المسحوب علٌه وجب على الحامل
تحرٌر البروتستو خالل هذا المٌعاد وإال أعتبر مهمال.
3.كذلك ٌعتبر الحامل مهمال إذا لم ٌقم بتحرٌر البروتستو لعدم الوفاء فً المٌعاد القانونً وهو أحد
ٌومً العمل التالٌٌن لٌوم االستحقاق.
والسقوط مقرر مصلحة الملتزم بالضمان ،ولذا فهو ال ٌتعلق بالنظام العام وٌترتب على ذلك أنه ٌجوز
التنازل عنه صراحة أو ضمناً ،وال ٌحكم به القاضً من تلقاء نفسه بل ال بد أن ٌحتج به صاحب
المصلحة فٌه.
ثانٌا ً  :التقادم:
إلى جانب السقوط الذي قرره القانون لصالح الملتزمٌن لضمان الوفاء فً مواجهة الحامل المهمل،
وضع القانون تقادما ً قصٌراً خاصا ً ٌستفٌد منه سابر الملتزمٌن المصرفٌٌن .وهذا التقادم القصٌر ٌستند
إلى قرٌنة الوفاء .وٌقصد بالتقادم مرور الزمن الذي ٌمنع من المطالبة أو الرجو  ،إال أن المنع من
المطالبة بالسفتجة التً مضى علٌها التقادم ال ٌمنع صاحب الحق من المطالبة بالدٌن األصلً الذي من
اجله أنشبت السفتجة ،بل ٌظل الدٌن األصلً قابما ً ٌمكن المطالبة به خالل فترة التقادم العادي الطوٌل.
وقد حدد قانون التجارة األردنً فً المادة ( ) 214ثالث مدد للتقادم فٌما ٌتعلق بالحقوق الناتجة عن
السفتجة وهذه اآلجال هً:
)1تتقادم الحقوق على المسحوب علٌه القابل بعد مضً خمس سنوات من تارٌخ استحقاق السفتجة.
وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد اإلضال فتبدأ من تارٌخ تقدٌمها مثال للوفاء.
)2تتقادم الدعاوى التً ٌرفعها الحامل على الساحب والمظهرٌن بمرور سنتٌن من تارٌخ تحرٌر
االحتجاج المقدم فً المدة القانونٌة.
)3تتقادم دعاوى المظهرٌن بعضهم على بعض بعد مرور سنة تبدأ فً الٌوم الذي دفع فٌه المظهر مبلػ
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السفتجة.
وٌنقطع التقادم الصرفً بصدور حكم ،أو االعتراؾ بالدٌن فً صك مستقل أو بتسدٌد الملتزم جزءاً
منه ،وفً ذلك تنص المادة ( )215من قانون التجارة " وال ٌجوز للمحكمة أن تحكم بالتقادم الصرفً
من تلقاء نفسها ،بل ال بد أن ٌتمسك به المدٌن ،وٌجوز التمسك به فً أٌة حالة كانت علٌها الدعوى ،ولو
أمام المحكمة االستبنافٌة".
سند األمر ( السند اإلذنً)
أو الكمبٌالة
كما ذكرنا سابقا ً فإن السند اإلذنً أو سند األمر ورقة تتضمن تعهد محررها بدفع مبلػ معٌن إلذن
شخص أخر هو المستفٌد بمجرد اإلطال أو فً مٌعاد معٌن أو قابل للتعٌن .ومن هذا التعرٌؾ ٌتبٌن
بؤن الكمبٌالة أو سند األمر هً ورقة ثنابٌة األطراؾ لٌس فٌها إال محرر ٌتعهد لمصلحة المستفٌد بٌنما
السفتجة ورقة ثالثٌة األطراؾ هم ساحب ٌصدر األمر إلى المسحوب علٌه ومستفٌد ٌصدر األمر
لمصلحته .وهذا هو الفارق الجوهري بٌن السفتجة وسند األمر .وحٌث أن سند األمر أبسط وأقل تعقٌداً
من السفتجة لذا فإن بٌانات سند األمر أقل من بٌانات السفتجة أو تنقص عنها فً بٌان اسم المسحوب
علٌه وعند إنشاء الكمبٌالة وسند األمر أو السند اإلذنً فإنه ال بد من توفر البٌانات التالٌة فٌها:
1.شرط األمر أو ذكر عبارة سند األمر فً نص السند نفسه وباللؽة المستعملة فً كتابة.
2.تعهد ؼٌر معلق على شرط بدفع مبلػ معٌن.
3.تارٌخ االستحقاق.
4.مكان األداء.
5.اسم المستفٌد.
6.تارٌخ ومكان إنشاء السند.
7.إمضاء الشخص مصدر السند ( المحرر ) الموقّع.
تطبٌق قواعد السفتجة على سند األمر:
أشارت المادة )  ( 225من قانون التجارة األردنً إلى أن األحكام المتعلقة بالسفتجة فٌما ٌختص
بتظهٌرها واستحقاقها ووفابها والرجو بسبب عدم الوفاء واالحتجاج والوفاء بالواسطة والصور
والتحرٌؾ والتقادم وأٌام العطل الرسمٌة وحساب المهل والمواعٌد ،وحظره منح المهل القضابٌة
والحجز االحتٌاطً تتبع جمٌعا ً فً سند األمر وذلك كله بالقدر الذي ال ٌتعارض مع ماهٌته ،كما أشارت
المادة (  ) 226من قانون التجارة األردنً إلى أنه تسري على سند األمر األحكام المتعلقة بسند السحب
المستحق األداء فً موطن أحد األؼٌار أو أٌة جهة أخرى ؼٌر الجهة التً بها موطن المسحوب علٌه
واشتراط الفابدة واالختالؾ فً البٌانات الخاصة بالمبلػ الواجب دفعة والنتابج المترتبة على التوقٌع
وعلى توقٌع شخص ال صفة له أو شخص جاوز حدود نٌابته.
وهذا التعداد الذي حاولت به المادتان المذكورتان أعاله أن تحصر به مواضع اإلحالة ،إال أنه باعتقادنا
أن هذا التعداد هو على سبٌل المثال ال الحصر .ومما سبق ٌتبٌن أن القواعد المطبقة فً سند السحب أو
السفتجة جمٌعها تطبق على سند األمر ،إال ما كان منها ٌتعارض مع ماهٌة سند األمر.
ضمانات الوفاء فً سند األمر:
حٌث أن سند األمر هو ورقة ثنابٌة األطراؾ فإن هذا السند ال ٌحتاج إلى القبول وال إلى مقابل الوفاء،
وبالتالً فإن ضمانات الوفاء تنحصر فً تضامن الموقعٌن والضمان االحتٌاطً .وبالنسبة لوفاء
الكمبٌالة فإن ذات األحكام التً تسري على وفاء السفتجة تطبق على سند األمر من حٌث أطراؾ الوفاء
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وزمانه ومكانه والمعارضة فٌه وتقدٌم احتجاج عدم الوفاء.
تقادم سند األمر:
تتقادم الدعوى على محرر سند األمر بمضً خمس سنوات على تارٌخ استحقاق السند اإلذنً أو سند
األمر كما تتقادم دعوى الحامل على المظهرٌن بعد مضً سنتٌن ،أما دعاوى المظهرٌن بعضهم على
بعض فتتقادم بمضً سنة واحدة.

الشٌك
نشؤته:
الشٌك أحدث األوراق التجارٌة عهدا ومع ذلك فقد ذا استعماله ذٌوعا ً كبٌراً ال فً المعامالت التجارٌة
فحسب بل وفً المعامالت المدنٌة أٌضا ً وٌشبه الشٌك فً شكله سند السحب أو السفتجه إذ ٌتضمن ثالثة
أشخاص هم الساحب والمسحوب علٌه والمستفٌد .وأصل كلمة الشٌك مستمد من اللؽة اإلنجلٌزٌة من
اصل كلمة  checkومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن ٌراجع حسابات العمٌل قبل صرؾ
الشٌك وفً اللؽة الفرنسٌة تكتب  chequeلها نفس المعنى باللؽة اإلنجلٌزٌة وقد بدأ استعمال الشٌك فً
برٌطانٌا ومنها تسرب إلى البالد األخرى وأقدم قانون بحث فً الشٌك ونظم قواعده وهو قانون التجارة
الهولندي الصادر عام  1838ثم صدر القانون الفرنسً فً  14حزٌران  1865والقانون البلجٌكً فً
 20حزٌران  1873ومما هو جدٌر بالمالحظة أن قانون الشٌك العثمانً الذي أطلق علٌه اسم قانون
الشٌك المإقت صدر بإرادة السلطان محمد رشاد وقد ورثت سورٌا ولبنان هذا القانون المإقت عن
الدولة العثمانٌة وبقى هذا القانون مطبقا ً حتى صدور قانون التجارة الجدٌد الذي عالج أحكام الشٌك
مستمداً من القانون الموحد الذي أقر فً جنٌؾ عام  ،1931وهكذا الحال فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة
إلى أن صدر قانون التجارة األردنً رقم  12لسنة  1966الذي تضمن أحكاما ً خاصة بالشٌك.
أركان الشٌك:
إن أركان الشٌك تنقسم إلى نوعٌن () 1أركان موضوعٌة ( )2أركان شكلٌة.
أما األركان الموضوعٌة فهً التً ٌجب توافرها فً كل العقود وتعتبر بمثابة أركان عامة ونكتفً
بتعداد هذه األركان دون الدخول فً تفصٌالتها ألن محل هذه الدراسة هو القانون المدنً الذي ٌضمن
تفصٌال لهذه األركان وهً  )1األهلٌة  )2الرضا  )3المحل  )4السبب ،وبإٌجاز سرٌع نقول أن األهلٌة
ٌمكن تعرٌفها بؤنها صالحٌة الشخص لثبوت الحقوق وااللتزامات له وعلٌه ،وسن الرشد بحسب القانون
األردنً هو ثمانٌة عشر سنة وكل من بلػ هذه السن ٌعتبر راشداً وكامل األهلٌة إال إذا كان مصابا ً بآفة
عقلٌة أو جسمٌة تحد من أهلٌته كالجنون والعته والسفه والؽفلة.
أما الرضا فهو صدور العقد عن طو واختٌار من الشخص بحٌث تكون إرادته سلٌمة وؼٌر مشوبة
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بؤي عٌب من عٌوب الرضا وهً الؽلط والتدلٌس واإلكراه أما الركن الثالث وهو المحل وهو المعقود
علٌه والذي ٌجب أن ٌكون محال ممكنا ومشروعاً .أما الركن الرابع وهو السبب إنما ٌعنى الؽرض
المباشر المطلوب من العقد وٌجب أن ٌكون سبب العقد دابما ً موجوداً وصحٌحا ً ومشروعا ً وؼٌر مخالؾ
للنظام العام واآلداب العامة .هذه هً األركان الموضوعٌة العامة.
أما األركان الخاصة وهً ما ٌجب توافرها فً الشٌك بشكل خاص وهً التً ٌعبر عنها ببٌانات الشٌك
وهذه سنؤتً على ذكرها فٌما بعد ألنه ٌجب أن نشٌر قبل ذلك إلى خصابص الشٌك ووظابفه.
خصابص الشٌك ووظابفه:
لعله ؼنً عن البٌان أن نذكر بؤن الشٌك ٌلعب دوراً هاما ً فً حٌاتنا االقتصادٌة وفً معامالتنا المالٌة
نظراً لما ٌحققه الشٌك من مزاٌا عدٌدة باعتباره أداة من أدوات السوق المصرفً فهو ٌإدي وظابؾ
هامة فً التعامل منها دوره فً تسهٌل التعامل بٌن األفراد وسرعة تسوٌة الدٌون كما انه ٌستعمل كؤداة
للوفاء تحل محل النقود وتقوم مقامها لكونه مستحق األداء لدى اإلطال  ،وللوفاء بطرٌق الشٌك ممٌزات
عدٌدة نجملها بما ٌلً:
أ ٌ-إدي الشٌك إلى إٌدا النقود فً المصارؾ بدال من اكتنازها فً الخزابن الخاصة وما قد تتعرض له
من أخطار السرقة والضٌا .
ب -أن الوفاء بطرٌق الشٌك ٌعتبر بمثابة أداة إثبات عند المنازعة لما ٌتطلبه الوفاء به من إجراء بعض
القٌود الكتابٌة لدى المصارؾ قد ٌحتج بها عند الحاجة.
جٌ -حقق الشٌك ضمانا ً جدٌا ً للحامل بالنظر لما ٌتوفر به من حماٌة جزابٌة أضفاها المشر على الشٌك
لتدعٌم الثقة به وحماٌة له من العبث والتالعب.
دٌ -قلل الشٌك من استعمال النقود الورقٌة والمعدنٌة تمشٌا ً مع التطور المالً الذي طرأ فً العالم بما
ٌتطلبه من سرعة فً التعامل واختصار للوقت وتوفٌرا للجهد.
تعرٌؾ الشٌك:
لقد خلت معظم القوانٌن العربٌة من تعارٌؾ للشٌك وكذلك فعل القانونان السوري والمصري اللذان
استمدا أحكامهما من القانون الفرنسً ؼٌر أن قانون التجارة األردنً رقم  12لسنة  1966أورد تعرٌفا ً
للشٌك فً المادة /123ج حٌث نص على ( أن الشٌك هو محرر مكتوب وفق شرابط مذكورة فً
القانون وٌتضمن أمراً صادر من شخص هو الساحب إلى شخص أخر ٌكون مصرفا ً وهو المسحوب
علٌه بؤن ٌدفع لشخص ثالث أو ألمر أو لحامل الشٌك وهو المستفٌد مبلؽا معٌنا بمجرد االطال على
الشٌك ) ومن هذا التعرٌؾ نجد أن الشٌك ٌتشابه من حٌث الشكل بسند السحب ( السفتجه ) إذ أنه
ٌتضمن وجود أطراؾ ثالثة الساحب والمسحوب علٌه والمستفٌد أو الحامل ،كما أنه ٌفترض وجود
عالقتٌن قانونٌتٌن ،األولى عالقة سابقة بٌن الساحب والمسحوب علٌه تسمى بدٌن المإونة (أو الرصٌد)
والثانٌة عالقة سابقة بٌن الساحب والمستفٌد وتسمى بوصول القٌمة إال أن الشٌك ٌفترق عن سند السحب
فً أمور عدٌدة أهمها:
1أن الشٌك ال ٌسحب إال على بنك فهو ٌرتبط ارتباطا ً وثٌقا ً بالعملٌات المصرفٌة.2أن الشٌك هو أداة وفاء فقط ٌجب دفع قٌمته بمجرد اإلطال بٌنما ال تدفع قٌمة سند السحب إال فًموعد استحقاقه األمر الذي ٌجعل من سند السحب أداة وفاء وابتمان معا ً.
ٌ3جب أن ٌكون للشٌك مقابل وفاء قابم ومعد للدفع بمجرد إصدارة بٌنما ال ٌشترط وجود مقابل للوفاءفً سند السحب إال بتارٌخ االستحقاق.
4ال ٌجوز تقدٌم الشٌك للقبول ألنه بطبٌعته أداة وفاء بخالؾ سند السحب الذي ٌقدم للقبول قبل موعداالستحقاق إال إذا اشترط فً متن سند السحب خالؾ ذلك.
5أن الشٌك ال ٌشكل عمال تجارٌا ً إال إذا كان محرراً لؽاٌات تجارٌة أما إذا كان قد جرى التعامل15

بالشٌك لؽاٌات مدنٌة فٌكون إعطاء الشٌك فً هذه الحالة عمال مدنٌا ً فً حٌن ٌعتبر سند السحب وكذلك
الكمبٌالة عمال تجارٌاً .ومن الجدٌر بالذكر بان األعمال التجارٌة تخضع ألحكام قانون التجارة فً حٌن
تخضع األعمال المدنٌة ألحكام القانون المدنً ولكل من األحكام المدنٌة واألحكام التجارٌة قواعد خاصة
ٌختلؾ كل منهما عن اآلخر سواء من حٌث قواعد اإلثبات أو اإلفالس أو التقادم أو النفاذ المعجل أو
إعطاء المهلة القضابٌة.
6أن عدم وجود رصٌد للشٌك لدى المسحوب علٌه ٌشكل جرٌمة جزابٌة أما فً سند السحب فإن عدموجود رصٌد لدى المسحوب علٌه ال ٌشكل جرٌمة جزابٌة.
بٌانات الشٌك اإللزامٌة:
لعل الواجب ٌقتضً منا أن نتعرض للبٌانات التً ٌنبؽً أن ٌتضمنها الشٌك كً ٌعتبر كذلك ،حتى إذا
تخلؾ بعض هذه البٌانات عن الشٌك فؤنه ٌفقد صفته كشٌك بالمعنى القانونً وقد عددت المادة  228من
قانون التجارة األردنً هذه البٌانات بما ٌلً:
أوالً  :كلمة شٌك مكتوبة فً متن السند وباللؽة التً كتب بها وٌقصد بهذا البٌان درء الخلط بٌن الشٌك
وبٌن سند السحب إذا كان األخٌر مستحق األداء لدى اإلطال ومع ذلك فؤنه إذا خال السند من ذكر كلمة
شٌك وكان مظهره المتعارؾ علٌه ٌدل على أنه شٌك فؤنه ٌظل شٌكا ً صحٌحا ً مرتبا ً لكافة اآلثار
القانونٌة المتعلقة به وفقا ً لنص الفقرة ( د ) من المادة  229من قانون التجارة األردنً.
ثانٌا ً  :أمر ؼٌر معلق على شرط بؤداء قدر معٌن من النقود وهذا البٌان ٌحتوى على ثالثة شروط هً:
أ -أمر بالدفع وٌرد هذا األمر كما جرت العادة بالصٌؽة التالٌة:
(ادفعوا بموجب هذا الشٌك... ).
ب -أن ٌكون هذا األمر ؼٌر معلق على شرط فإذا علق األمر بؤداء المبلػ المعٌن فً الشٌك على شرط
معٌن فال ٌعتبر شٌكا ً بالمعنى القانونً كما ورد فً قرار محكمة التمٌٌز رقم  72/44سنة  1972مجلة
نقابة المحامٌن ( ص  ) 760أما إذا علق التظهٌر على شرط فإن هذا الشرط ٌعتبر كؤن لم ٌكن مع بقاء
الشٌك على صفته القانونٌة.
ج -أن ٌكون األمر بؤداء قدر معٌن من النقود ،وٌتطلب ذلك أن ٌكون موضو األداء فً الشٌك نقوداً،
وأن تكون هذه النقود محددة القٌمة ومعٌنة تعٌٌنا ً كافٌا ً ال ٌكتنفها لبس أو جهالة فال ٌجوز أن ٌذكر فً
الشٌك عبارات مثل " ادفعوا ما ٌتوجب لً بذمتكم " أو " ادفعوا رصٌد حسابً لدٌكم " وإن ذكر مبلػ
الشٌك ٌجب أن ٌكون باألرقام والحروؾ وإذا اختلفت القٌمة ما بٌن األرقام والحروؾ فؤنه ال ٌجوز
الوفاء بالشٌك من قبل المسحوب علٌه إذ أنه ال ٌجوز إعمال القٌاس فً هذه الحالة بٌن الشٌك وسند
السحب من حٌث اعتماد المبلػ المذكور بالحروؾ بل األفضل إعادة الشٌك الختالؾ القٌمة ما بٌن
األرقام والحروؾ.
ثالثا ً  :أسم من ٌلزمه األداء " المسحوب علٌه" :
ٌشترط فً المسحوب علٌه أن ٌكون مصرفا ً عمال بالمادة  1/230من قانون التجارة األردنً التً تنص
على أنه "ال ٌجوز سحب الشٌكات إال على مصارؾ وأن الصكوك الصادرة فً المملكة األردنٌة
المستحقة الوفاء فٌها والمسحوب على ؼٌر المصارؾ فً صورة شٌكات ال تعتبر شٌكات صحٌحة"
ولفظة المصرؾ تعنى جمٌع األشخاص والمإسسات المرخص لها بؤعمال المصارؾ وفقا ً ألحكام
قانون البنوك وتعاقب المادة  2/275من قانون التجارة كل من سحب شٌكا على ؼٌر مصرؾ بؽرامة ال
تتجاوز خمسون دٌناراً وقد أجاز القانون األردنً أن ٌكون الساحب والمسحوب علٌه نفس الشخص
عندما ٌكون الشٌك مسحوبا ً من مإسسة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن ال ٌكون الشٌك
لحاملة ( المادة  ) 3/234من قانون التجارة وقد قصد المشر بهذا الشرط أن ٌمنع المصارؾ من
إصدار شٌكات لحاملها كً ال تستعمل كبدٌل لألوراق النقدٌة ( البنكنوت ) التً ٌختص بإصدارها البنك
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المركزي.
رابعا ً  :مكان األداء:
إن ذكر مكان األداء إنما ٌهدؾ إلى تعرٌؾ الحامل بمكان المسحوب علٌه الذي ٌجب أن ٌقدم فٌه الشٌك
للوفاء كما أنه ٌساعد على تحدٌد المحكمة ذات االختصاص عند وقو النزا كما أنه ٌحدد القانون
الواجب التطبٌق فً حالة تداول الشٌك بٌن بلدان مختلفة كما ٌحدد عمله الوفاء عند وقو التباس بشؤنها.
على أنه ال ٌترتب على إؼفال ذكر مكان األداء بطالن الشٌك بل ٌظل الشٌك صحٌحا ً ومرتبا ً آلثاره
القانونٌة وفً هذه الحالة ٌكون المكان الذي بجانب اسم المسحوب علٌه هو مكان الدفع وإذا خال الشٌك
من أي بٌان لمكان الدفع فؤنه ٌكون واجب الوفاء فً المكان الذي ٌقع فٌه المحل الربٌسً للمسحوب
علٌه.
خامسا ً  :تارٌخ ومكان إنشاء الشٌك:
أن ذكر تارٌخ إنشاء الشٌك له أهمٌة كبٌرة تتجلى فٌما ٌلً:
أ .التحقق من أهلٌة الساحب.
ب .احتساب مواعٌد التقادم.
ج .تعٌٌن القانون الواجب التطبٌق فً حال تناز القوانٌن من حٌث الزمان.
د .معرفة فترة الرٌبة فً حالة إفالس الساحب وإصدار شٌكات أثناء فترة الرٌبة.
ه .معرفة وجود رصٌد للساحب لدى المسحوب علٌه عند إنشاء الشٌك.
ومن الجدٌر بالذكر بؤن موضو تارٌخ الشٌك تترتب علٌه األحكام التالٌة:
1.حالة كون الشٌك ال ٌحمل تارٌخا ً على اإلطالق .وفً فً هذه الحالة فإن الشٌك ٌفقد صفته القانونٌة
وال ٌكون محالً للحماٌة الجزابٌة ،كما أنه ال ٌجوز للمستفٌد أن ٌدون تارٌخا ً للشٌك إذا تسلمه بدون
تارٌخ إال إذا كان المستفٌد مفوضا ً بذلك خطٌا ً وٌشترط فً هذه الحالة أن ٌكون التفوٌض معاصراً
لتسلٌم الشٌك أو ٌكون قبل إعطاء الشٌك.
2.حالة ذكر تارٌخ إنشاء على ؼٌر الحقٌقة.
إن الصورٌة فً الشٌك أكثر ما ترد على تارٌخ إنشابه واألصل أن الصورٌة ال تنهض سببا ً لبطالن
الشٌك إال إذا كان المقصود بها الؽش والتحاٌل على أحكام القانون ،والصورٌة فً تارٌخ الشٌك تكون
إما بتقدٌم تارٌخه على خالؾ الحقٌقة وإما بتؤخٌر تارٌخه وٌهدؾ الساحب من تقدٌم تارٌخ الشٌك إبعاده
عن فترة الرٌبة أو لجعله سابقا ً على قرار الحجز على الساحب كما ٌهدؾ الساحب بتؤخٌر تارٌخ الشٌك
التحاٌل على أحكام األهلٌة ،ومن المعروؾ أنه ٌجوز إثبات الصورٌة بالنسبة للؽٌر بكافة طرق اإلثبات
أما إثباتها بٌن المتعاقدٌن فال ٌجوز إال باألدلة الكتابٌة.
ولعل الؽالب فً أن الساحب ٌلجؤ إلى تؤخٌر تارٌخ الشٌك بقصد تمكٌن نفسه من إٌجاد مقابل الوفاء لدى
المسحوب علٌه فً التارٌخ المستقبل المثبت فً الشٌك وهو ما ٌعرؾ بالشٌكات اآلجلة التً كانت سببا ً
فً دمار سوق المناخ فً الكوٌت وبالتالً فإنه ال ٌجوز تحوٌل الشٌك عن وظٌفته الحقٌقٌة باعتباره أداة
وفاء من خالل تؤخٌر تارٌخه الستخدامه كؤداة ابتمان لما فً ذلك من تعطٌل لمهمة الشٌك األساسٌة وقد
اعتبر قانون التجارة األردنً الشٌك صحٌحا ً ومنتجا ً لكافة أثاره القانونٌة مرتبا للحماٌة الجزابٌة ولو تم
تؤخٌر تارٌخه ،وقد نصت على ذلك صراحة المادة  245من قانون التجارة بقولها ( ٌكون الشٌك واجب
الوفاء لدى اإلطال علٌه وكل بٌان مخالؾ لذلك ٌعتبر كان لم ٌكن وأن الشٌك المقدم للوفاء قبل الٌوم
المبٌن فٌه كتارٌخ إلصداره واجب الوفاء فً ٌوم تقدٌمه).
كما تعاقب المادة (  )6/275من قانون التجارة بؽرامة ال تتجاوز  50دٌناراً كل من ٌثبت فً الشٌك
تارٌخا ؼٌر صحٌح وٌحكم بالؽرامة نفسها على المظهر األول للشٌك أو حاملة إذا كتب فً الشٌك
تارٌخا الحقا لتارٌخ تظهٌره أو تقدٌمه.
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سادسا ً  :توقٌع الساحب:
أن توقٌع الساحب هو بٌان إلزامً ضروري لكً ٌكتسب الصك صفة الشٌك وأن فقدان الشٌك لهذا
البٌان ٌسلخ عنه صفته القانونٌة كشٌك وٌجوز أن ٌتم التوقٌع بخط الٌد أو بالخاتم أو ببصمة اإلصبع
وفً هذا بعض التفصٌل.
بالنسبة للتوقٌع بخط الٌد فقط جرت العادة أن البنوك عندما تفتح حسابات لعمالبها فؤنها تعمد إلى أخذ
عدة نماذج من توقٌع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقٌع الموجود على الشٌك عند
تقدٌمه للوفاء وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌكون توقٌع الساحب مطابقا ً للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى
البنك أن ٌتؤكد من صحة توقٌع عمٌله الذي ٌجب أن ٌكون مطابقا ً للنماذج المحفوظة لدى البنك.
فإذا خالؾ البنك ذلك كان مسإوالً أمام العمٌل عن صرؾ الشٌكات التً ال ٌتطابق فٌها توقٌع العمٌل
مع نموذج توقٌعه المحفوظ لدى البنك إال أنه ال ٌلزم البنك فً هذا التحقق بما ٌلزم به خبٌر فً تحقٌق
الخطوط بل ٌكفٌه أن ٌبذل فً المضاهاة ما ٌنتظر من موظؾ للبنك مخصص لذلك وله خبرة فً
العملٌة.
أما إذا كان توقٌع العمٌل بالختم أو البصمة فؤنه ٌجب التنبٌه فً هذه الحالة إلى أن الختم أو البصمة
ٌجب أن تكون مقترنة بشهادة شاهدٌن عالمٌن بالختم أو البصمة كما ٌجب التنبٌه هنا بؤنه ٌجب على
البنوك أن ال تقبل الشٌكات الموقعة بالختم أو البصمة إال بعد حضور العمٌل شخصٌا ً أمام موظؾ البنك
المختص والتوقٌع أمامه ذلك أن الختم والبصمة ٌسهل تزوٌرهما مما ٌعرض البنك لمخاطر فً حالة
الوفاء بشٌك موقع بالختم أو البصمة دون التؤكد من حضور العمٌل ألن الختم والبصمة ال ٌمكن
مضاهاتهما أو التحقق من صحتهما من قبل موظؾ البنك.
شكل الشٌك:
أن الشكلٌة هً إحدى خصابص األوراق التجارٌة جمٌعها بما فٌها الشٌك وتعنً الشكلٌة أنه ٌجب أن
تتضمن ورقة الشٌك بٌانات حددها القانون فإذا فقد الشٌك إحدى هذه البٌانات ٌكون قد فقد شكله القانونً
ولهذا ٌعتبر الشٌك سنداً عادٌا ً إذا خال من إحدى بٌاناته التً ذكرناها وأحٌانا ً ٌفقد صفته كشٌك إذا فقد
بعضا من تلك البٌانات كالتوقٌع مثال أو عدم ذكر تارٌخ اإلنشاء ،وبعد أن ٌصدر الشٌك متضمنا ً سالمته
القانونٌة والشكلٌة ٌعتبر أن إصداره قد تم من قبل الساحب ،إال أن مرحلة اإلصدار تتبعها خطوة أخرى
وهً تسلٌم الشٌك وخروجه من ٌد الساحب إلى ٌد المستفٌد ،فمتى سلم إلى المستفٌد أصبح هو الحابز
الشرعً للشٌك إذا كان هذا التسلٌم رضابٌا ً ألن القاعدة القانونٌة تقول ( إن حٌازة المنقول بحسن نٌة
سند للملكٌة ) وبهذه الحٌازة فإن ملكٌة الشٌك تصبح من حق حابزه األخٌر ،إال أن ملكٌة رصٌد الشٌك
تنتقل إلى المستفٌد لمجرد إصدار الشٌك أي قبل تسلٌمه إلى المستفٌد وٌصبح الرصٌد حقا ً خالصا ً
للمستفٌد منذ اللحظة التً ٌتم بها إصدار الشٌك.
تعدد النسخ فً الشٌك:
أجاز القانون إصدار الشٌك على نسخ متعددة وذلك ضمن الشروط التالٌة:
1أن ال ٌكون الشٌك لحامله ،فإذا كان الشٌك لحاملة امتنع سحبه على عدة نسخ ألنه عند وفابه الٌستطٌع المسحوب علٌه معرفة الشخص الذي تكون بٌده النسخ األخرى.
2أن ٌوضع فً متن كل نسخة من نسخ الشٌك رقمها وإال اعتبرت كل نسخة منها شٌكا ً مستقالً.3أن ٌكون مسحوبا ً من قطر ومستحق الوفاء فً قطر أخر.وٌعتبر وفاء الشٌك بمقتضى إحدى نسخه مبربا ً للذمة إال أن المسحوب علٌه ٌبقى ملتزما بالوفاء
بمقتضى كل نسخة مصدقة منه ولم ٌستردها عند الوفاء فً إحدى النسخ.
تداول الشٌك:
ٌنتقل الشٌك من شخص إلى شخص بحسب الصٌؽة التً حرر بها وقد حددت المواد (  239إلى ) 343
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من قانون التجارة األردنً طرق تداول الشٌك وبحسب أحكام تلك المواد فإن الشٌك ٌمكن أن ٌصدر
بؤحد األشكال التالٌة:
1.لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط األمر أو بدونه.
2.لشخص مسمى مع ذكر شرط لٌس ألمر.
3.لحامل الشٌك.
أما النو األول أي الذي ٌصدر لشخص مسمى فإنه ٌكون قابال لالنتقال بطرٌقة التظهٌر سواء تضمن
كلمة ألمر أم لم ٌتضمنها .أما النو الثانً وهو الذي ٌتضمن أداءه لشخص مسمى مع ذكر شرط ولٌس
ألمر فال تنتقل ملكٌة الشٌك فً مثل هذه الحالة إال بطرٌق الحوالة المدنٌة ومثل هذا الشرط ٌضعه
الساحب لضمان عدم الوفاء بقٌمته إال للشخص المستفٌد الذي استلم الشٌك مقترنا بهذا الشرط أما النو
الثالث وهو الشٌك لحامله فؤنه ٌنتقل بطرٌق التسلٌم وٌعتبر الشٌك فً هذه الحالة بمثابة النقود وإذا اقترن
الشٌك على اسم المستفٌد مع ذكر عبارة أو لحاملة فؤن الشٌك ٌعتبر فً مثل هذه الحالة شٌكا ً لحاملة.
والتظهٌر معناه توقٌع حامل الشٌك على ظهر الشٌك ومن هنا جاءت هذه الكلمة إما التوقٌع على وجه
الشٌك إنما ٌعنً التزام الموقع مع الساحب والتظهٌر ٌكون على ثالثة أنوا :
األول  :تظهٌر ناقل للملكٌة وهو الذي تنتقل بموجبه ملكٌة الشٌك من المظهر إلى المظهر إلٌه.
الثانً  :التظهٌر التوكٌلً وهو الذي ال تنتقل ملكٌة الحق الثابت بالشٌك إلى المظهر إلٌه وإنما ٌعنً
التفوٌض بتحصٌل قٌمة الشٌك لٌس إال ورد ما ٌتم تحصٌله إلى المظهر وٌد المظهر إلٌه تكون على
الشٌك فً هذه الحالة ٌد األمٌن وال ٌجوز تظهٌر الشٌك تظهٌراً تؤمٌنٌا ً مثل باقً األوراق التجارٌة ألن
طبٌعة الشٌك كؤداة وفاء تتنافى مع تظهٌره تظهٌرا تؤمٌنٌا ً إال أنه فً واقع الحال وفً ضوء التطبٌق
العملً فقد جرت العادة على إعطاء شٌكات مإجلة التارٌخ ترفق مع الكمبٌاالت التً تخصمها البنوك
لتكون ضمانا ً لتسدٌد تلك الكمبٌاالت .والتظهٌر إما أن ٌكون على بٌاض وفً هذه الحالة ٌعتبر الشٌك
بمثابة شٌك للحامل إذ ٌنتقل من شخص إلى شخص بالمناولة ،والتسلٌم كما قد ٌكون التظهٌر اسمٌا ً كؤن
ٌقال وعنً ألمر السٌد فالن وفً هذه الحالة فإن الحامل األخٌر ٌجب أن ٌكون هو الشخص المسمى
بموجب التظهٌر أو أن ٌكون هذا الشخص ظهر الشٌك لشخص آخر ،والتظهٌر ٌجب أن ٌكون بكامل
قٌمة الشٌك ذلك أن التظهٌر الجزبً ٌعتبر تظهٌراً باطال .كما ٌجب أن ٌكون التظهٌر ؼٌر معلق على
شرط وكل شرط علق علٌه التظهٌر ٌعتبر كؤن لم ٌكن أي أن الشرط ٌلؽى فً هذه الحالة والتظهٌر إلى
المسحوب علٌه ٌعتبر من قبٌل المخالصة كما ٌجوز أن ٌكون التظهٌر مإرخا ً أو ؼٌر مإرخ فإذا كان
مإرخا فؤنه ال ٌجوز تقدٌم تارٌخ التظهٌر فإن حصل ذلك فؤنه ٌعد تزوٌراً.
شرط حظر التظهٌر:
وٌجوز للمظهر أن ٌمنع تظهٌر الشٌك وفً هذه الحالة فؤنه ال ٌكون ملزما ً بالضمانة تجاه من ٌنتقل إلٌهم
الشٌك بتظهٌر الحق.
وفاء الشٌك:
الشٌك واجب الوفاء لدى اإلطال وأن الشٌك المقدم للوفاء قبل الٌوم المبٌن فٌه كتارٌخ إصداره فإنه
واجب الوفاء فً ٌوم تقدٌمه ،ومكان الوفاء هو المكان الذي ٌذكر بجانب اسم المسحوب علٌه وإذا لم
ٌذكر مكان األداء فإنه ٌكون واجب األداء فً المركز الربٌسً للمسحوب علٌه وٌجب أن ٌتم الوفاء
بالنقود المبٌنة بالشٌك نوعا ومقداراً إال إذا كانت العملة ؼٌر متداولة فً األردن فؤنه ٌجوز للمسحوب
علٌه أن ٌوفً بالعملة األردنٌة وفقا ً ألحكام المادة  254من قانون الشٌك واألصل أن ٌتم الوفاء بكامل
قٌمة الشٌك إال أن القانون أجاز للمسحوب علٌه الوفاء الجزبً ،هذا ومن الجدٌر بالذكر أنه ٌجوز
للساحب معارضة المسحوب علٌه فً وفاء الشٌك وذلك فً حالتً ضٌا الشٌك أو سرقته أو إفالس
حامله كما ٌجوز للساحب المعارضة فً ؼٌر تلك الحاالت إال أن مثل هذه المعارضة تعتبر ؼٌر قانونٌة
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وٌجوز للحامل مراجعة المحكمة من أجل رفع تلك المعارضة.
فإذا أوفى المسحوب علٌه قٌمة الشٌك فإنه ٌحصل على مخالصة من حامله األخٌر وفً هذه الحالة
تعتبر ذمة المسحوب علٌه برٌبة من المطالبة ،وبالوفاء الصحٌح تنتهً حٌاة الشٌك.
الوفاء فً حالة ضٌا الشٌك:
ٌجوز لمستحق قٌمة الشٌك الضابع المطالبة بوفابه إذا كان حابزاً على إحدى نسخه األخرى أما إن كان
الشٌك محرراً على نسخة واحدة وضاعت هذه النسخة الوحٌدة فقد أجاز المشر للحامل أن ٌلجؤ
للمحكمة الستصدار األمر بالوفاء وإلزامه بتقدٌم كفٌل ملًء وبشرط أن ٌثبت الحامل ملكٌة الشٌك
وٌجوز له اإلثبات بكافة وسابل اإلثبات أما إذا عجز حامل الشٌك عن إثبات ملكٌته جاز له الحصول
على نسخة بدٌلة للشٌك المفقود وذلك بطرٌق الرجو ٌكون ذلك عن طرٌق االتصال بالشخص الذي
ظهر له الشٌك المفقود حتى ٌصل إلى الساحب وٌكون بهذه العملٌة قد حصل على تواقٌع المظهرٌن
والساحب ،إال أنه فً الواقع العملً فإن مسؤلة الرجو للحصول على نسخة بدل ضابع أمر لٌس متٌسر
الحصول ال سٌما فً الحاالت التً تصادؾ أشخاص سٌبً السمعة فإنهم ٌمتنعون عن إعطاء توقٌعهم
على نسخ بدٌلة للشٌك الضابع لذلك تبقى هذه المسؤلة من الناحٌة الواقعٌة أمرا صعبا ً وال بد للحامل أن
ٌلجؤ فً نهاٌة المطاؾ إلى المحكمة للحصول على حقه.
تقادم الشٌك:
نصت المادة  271من قانون التجارة األردنً على ما ٌلً:
1تسقط بالتقادم دعوى حامل الشٌك تجاه المسحوب علٌه بمضً خمس سنوات محسوبة من تارٌخانقضاء المٌعاد المحدد لتقدٌم الشٌك للوفاء.
2وتسقط بالتقادم دعاوى رجو الحامل على المظهرٌن والساحبٌن والملتزمٌن اآلخرٌن بمضً ستةشهور محسوبة من تارٌخ انقضاء مٌعاد التقدٌم.
3وتسقط بالتقادم دعاوى رجو مختلؾ الملتزمٌن بوفاء الشٌك بعضهم تجاه البعض بمضً ستةشهور محسوبة من الٌوم الذي أوفى فٌه الملتزم.
4وال تسقط بمضً المواعٌد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم ٌقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثمسحبه كالً أو بعضا والتقادم ٌعتبر قرٌنة على الوفاء وٌشترط لسقوط الحق بالتقادم الصرفً ما ٌلً:
أ -أن ٌكون هناك شٌك صحٌح مستجمع لشروط صحته من حٌث الشكل والموضو .
ب -أن تكون الحقوق وااللتزامات ناشبة مباشرة عن إصدار الشٌك أما أصل الحق فال ٌسقط إال بالتقادم
الطوٌل وهو خمسة عشر عاما إذ أنه ٌجوز للدابن المطالبة بالدٌن األصلً ما دام أنه لم ٌنقض بالتقادم
العادي ولو انه انقضً حقه بالتقادم الصرفً ،وؼنً عن البٌان أن التقادم ٌنقطع فً بعض الحاالت كما
ٌقؾ فً حاالت أخرى وهذه األحكام المتعلقة بانقطا التقادم ووقفه إنما محلها القانون المدنً وال حاجة
لتفصٌلها فً هذا المجال.
الطوابع:
أن قانون رسوم الطوابع قد أوجب فً الجدول رقم ( )1الملحق بالقانون ضرورة استٌفاء رسم مقطو
على الشٌكات المسحوبة على الشركات والمإسسات العامة بمقدار خمسٌن فلس على كل ورقة شٌك أما
شٌكات األفراد فهً معفاة من رسوم طوابع الواردات وفقا ً للجدول رقم ( )2الملحق بقانون رسوم
طوابع الواردات.
أنوا الشٌكات:
1الشٌكات الخطٌة:وهً الشٌكات البٌضاء التً ال تكون صادرة عن البنك وهذه الشٌكات ٌمكن الحصول علٌها من أي
مكتبة وال تحمل اسم مصرؾ مطبو علٌها وال اسم الساحب ورقم حسابه كما ٌعنً الشٌك الخطً
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ورقة الشٌك التً تحمل اسم مصرؾ معٌن مطبو علٌه وصادر عن البنك لعمٌل معٌن ولكن ٌتم شطب
اسم الساحب ورقم حسابه وٌستبدل باسم محرره ورقم حسابه وفر البنك الذي ٌتعامل معه وأن القانون
ال ٌشترط للشٌك شكال معٌنا ً أو لونا معٌنا وإنما أجاز أن ٌتم تحرٌر شٌكات على أوراق بٌضاء شرٌطة
توفر البٌانات التً نص علٌها القانون وبالتالً فإن القانون أجاز للساحب إصدار الشٌكات الخطٌة وال
ٌجوز للبنوك أن تمتنع عن قبول الشٌكات الخطٌة إال أن الواقع العملً فً العمل المصرفً أن البنوك
ترفض قبول الشٌكات الخطٌة وذلك بسبب انتشار ظاهرة الشٌكات المرجعة فً اآلونة األخٌرة الناتجة
عن سوء استعمال الشٌكات الخطٌة من قبل بعض العمالء للمصارؾ أو من قبل أشخاص لٌسوا بعمالء
للمصارؾ وأنه وإن كان لهذا التطبٌق العملً ما ٌبرره فً العمل المصرفً إال أن القانون ال ٌسعؾ
البنوك فً هذا السبٌل وال زال القضاء ٌعترؾ بقانونٌة الشٌكات ،الخطٌة وال ٌقر البنوك فً رفضها
لهذا النو من الشٌكات وتفادٌا ً لمساءلة البنوك قضابٌا ً فإنها تلجؤ فً الوقت الحاضر إلى إٌراد نص فً
شروط الحسابات التً تفتح للعمالء ٌمنع على العمٌل سحب شٌكات خطٌة على المصارؾ التً ٌتعامل
معها وإن هذا النص وأن كان ٌخفؾ من استعمال الشٌكات الخطٌة إال أنه ال ٌقضً على المشكلة
برمتها وال ٌعفً البنك من التزامه القانونً بقبول الشٌكات الخطٌة المقدمة إلٌه من قبل أشخاص ثوالث
لم ٌكونوا طرفا فً االتفاقٌة التً ٌبرمها البنك مع عمالبه عند فتح حسابات لهم.
2الشٌكات المصرفٌة:الشٌك المصرفً هو أمر ٌحرره البنك ألمر المستفٌد بوفاء مبلػ معٌن لدى اإلطال وٌكون المسحوب
علٌه فً العادة هو نفس الساحب أو أحد فروعة وٌؤتً إصدار مثل هذه الشٌكات بناء على طلب عمٌل
البنك الذي ٌرٌد تقدٌمه لشخص ثالث وهذا النو من الشٌكات ال ٌعتبر شٌكا بالمعنى الدقٌق الجتما
صفتً الساحب والمسحوب علٌه وألنه ؼالبا ً ال ٌقبل التظهٌر والرأي الراجح فً هذا النو من الشٌكات
أنها تعتبر من قبٌل السندات العادٌة سواء أكانت إذنٌه أو للحامل أو إسمٌة ألنها ال تتضمن أمرا بالدفع
بل تعهدا من البنك وقد تضٌع مثل هذه الشٌكات ،والعادة أن البنوك ال تقبل طلب وقفها إال إذا حضر
المستفٌد منها إلى البنك وأقر أنه لم ٌظهر الشٌك وفً هذه الحالة فإن البنك ٌرفض وفاء هذا الشٌك
بعبارة ( لوجود معارضة بفقدان الشٌك).
إصدار الشٌك المصدق أو إنشاإه:
ال ٌختلؾ الشٌك المصدق عن ؼٌره من الشٌكات فهو ٌتضمن نفس البٌانات التً أشارت إلٌها المادة (
 )228من قانون التجارة األردنً فهو ٌتطلب ضرورة توفر البٌانات التالٌة فٌه:
1ذكر كلمة شٌك فً متن السند وباللؽة التً كتب بها.2أداء مبلػ من النقود.3اسم المسحوب علٌه الذي ٌجب أن ٌكون مصرفا.4تارٌخ إنشاء الشٌك ومكانه.5مكان أداء الشٌك.6توقٌع الساحب.وباإلضافة لتلك البٌانات فتطبق علٌه نفس أحكام التداول فهو ٌنتقل بطرٌق التظهٌر بنوعٌه:
أ -التظهٌر الناقل للملكٌة.
ب -التظهٌر التوكٌلً.
هذا كله إذا لم ٌرد فً صلب الشٌك ما ٌمنع تظهٌره كذكر عبارة ال ٌصرؾ إال للمستفٌد أو عبارة (
ادفعوا لٌس ألمر ) وأن الشٌكات ال تعرؾ التظهٌر التؤمٌنً كبقٌة األوراق التجارٌة كما سبق إٌضاحه .
وكذلك فإن الشٌك المصدق ٌخضع لذات األحكام المتعلقة بالتقادم.
وال حاجة لتفصٌل جمٌع األحكام المتعلقة بالشٌكات وإنما سنكتفً باألحكام التً تنفرد بها الشٌكات
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المصدقة وفق ما ٌجري علٌه العمل والعرؾ المصرفً وأهم هذه األحكام ما ٌلً:
أن الشٌك المصدق ال ٌصدره البنك بمحض أرادته إذ ال ٌوجد لهذا النو من الشٌكات نماذج خاصة
وشابعة فً التعامل وإنما ٌصدر الشٌك المصدق بناء على طلب خطً ٌقدمه العمٌل إلى البنك الذي
ٌتعامل معه وٌتضمن هذا الطلب على وجه الخصوص األمور التالٌة:
أ .طلب اعتماد الشٌك من قبل البنك الذي ٌتعامل معه الساحب.
ب .تضمٌن الشٌك عبارة المستفٌد األول منعا لتداول هذا الشٌك وانتقاله من شخص إلى أخر.
ج .بٌان رقم الشٌك وتارٌخه وقٌمته.
د .تفوٌض البنك بقٌد قٌمة الشٌك على حساب طالب إصدار الشٌك المصدق.
ه .تحوٌل قٌمة الشٌك المصدق إلى حساب خاص لهذه الؽاٌة ٌسمى حساب شٌكات مصدقة.
ومن خالل هذه اإلجراءات والقٌود على إصدار الشٌكات المصدقة نالحظ بؤن تلك الشٌكات تتمٌز
بإحكام وصفات خاصة بها تختلؾ بعض الشًء عن الشٌكات العادٌة بحٌث تجعل الشٌكات المصدقة
أقرب إلى الكفالة ذلك أن البنك بمجرد تصدٌقه أو اعتماده للشٌك فؤنه ٌصبح ملزما بوفاء قٌمته إلى
المستفٌد وٌعتبر بمثابة الضامن االحتٌاطً للشٌك وال ٌجوز للبنك التحلل من التزامه ألي سبب من
األسباب وٌظل التزامه قابما ً ولو كان االلتزام الذي ضمنه باطال .ومن هنا تؤتً قوة الشٌك المصدق فً
الوفاء وهذا هو مبعث الثقة فٌه ولهذا فإن إطالقه فً التداول ٌجعل منه شبٌها بورقة البنكنوت أي العملة
النقدٌة ومن هنا تؤتً خطورة قابلٌة الشٌك المصدق للتظهٌر إذ أن ذلك من شؤنه أن ٌجعل من البنوك
جهة قادرة على خلق النقود مع أن هذه الوظٌفة هً حصرا من واجبات الدولة دون ؼٌرها من الجهات،
األمر الذي ٌستدعً سرعة تدخل المشر فً إصدار النصوص القانونٌة التً تنظم إجراءات إصدار
وشروط وأحكام الشٌكات المصدقة.
وٌمكن القول بؤن الشٌك المصدق قد فرض وجوده فً التعامل فاصبح شٌبا ً من األمر الواقع التً ال
تستطٌع البنوك االستؽناء عن اتبا هذا األسلوب كمنهج لعملها كما ال تستطٌع تجاهل هذا الواقع ألن
مبدأ المنافسة ما بٌن البنوك ٌحتم على كل منها اتبا كل ما هو جدٌد وما ٌٌسر العمل وٌجتذب المزٌد
من جمهور المتعاملٌن مع البنوك وكل منها ٌسعى بوسابله الخاصة على تحقٌق كل الوسابل واإلمكانات
التً تسهل التعامل المصرفً وتحقق السرعة والٌسر عن طرٌق تقدٌم الخدمات الفضلى للعمالء
وسرعان ما ٌشٌع عمل البنوك وٌنتشر وٌستقر بحٌث ٌصبح عرفا أو عادة تشكل قاعدة ملزمة للبنوك،
وأن الشٌك المصدق وإن كان ال ٌمكن الجزم بؤنه قد اصبح قاعدة عرفٌة بالمعنى القانونً ألنه حدٌث
العهد ولم ٌستقر بعد فً التعامل كما أنه ٌتعارض مع النصوص القانونٌة الصرٌحة إال أنه إذا صح
التعبٌر فانه ٌجوز لنا أن تقول بؤن الشٌك المصدق قد دخل الساحة المصرفٌة دون سمة دخول أو جواز
سفر وبالتالً فإن بقاء إقامته ومشروعٌة هذه اإلقامة تظل قلقة ؼٌر ثابتة .وإلضفاء صفة المشروعٌة
فإنه ال بد من صدور قواعد قانونٌة تنظم أحكام الشٌك المصدق أو صدور اجتهادات قضابٌة ترسخ
وجود الشٌك المصدق وتزٌل عنه الؽموض واإلبهام ،لهذا فإن المشاكل التً سنعرضها تالٌا تظل محل
تساإل واستفهام حتى ٌصدر بشؤنها تشرٌع أو حكم قضابً وٌمكن عرض أهم المشاكل التً ٌمكن أن
تثور بخصوص الشٌك المصدق بما ٌلً:
1.هل تجوز معارضة الساحب فً وفاء الشٌك المصدق بسبب ضٌاعه أو إفالس حاملة ؟ واإلجابة
تظل حابرة حول هذا السإال وتتوقؾ على مدى اعتبار الشٌك المصدق شٌكا بالمعنى القانونً أم أنه
بمثابة كفالة من البنك ٌلتزم بموجبها بوفاء قٌمة الشٌك للمستفٌد فإذا ؼلبنا الصفة األخٌرة فإنه ٌمكن
القول بؤنه ال تجوز معارضة الساحب فً وفاء الشٌك بسبب ضٌاعه أو سرقته أما إذا اعتبرناه شٌكا
بالمعنى المقصود فإن المعارضة فً هذه الحالة جابزة ومقبولة وٌجب على البنك االستجابة لها.
2.أما المسؤلة الثانٌة فهً هل ٌجوز حجز قٌمة الشٌك المصدق من قبل الؽٌر كدابن الساحب أو دابن
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المستفٌد ؟ وهذه المسؤلة أٌضا تتوقؾ على تحدٌد ماهٌة الشٌك المصدق فإذا رجحنا القول بؤن قٌمة
الشٌك أصبحت حقا خالصا للمستفٌد األول فؤنه بهذه الحالة ٌمكن لدابنً المستفٌد الحجز على قٌمة هذا
الشٌك ال سٌما إذا كان صادرا ألمر المستفٌد األول حٌث انه بهذه الصفة ال ٌمكن انتقاله من شخص
ألخر وإنما ٌعتبر ملكا خالصا للمستفٌد وبالتالً ٌسلم دابن المستفٌد من خطر تظهٌره إلى شخص أخر
لتحصٌنه من الدفو تحت قاعدة التظهٌر ٌطهر الدفو أما الحجز من قبل دابن الساحب فؤنه ال ٌجوز
فً كل األحوال.
3.هل الشٌك المصدق ٌخضع للمواعٌد المحددة للتقدٌم التً حددها قانون التجارة بثالثٌن ٌوما من
تارٌخ إنشاء الشٌك بالنسبة للشٌكات المسحوبة فً األردن والواجبة الوفاء فٌه ؟ وهل ٌخضع الشٌك
المصدق أٌضا ً ألحكام التقادم الخاصة بالشٌك وهو التقادم القصٌر؟
4.هل ٌجوز رهن الشٌك المصدق ضمانا لدٌن على المستفٌد قٌاسا على ما هو متبع فً رهن الدٌون أو
رهن السندات ؟
وعلى أٌة حال تظل تلك األسبلة بال إجابة شافٌة وقاطعة كما تبقى محل خالؾ فً وجهات النظر طالما
بقٌت النصوص القانونٌة ؼاببة وطالما لم ٌصدر بشؤنها اجتهاد قضابً ٌرسم الطرٌق وٌحدد معالم
الشٌك المصدق مما ٌقطع الشك بالٌقٌن وبما ٌمنع الجدل الفقهً حول تلك المسابل العابمة.
4الشٌك السٌاحً أو شٌك المسافرٌن:ظهر نظام الشٌك السٌاحً سنة  1891بسبب رحلة قام بها ربٌس شركة أمٌركان أكسبرس للسٌاحة إلى
أوروبا صادفته فٌها متاعب راجعة إلى كٌفٌة حصوله على نقود فً المدن التً زارها فابتكر نظام
الشٌكات السٌاحٌة وصورتها الؽالبة هً أن ٌصدر الشٌك بفبات نقدٌة معٌنة وٌوجد فً هذه الشٌكات
مكان ٌوقع فٌها العمٌل عند استالم الشٌك ومكان أخر ٌوقع فٌه عند قبض قٌمته أمام البنك الذي ٌدفع
هذه القٌمة لٌتحقق من تطابق التوقٌعٌن وبعد الوفاء بقٌمة الشٌك السٌاحً تسوى العملٌة بٌن البنوك
المشتركة فً إصداره وتنفٌذه بطرٌق المقاصة.
طبٌعة الشٌك السٌاحً:
اختلفت اآلراء فً تحدٌد طبٌعة الشٌك السٌاحً فً الناحٌة الجزابٌة وفً الناحٌة المدنٌة فقال البعض أن
الشٌك السٌاحً ٌعتبر شٌكا كامال ولو كان مسحوبا على فرو البنك الذي أصدره وبالتالً فإن مثل هذا
الشٌك ٌخضع ألحكام جرٌمة إصدار الشٌك بدون رصٌد إال أن البعض األخر وهو الرأي األؼلب فؤنه
ٌستبعد الشٌك السٌاحً من صفته كشٌك حٌث ال ٌتضمن هذا النو من الشٌكات تارٌخ السحب ومكان
اإلصدار واسم المسحوب علٌه وعلى أٌة حال فإن الشٌك السٌاحً ٌظل ورقة هامة ابتكرها العرؾ
وأقر أحكامها بعٌدا عن األحكام التً وصفها التشرٌع لألوراق التجارٌة.
 5الشٌك المسطر:بهدؾ التقلٌل من المخاطر التً قد تنتج عن ضٌا الشٌك أو سرقته فقد أجاز القانون تسطٌر الشٌك
بوضع خطٌن متوازٌٌن على وجهة ونتٌجة لهذا التسطٌر فإن وفاء الشٌك ٌكون ألحد البنوك أو ألحد
عمالء البنك وقد ٌدون بٌن الخطٌن اسم البنك الذي ٌتم الوفاء إلٌه وٌكون التسطٌر فً هذه الحالة خاصا
أما إذا خال التسطٌر من أٌة إضافة فٌكون عاما وال ٌجوز شطب التسطٌر الوارد على الشٌك أو إلؽابه
فإذا حصل ذلك وجب على البنك االمتنا عن وفابه كما ال ٌجوز للبنك أن ٌوفً شٌكا مسطرا تسطٌرا
خاصا إال إلى المصرؾ المعٌن أو إلى عمٌلة كما ال ٌجوز للمصرؾ أن ٌحصل على شٌك مسطر إال
من أحد عمالبه أو من مصرؾ أخر ،وقد ٌتساءل البعض فٌما إذا كان من الجابز إلؽاء التسطٌر أم أن
ذلك ؼٌر جابز؟
وإجابة على ذلك فإنه من الرجو إلى نص الفقرة ( )8من المادة (  ) 256نجد أنها تنص على ما ٌلً :
( " وٌعد كؤن لم ٌكن كل شطب للتسطٌر أو السم المصرؾ المعٌن " ) ومن هذا النص ٌتبٌن عدم جواز
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شطب التسطٌر من قبل أي شخص كان ،إال أن أراء الفقهاء تمٌل إلى جواز إلؽاء التسطٌر العام إذا كان
هذا التسطٌر موضو بمعرفة الساحب إذ ٌمكن للساحب نفسه أن ٌقوم بإلؽابه بذكر عبارة ملؽى مقترنة
بتوقٌع الساحب الكامل طبقا ً للنموذج المحفوظ لدى البنك ولعل هذا الرأي هو األرجح.
وإذا لم ٌرا المصرؾ المسحوب علٌه األحكام المتعلقة بالتسطٌر فؤنه ٌكون ملتزما ً بتعوٌض الضرر
بقدر ال ٌجاوز قٌمة الشٌك.
6الشٌك المقٌد فً الحساب:ٌجوز لساحب الشٌك وحاملة أن ٌمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة اآلتٌة " لقٌده فً الحساب أو ما ٌشابهها
على ظهر الشٌك وفً هذه الحالة ال ٌجوز وفاء الشٌك من قبل المسحوب علٌه إال عن طرٌق قٌده فً
السجالت " اعتماد فً الحساب أو نقل أو مقاصة " وقٌد الشٌك فً السجالت ٌقوم مقام الدفع وٌقع باطال
كل شطب لعبارة للقٌد فً الحساب وٌترتب على عدم مراعاة المسحوب علٌه لألحكام المتقدمة مسإولٌة
بالتعوٌض عن الضرر الذي ٌترتب للساحب بما ال ٌجاوز قٌمة الشٌك.
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