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األوراق التجارية
"سىس اٌسحة – اٌىمثٕاٌح – اٌشٕه"
األوراق التجارية  :صكوك محررة وفق أشكال معينة قابمة لمتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً في

مبمغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى اإلطالع أو بعد أجل قصير وجرى العرف عمى قبوليا كأداة

وفاء .

وقد أورد نظام األوراق التجارية السعودي ثالثة أنواع من األوراق التجارية  :الكمبيالة والسند ألمر
والشيك  .ولم يورد النظام تعريفاً لكل ورقة من ىذه األوراق  -شأنو في ذلك شأن معظم القوانين
األجنبية  -تاركاً ىذه الميمة لفقياء القانون وأحكام القضاء

أنواع األوراق التجارية :
أنواع األوراق التجارية وىي:
 -.الكمبيالة
(السند اإلذني(الشيك.-السند لحاممة أو القابل لالنتقال بالتظيير.

وظائف األوراق التجارية:
تقوم األوراق التجارية بوظائف أساسية ثالثة ىي:
أ .أداة إلبرام :عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.
ب .أداة وفاء  :يعتبر الوفاء باألوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون ،وىي قابمة عن طريق الخصم في
أحد البنوك ألن تتحول فو اًر إلى نقود.

ج .األوراق التجارية أداة ائتمان  :فيي عادة تتضمن آجالً لالستحقاق ،ويستفيد المدين من ىذا االئتمان إذ أنو ال
يمزم بالوفاء إال في ميعاد االستحقاق ،كما ال يضار الدائن أيضاً إذ أنو يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا
احتاج إلى نقود عاجمة ،كما يستطيع أن يظيرىا إلى دائنو فو اًر.

والواقع أن األىمية الجوىرية لألوراق التجارية تكمن في أنيا أداة لالئتمان والوفاء في ذات الوقت..

الكمبيــــــــالة
عرفت السفتجة أن أطراف العالقة في السفتجة ىم ثالثة  :الساحب والمسحوب عميو والمستفيد وبيذه العالقة
الثالثية فإن السفتجة تختمف عن الكمبيالة وتتفق مع الشيك مع بعض الفروق .
ىناك شروط لصحة السفتجة كورقة تجارية منيا:

-1
 -2الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعالقة الساحب بالمستفيد.
. -3ضرورة تسميم السفتجة لممستفيد ،وأن الشروط التي ذكرناىا سابقاً ىي شروط موضوعية لصحة السفتجة إال
أن يكون الساحب أىال لمباشرة األعمال التجارية.

أن ىناك شروط شكمية ال بد أن تتوفر في ىذا المحرر المكتوب إذ ال بد من توفر بيانات معينة وىي:

أ -كممة سفتجة أو سند سحب أم بوليصة مكتوبة في متن السند وبنفس المغة المستعممة في كتابتيا أما إذا تخمف

ىذا البيان أو أخطأ محرر السفتجة في تسميتيا فال تعتبر السفتجة كذلك إال إذا كان المعنى المستخمص من
المتن يدل عمى أنيا سفتجة.
ب -أمر صريح بالدفع غير معمق عمى شرط ،وأن يكون موضوع الدفع نقوداً ويحرر المبمغ عادة بالحروف
واألرقام فإن تباينا فالعبرة لمحروف ال لألرقام.

ج -تاريخ ومكان إنشاء السفتجة ،فال بد من كتابة تاريخ السفتجة لما لمتاريخ من أىمية فيما يتعمق بالقواعد التي
تنطبق عمى السفتجة فمن تاريخ إنشاء السفتجة نستطيع أن نعرف سن الساحب وقتئذ لنعرف مدى أىميتو ،وال بد
أن يكون تاريخ التحرير واحدا ولو تعدد الساحبون ويعتبر التاريخ المكتوب حجة عمى الغير وعمى أطراف السفتجة
أما مكان السحب فميست لو أىمية كتاريخ السحب وأن تخمف ىذا البيان ال يؤدي إلى بطالن السفتجة بل يعتبر

في ىذه الحالة بأن السفتجو قد أنشئت في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.
د -اسم المسحوب عميو ،أي من يمزمو األداء فالمسحوب عميو ىو شخص من أشخاص السفتجو الثالثة ولكنو ال
يمتزم إال إذا وقع عمييا بالقبول وفي ىذه الحالة يعتبر بمثابة المدين األصمي واألمر الصادر من الساحب إلى

المسحوب عميو يفترض عالقة سابقة بينيما يكون فييا األول دائنا لمثاني وىذا الدين ىو الذي نسميو مقابل الوفاء
ويجوز أن يكون المسحوب عميو شخصا واحدا كما يجوز أن يكون الساحب والمسحوب عميو شخصا واحدا.
ه -اسم المستفيد ،وىو بيان ضروري إذ أن القانون ال يجيز إنشاء السفتجة لحامميا كما أن القانون األردني يجيز
أيضاً أن تسحب السفتجة ألمر الساحب نفسو وتكون الصيغة كما يمي:

ادفعوا ألمرنا مبمغ ......ويقصد الساحب من ذلك ىو أن يحصل عمى قبول المسحوب عميو أوالً ثم يظيرىا بعد

ذلك إلى المستفيد الحقيقي.

و -مبمغ السفتجة ،فقد ذكرنا فيما سبق بأنو ال بد أن يكون محل السفتجة مبمغاً من النقود ويحب أن يكون ىذا

البيان محدداً واضحاً وبالنسبة الشتراط الفائدة في السفتجة فانو موضوع خالف إال أن قانون التجارة األردني حسم

ىذا الخالف بأن أجاز شرط الفائدة في السفتجة المستحقة لموفاء لدى اإلطالع أو بعد مدة من اإلطالع.

ز -تاريخ االستحقاق ،وىو الموعد الذي يستحق فيو دفع قيمة السفتجة
ويتحدد ميعاد االستحقاق باليوم والشير والسنة ويجوز أن تكون السفتجة
مستحقة الدفع في ميعاد قابل لمتعيين .أو لمجرد اإلطالع أو بعد فترة

محدده من وقت اإلطالع أو من تاريخ معين عمى أنو في جميع األحوال ال
بد من وحدة ميعاد االستحقاق والسفتجة التي لم يبين فييا تاريخ االستحقاق
تعد مستحقة الدفع لدى اإلطالع.

ح -مكان االستحقاق ،وليذا البيان أىمية كبيرة إذ أن مكان االستحقاق ىو الذي يطالب فيو حامل السفتجو
بالوفاء عمى أنو قرر في القانون التجاري األردني بأنو إذا لم يذكر محل الدفع فيعتبر المحل الذي يذكر بجانب
اسم المسحوب عميو محال لمدفع ومن الجائز في ىذه الحالة اعتبار محل إقامة المسحوب عميو ىو محل الدفع.
ط -توقيع الساحب ،الساحب ىو منشئ السفتجة فال قيمة لمسفتجة إال بتوقيعو عمى سائر البيانات الواردة فييا
ويجب أن يكون التوقيع داال عمى شخص الساحب وغير مطموس أو غامض فإذا كان الساحب أميا فيجوز
االكتفاء ببصمة اإلصبع شريطة وجود شاىدين.

ى -ذكر عدد وأرقام النسخ ،وقد أجازت المادة  208من قانون التجارة األردني سحب السفتجة من عدة نسخ
متطابقة ومرقمو وأن تعين ىذه األرقام في صمب السفتجو ذاتيا واال اعتبرت كل واحدة منيا سفتجة مستقمة وقد
جرت العادة عمى ذكر عدد النسخ المحررة من السفتجة في كل نسخة حتى يكون ذوو المصمحة عمى عمم بحقيقة

النسخ وعددىا وأرقاميا.

البيانات االختيارية في سند السحب:
من الجائز أن ال يقتصر ساحب السفتجة عمى كتابة البيانات اإللزامية ،بل يضيف إلييا بيانات أخرى يتوخى فييا
تحقيق مصمحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثالثة .والبيانات االختيارية غير محصورة ،وىي ال تتقيد إال
باحترام القواعد اآلمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصيا األصمية .وفيما يمي أىم ىذه الشروط:
1شرط عدم ضمان القبول:القاعدة ىي أن كال من الساحب وسائر الموقعين عمى سند السحب يمتزمون بضمان القبول والوفاء من المسحوب
عميو في ميعاد االستحقاق .إال أن قانون التجارة أجاز لمساحب أن يتممص من كفالة القبول ،إال أن أي تممص

من كفالة الوفاء يعد لغوا .ويترتب عمى ذلك أنو يجوز لمساحب أن يضع شرط عدم ضمان القبول ،إال أنو ال
يستطيع أن يضع شرط عدم ضمان الوفاء.
2شرط محل الدفع المختار:قد يعين الساحب لمسفتجة مكانا لموفاء محل شخص أخر غير المسحوب عميو والعتبارات متعمقة بمصمحة

المسحوب عميو ،كما إذا كان ىنالك خشية من تغيب األخير عند ميعاد االستحقاق أو كان لو حساب في بنك

وسيقوم البنك بالوفاء نيابة عن المسحوب عميو عند حمول األجل.
3-شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عميو:

واذا وضع الساحب ىذا الشرط فال يجوز لممسحوب عميو أن يقبل السفتجة أو يوفي بيا قبل أن يخطره الساحب
بيا.

4-شرط القبول والوفاء االحتياطي:

قد يعين الساحب ( أو أحد المظيرين ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو لموفاء بيا إذا امتنع المسحوب عميو عن
القبول أو الوفاء ،يسمى القابل أو الموفي االحتياطي.
5شرط الرجوع بدون مصاريف أو " بدون نفقة " أو " بدون احتجاج" :أجازت المادة ( )184تجاري لمساحب أو أي مظير أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة من

تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب عمى السند " المطالبة بال مصاريف " أو بدون احتجاج.

والواقع أن أثر ىذا الشرط يختمف فيما إذا وضعو الساحب أو أحد المظيرين .فإذا وضعة الساحب جاز لمحامل
االحتجاج بو عمى كل الموقعين عمى السفتجة ألن الساحب منشئ السند ،ويعتبر الشرط الذي أورده داخال في
كيان الورقة ذاتيا ،أما إذا وضعو أحد المظيرين ،فإن الحامل ال يعفى من تحرير البروتستو إال بالنسبة لواضع
الشرط فقط.

6شرط وصول القيمة:إن بيان وصول القيمة يشير إلى العالقة بين الساحب والمستفيد .ورغم أن بيان وصول القيمة غير الزم في

السفتجة إال أن التجار جروا عمى إضافتو بحكم العادة ويذكر عادة أن " القيمة وصمت نقداً " أو " بضاعة " وال

يؤثر ذلك في صحة السفتجة ما دامت قد استوفت سائر البيانات اإللزامية.
تداول السفتجة:

السفتجة مييأة بطبيعتيا لمتداول وعمى ذلك تنص المادة  141من القانون التجاري األردني بقوليا:
سند السحب قابل لمتداول بطريق التظيير ولو لم يذكر فيو صراحة كممة (األمر).

وسند السحب الذي يدون فيو صاحبة عبارة ( ليس ألمر ) أو أية عبارة أخرى مماثمة يخضع تداولو ألحكام حوالة
الحق المقرر في القانون المدني دون غيرىا.
فيناك أذن طريق واحد لتداول السفتجة ىو التظيير ،والتظيير قد يكون تاماً ناقال لمممكية وقد ال يكون كذلك.

أوال  -التظهير الناقل لمممكية:

التظيير الناقل لمممكية ىو بيان يكتبو المظير عمى السفتجة ينقل بواسطتو ممكية الحق الثابت بيا إلذن المظير

لو وال بد أن تتوافر الشروط التالية في التظيير لكي يرتب أثاره.
شروط التظيير:
1.أن يكون التظيير مكتوباً وقد يكون التظيير اسمياً بكتابة اسم المظير لو وقد يكون عمى بياض فإذا كان

التظيير عمى بياض أصبحت السفتجة وكأنيا لمحامل عمى الرغم بأن القانون يحظر أن تكون السفتجة لمحامل.
2.أن يكون التظيير موقعاً فقد أوجب القانون أن تشتمل السفتجة عمى توقيع المظير.
3.يجب أن يكون التظيير شامال لكل قيمة السفتجة .فالتظيير الجزئي باطل وأما التظيير المعمق عمى شرط
يبطل الشرط ويبقى التظيير صحيحاً.
4.عدم اشتراط بيان التاريخ الذي تم فيو التظيير وىناك بعض البيانات قد تضاف إلى التظيير كشرط الوفاء

االحتياطي أو شرط الرجوع بال مصاريف أو شرط عدم الضمان ،وجميع تمك البيانات ينطبق عمييا مبدأ استقالل
التواقيع فال يستفيد من البيان االختياري إال المظير الذي يضعو وال يستفيد منو بقية المظيرين من السابقين أو
الالحقين.
آثار التظيير:
إن التظيير الناقل لمممكية يرتب أثا اًر رئيسية ثالثة وذلك وفقاً ألحكام المواد  144،145،146من قانون التجارة
األردني وىذه اآلثار ىي ما يمي:

1نقل ممكية السفتجة لممظير لو:فيصبح المظير لو ىو المالك لمقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عميو ويكون لو الحق بالتقدم إلى المسحوب
عميو غير القابل مطالباً إياه بالقبول وأن يتقدم إليو مطالباً بالوفاء في موعد االستحقاق.
2التزام المظير بضمان القبول والوفاء:يعتبر المظير ضامنا لمقبول والوفاء متضامنا مع من سبق من المظيرين ومع الساحب والمسحوب عميو.
3مبدأ تطيير الدفوع:وىذا األمر ىو أىم اآلثار التي تترتب عمى التظيير الناقل لمممكية وأكثرىا خروجاً عمى المبادئ العامة .ذلك أن

القاعدة العامة ىي أن الشخص ال يستطيع أن يعطي لغيره أكثر مما يممك ،لذلك فإن المحيل في الحوالة المدنية

ال ينقل لممحال لو إال ذات الحق الذي لو قبل المحال عميو بكل ما يشوبو من عيوب وما يرد عميو من دفوع

فيستطيع المحال عميو أن يدفع في مواجية المحال لو بكل الدفوع التي كان يتمسك بيا في مواجية المحيل وقت
نفاذ الحوالة في حقو .إال أن تطبيق ىذا المبدأ عمى األوراق التجارية يعرقل تداوليا ويشل وظيفتيا كأداة ائتمان
ووفاء .ليذا فإن مبدأ تطيير الدفوع قد أقر ليحمي الحامل حسن النية من ىذه الدفوع ،ومؤدى ىذا المبدأ أنو ال
يجوز لممدين في الورقة التجارية أن يتمسك تجاه الحامل حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بيا في

مواجية حامل سابق ،فكأن التظيير قد طير الورقة التجارية مما كان بيا من دفوع .ومن أجل تطبيق مبدأ تطيير

الدفوع يجب أن تتوفر ثالثة شروط ىي ما يمي:
1.ال بد أن يكون التظيير ناقال لمممكية أما التظيير التوكيمي فأنو ال يرتب ىذا األثر اليام.
2.يجب أن يكون الحامل الذي يستفيد من تطيير الدفوع حسن النية.

3.يجب أن ال يكون دخل لمحامل بالدفوع التي يطيرىا التظيير.
ثاوٕا – اٌرظٍٕط غٕط اٌماتً ٌٍمٍىٕح ( اٌرظٍٕط اٌرُوٍٕٓ َاٌرأمٕىٓ) :
ويكون عندما ال يقصد المظير نقل ممكية السفتجة إلى المظير إليو إنما مجرد توكيمو في تحصيل قيمتيا لحسابو
ويكون كذلك عندما تشمل عبارة التظيير عمى أن القيمة ( لمتوكيل ) أو القيمة لمتحصيل أو القيمة ( لمقبض )
فيجب أن يتضمن التظيير التوكيمي إلى جانب التوقيع عبارة واضحة تفيد معنى التوكيل.
أما التظيير التأميني فيقصد بو رىن الحق الثابت بالسفتجة إلى دائن المظير فيظيرىا إلى ىذا الدائن تظيي اًر

تأمينياً .وىذا التظيير يحظر عمى المظير إليو تظيير السفتجة تظيي اًر ناقال لمممكية.
ضمانات الوفاء في السفتجة:

لقد نص قانون التجارة األردني عمى وجود عدة ضمانات لحامل السفتجة تطمئنو إلى الحصول عمى الوفاء الكامل
لمقيمة في ميعاد استحقاقيا وأىم ىذه الضمانات ىي ما يمي:
1-مقابل الوفاء:

وىو الدين النقدي الذي يكون لمساحب بذمة المسحوب عميو وىو يمثل عالقة مستقمة خارجة عن تحرير السفتجة.
ويمكن إثبات مقابل الوفاء من قبل كل شخص صاحب مصمحة.
وقبول المسحوب عميو لمسفتجة يعتبر قرينة عمى وجود المقابل لديو وىي قرينة ال تقبل إثبات العكس أمام الغير
ولكن تقبل إثبات العكس فيما بين الساحب والمسحوب عميو ولوجود مقابل الوفاء ال بد من توافر ثالثة شروط

وىي ما يمي:

1.أن يكون دين الساحب عمى المسحوب عميو مبمغاً نقدياً.
2.أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق السفتجة.
3.أن يكون مقابل الوفاء محققاً ومقد اًر ومستحق الوفاء وقت استحقاق السفتجة.

التزاحم عمى مقابل الوفاء:

إذا كانت ىناك عدة سفاتج مسحوبة عمى نفس المسحوب عميو من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً لموفاء بيا

جميعاً فأنو يتبع اآلتي في وفائيا.

1.تاريخ إنشاء السفتجة يعتبر أحد عوامل التفضيل في الوفاء.
2.السفاتج المقبولة تفضل عمى غيرىا.
3.السفاتج المخصص ليا مقابل وفاء مقدمو عمى غيرىا.
2الضمان الثاني لوفاء السفتجة ىو القبول:القبول ىو تعيد المسحوب عميو كتابة بالوفاء بالسفتجة في ميعاد استحقاقيا ذلك أن المسحوب عميو غير القابل
يظل أجنبياً عن السفتجة وال يستطيع الحامل إال أن يطالبو بمقابل الوفاء الذي لمساحب عنده.

يحق لمساحب أن يمنع المستفيد من تقديم السفتجة لمقبول قبل موعد معين كما يحق لمساحب إلزام المستفيد
بضرورة تقديميا لممسحوب عميو لقبوليا في موعد محدد وىناك سفاتج ال تقدم لمقبول إذا اشترط عدم تقديميا
لمقبول وكذلك السفاتج المستحقة لدى اإلطالع.
شروط القبول:

أ .أن يقع القبول كتابة وعمى ذات السفتجة.
ب .أن يتضمن صبغة تدل عمى القبول.
ج .يجب أن يتضمن القبول توقيع المسحوب عميو أو بصمتو.

ز .أن يكون القبول غير معمق عمى شرط موقف أو فاسخ أو معدل لمبيانات الواردة في السفتجة إال في الحاالت
االستثنائية التالية:
1يجوز لممسحوب عميو أن يقرن قبولو بتحفظ يفيد أنو قبل السفتجة عمى المكشوف.2يجوز لممسحوب عميو أن يعدل من محل الوفاء المختار.3-يجوز لممسحوب عميو أن يقبل السفتجة قبوالً جزئياً.

أثار القبول:

يؤدي القبول إلى تغيير جوىري في مركز الساحب وفي مركز المسحوب عميو إذ بعد القبول يصبح المسحوب

عميو ىو المدين األصمي في السفتجة ويصبح التزام الساحب في المرتبة الثانية وبعد قبول المسحوب عميو يمتنع

عميو االحتجاج بمواجية الحامل بالعيوب أو الدفوع التي كان يمكن أن يدفع بيا في مواجية الساحب ومن جية
ثانية فإن قبول المسحوب عميو لمسفتجة يبرئ ذمة الساحب وسائر المظيرين قبل الحامل .كما ينتج القبول أث ار
ميما ىو وجود قرينة عمى تمقي المسحوب عميو مقابل الوفاء.
الوفاء بالسفتجة:

عندما يحين ميعاد استحقاق السفتجة فإن الحامل األخير ليا يتقدم إلى المسحوب عميو مقدماً السفتجة مطالباً
بالوفاء فإذا أوفى المسحوب عميو بقيمتيا وفاء صحيحاً فقد انقضت حياة السفتجة انقضاء طبيعياً مما يستتبع

براءة جميع المسؤولين فييا من التزاميم بضمان الوفاء إال أن الحامل الشرعي لمسفتجة قد يفقد حيازتيا بالضياع
أو السرقة لذلك نظم القانون لصالحة اقتضاء حقو حتى ال يخل باطمئنان المسحوب عميو الموفى وفيما يمي

إيجاز لموضوعات الوفاء من ناحية زمانو ومكانو ومحمة بالنسبة لزمان الوفاء .فإنو يجب أن يتم الوفاء بالسفتجة
في ميعاد استحقاقيا وال يجوز لمقاضي أن يمنح المسحوب عميو ميمة زيادة عن الموعد المحدد الستحقاق السفتجة
حتى أنو يجوز لمحامل باعتباره دائن أن يرفض الوفاء الذي يعرضو المسحوب عميو قبل الميعاد إال أنو من واجب
الحامل أن يطالب بالوفاء في موعد استحقاقيا دون تراخ منو أو تسامح وتاريخ االستحقاق كما عممنا يجب أن

يكون محدداً عمى وجو يقيني ال يحتمل الشك إال أنو يكون تاريخ االستحقاق محدداً عمى الوجوه التالية:
1.لدى اإلطالع.
2.لميمة ما بعد اإلطالع.
3.لميمة تبتدئ من تاريخ معين.
4.ليوم معين.
مكان الوفاء:

يجب أن يتم الوفاء في مكان استحقاق السفتجة المبين فييا وقد يكون مكان االستحقاق ىو موطن المسحوب عميو
وقد يكون موطنا مختا اًر وفي كال األحوال ،يجب أن يتم في المكان المحدد لموفاء.

وغالباً ما يقع الوفاء من المسحوب عميو ويجب أن تتوفر في المسحوب عميو أىمية التصرف في المبمغ المطموب

الذي يوفي بو فإذا كان الموفي فاقد األىمية بطل الوفاء ،كذلك إذا قام المسحوب عميو بالوفاء بعد صدور الحكم
بإفالسو فإن ىذا الوفاء ال يسري عمى جماعة الدائنين ويجب أن يقع الوفاء لمدائن أو لنائبو فإذا حصل الوفاء
لغير الدائن أو نائبو فال تب أر ذمة المدين.
محل الوفاء:
محل الوفاء ىو المبمغ النقدي المبين بالسفتجة ويجب إيفاء الشيء المستحق نفسو وال يجبر الدائن عمى قبول غيره
وان كان أعمى منو قيمة فإذا كان مبمغ السفتجة محدداً بعممة أجنبية غير تمك المتداولة في مكان االستحقاق فإن
لممسحوب عميو الخيار بين أن يدفع قيمة السفتجة بيذه العممة األجنبية وبين أن يدفعيا بالعممة المتداولة في

مكان الوفاء عمى أساس سعرىا في تاريخ االستحقاق ويجوز لمساحب عند تحديد المبمغ بالعممة األجنبية أن
يشترط أن يتم الوفاء بيا فعال وليس بغيرىا وىذا الشرط جائز ومعتبر ،ويجوز الوفاء الجزئي في السفتجة وذلك أن
الوفاء الجزئي يحقق مصمحة الساحب وسائر المظيرين الذين يضمنون الوفاء وعمى الموفي أن يسترد السفتجة

حين الوفاء بيا تالفياً لمطالبتو من شخص أخر حسن النية ظيرت لو السفتجة.
المعارضة في الوفاء:

ال يجوز المعارضة في الوفاء إال في حالتي الضياع واإلفالس ففي ىاتين الحالتين أوجب القانون عمى المسحوب
عميو أن يمتنع عن الوفاء بالسفتجة حتى يفصل القضاء بين الحامل المتقدم وبين من يدعي ممكية السفتجة
وضياعيا أما في حالة إفالس الحامل فإن المعارضة في الوفاء تأتي من وكيل التفميسة فإذا لم يفعل وكيل
التفميسة ذلك قام المسحوب عميو بالوفاء لمحامل المفمس وأن وفاءه يكون صحيحاً مبرئاً لمذمة .ولم يشترط القانون

شكال معيناً لممعارضة بالوفاء فيصح أن تتم المعارضة ببرقية أو بخطاب مسجل أو بخطاب عادي أو حتى

شفاىة إال أنو من األفضل أن تتم المعارضة بالوفاء بالسفتجة عن طريق الكاتب العدل حتى يعفي نفسو من
عبء إثبات المعارضة إذا أنكرىا من وجيت إليو.

أثار الوفاء:
إذا تم الوفاء عمى الوجو الطبيعي من المسحوب عميو في ميعاد االستحقاق لمحامل الشرعي لمسفتجة دون
معارضة من أحد فقد انتيت حياة السفتجة ،ويترتب عمى ىذا األثر اليام براءة ذمة سائر الموقعين عمييا من
ضمان الوفاء لمحامل عمى وجو التضامن.

الوفاء بالسفتجة في حالة الفقدان أو السرقة:
إذا خرجت السفتجة عن حيازة المالك الشرعي ليا بغير إرادتو كما في حالتي الفقدان أو السرقة فأنو يتعرض
لخطرين كبيرين ،األول أنو لن يستطيع أن يتقدم إلى المسحوب عميو مطالباً بالوفاء بعد أن فقد حيازة السفتجة،

والثاني ىو احتمال أن يتقدم من عثر عمييا أو سرقيا فيحصل عمى الوفاء ،ولذلك فإن مصمحة المالك الشرعي

أن يبادر بالمعارضة لدى المسحوب عميو حتى يمتنع عن الوفاء لمن يتقدم إليو بالسفتجة في ميعاد االستحقاق.
ويجب التفريق في حالة الفقدان أو السرقة بين حالتين:
اٌحاٌح األٌَّ  :ػىسما ذىُن اٌسفرجح غٕط ممرطوح تاٌمثُي.
اٌحاٌح اٌثاوٕح  :إشا واود اٌسفرجح ممرطوح تاٌمثُي.
ففي الحالة األولى يجوز لصاحبيا التشبث باستيفائو بناء عمى إصدار نسخة ثانية أو ثالثة  ...الخ .أما إذا كانت

السفتجة مقترنة بالقبول فال بد لصاحبيا في ىذه الحالة من مراجعة المحكمة لمحصول عمى قرار بتحصيميا بعد
تقديم كفالة يمتزم بموجبيا بدفع قيمة السفتجة فيما إذا ظير فيما بعد بأنو ليس مالكاً لمسفتجة ويظل ىذا االلتزام

قائماً لمدة ثالث سنوات .واذا تنازع عمى ممكية السفتجة مالكيا وحائزىا فأنو يفضل مالك السفتجة عمى الحائز إذا

كان الحائز سيئ النية سواء كان ىو السارق أو من عثر عمييا أو من تمقاىا عنو مع عممو بواقعة السرقة ،أما إذا
كان الحائز حسن النية ،كما إذا تمقى السفتجة بتظيير ظاىر الصحة من شخص كان يظن أنو الحامل الشرعي
لمسفتجة ،وقد نص قانون التجارة األردني عمى تفضيل الحامل حسن النية.
االمتناع عن الوفاء:
إذا امتنع المسحوب عميو عن الوفاء في موعد االستحقاق ففي ىذه الحالة يحق لمحامل الرجوع عمى سائر
الموقعين الذين يضمنون ىذا الوفاء عمى وجو التضامن ،ولكن يتوجب عميو قبل الرجوع أن يبدأ بإثبات امتناع

المسحوب عميو إثباتا رسمياً بتحرير احتجاج يسمى احتجاج عدم الوفاء يتم توجييو بواسطة الكاتب العدل .ويجوز
لمحامل الرجوع عمى سائر المظيرين قبل موعد استحقاق السفتجة في الحاالت التالية:
1إذا امتنع المسحوب عميو عن قبول السفتجة كمياً أو جزئياً.2-إذا أفمس المسحوب عميو سواء كان قابالً لمسفتجة أو ال ،أو إذا توقف عن اإليفاء أو إذا حجزت أموالو

وفضل الحجز نظ اًر لعدم كفاية األموال.

3إذا أفمس الساحب وكانت السفتجة غير صالحة لمقبول.الرجوع بالسفتجة:
إذا لم يحصل حامل السفتجة عمى الوفاء من المسحوب عميو أو من الموفي بالواسطة فال مفر لو من الرجوع
القضائي بالسفتجة عمى سائر الممتزمين بيا حتى يحصل مقابل الوفاء .ومتى قام الحامل بتحرير البروتستو في
الميعاد ،جاز لو بعد ذلك أن يباشر الرجوع ،ولمحامل حق الرجوع القضائي عمى جميع الموقعين دون مراعاة

ترتيب معين في الرجوع عمى الممتزمين باعتبارىم جميعاً متضامنين في الوفاء.

أما موضوع الرجوع  :فالحامل يستطيع أن يرجع عمى الممتزم بالضمان طالباً ما يمي:
1.مبمغ السفتجة مع الفوائد االتفاقية إذا وجد نص بذلك.
2.الفوائد القانونية.
3.نفقات تحرير البروتستو واإلشعارات.

أما إجراءات الرجوع  :فيي إخطار الممتزمين بالضمان وبواقعة االمتناع ويجب إرسال إشعار بعدم القبول أو عدم
اإليفاء إلى من ظير لو السند والى الساحب في أيام العمل األربعة التي تمي يوم االحتجاج.
السقوط والتقادم:
لقد رتب القانون عمى حامل السفتجة واجبات معينة عند حمول ميعاد االستحقاق ،ورتب عمى إىمال ىذه الواجبات
سقوط حقو في الضمان أما الواجبات التي يترتب عمييا في حالة إىمال الحامل سقوط حقو فيي:
أوالً:
1.إذا لم يتقدم الحامل لممسحوب عميو بالسفتجة المستحقة األداء لدى اإلطالع أو بعد مدة معينة من اإلطالع

في طمب الوفاء أو طمب القبول خالل الميعاد المقرر في القانون ،وىو في األصل ميعاد سنة من تاريخ إنشاء

السفتجة.
2.ويعتبر الحامل ميمال إذا لم يقم بتحرير بروتستو عدم القبول حين يكون تحريره واجباً في مدة محددة ،كما ىو

الشأن بالنسبة لمسفتجة المستحقة بعد مدة معينة من اإلطالع ،ووجوب عرضيا لمقبول خالل سنة من تاريخ

إنشائيا ،والسفتجة التي يشترط ساحبيا عرضيا لمقبول في ميعاد معين فيجب عمى الحامل عرضيا لمقبول في
الميعاد الذي حدده الساحب ،فإذا رفض المسحوب عميو وجب عمى الحامل تحرير البروتستو خالل ىذا الميعاد
واال أعتبر ميمال.
 3.كذلك يعتبر الحامل ميمال إذا لم يقم بتحرير البروتستو لعدم الوفاء في الميعاد القانوني وىو أحد يومي العمل
التاليين ليوم االستحقاق.

والسقوط مقرر مصمحة الممتزم بالضمان ،ولذا فيو ال يتعمق بالنظام العام ويترتب عمى ذلك أنو يجوز التنازل عنو
صراحة أو ضمناً ،وال يحكم بو القاضي من تمقاء نفسو بل ال بد أن يحتج بو صاحب المصمحة فيو.

ثانياً  :التقادم:

إلى جانب السقوط الذي قرره القانون لصالح الممتزمين لضمان الوفاء في مواجية الحامل الميمل ،وضع القانون

تقادماً قصي اًر خاصاً يستفيد منو سائر الممتزمين المصرفيين .وىذا التقادم القصير يستند إلى قرينة الوفاء .ويقصد
بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع ،إال أن المنع من المطالبة بالسفتجة التي مضى عمييا

التقادم ال يمنع صاحب الحق من المطالبة بالدين األصمي الذي من اجمو أنشئت السفتجة ،بل يظل الدين
األصمي قائماً يمكن المطالبة بو خالل فترة التقادم العادي الطويل.

وقد حدد قانون التجارة األردني في المادة ( ) 214ثالث مدد لمتقادم فيما يتعمق بالحقوق الناتجة عن السفتجة

وىذه اآلجال ىي:
)1تتقادم الحقوق عمى المسحوب عميو القابل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق السفتجة .واذا كانت
السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد اإلضالع فتبدأ من تاريخ تقديميا مثال لموفاء.
)2تتقادم الدعاوى التي يرفعيا الحامل عمى الساحب والمظيرين بمرور سنتين من تاريخ تحرير االحتجاج

المقدم في المدة القانونية.

)3تتقادم دعاوى المظيرين بعضيم عمى بعض بعد مرور سنة تبدأ في اليوم الذي دفع فيو المظير مبمغ
السفتجة.
وينقطع التقادم الصرفي بصدور حكم ،أو االعتراف بالدين في صك مستقل أو بتسديد الممتزم جزءاً منو ،وفي ذلك
تنص المادة ( )215من قانون التجارة " وال يجوز لممحكمة أن تحكم بالتقادم الصرفي من تمقاء نفسيا ،بل ال بد
أن يتمسك بو المدين ،ويجوز التمسك بو في أية حالة كانت عمييا الدعوى ،ولو أمام المحكمة االستئنافية".
سند األمر ( السند اإلذني)
أو الكمبيالة
كما ذكرنا سابقاً فإن السند اإلذني أو سند األمر ورقة تتضمن تعيد محررىا بدفع مبمغ معين إلذن شخص أخر
ىو المستفيد بمجرد اإلطالع أو في ميعاد معين أو قابل لمتعين .ومن ىذا التعريف يتبين بأن الكمبيالة أو سند

األمر ىي ورقة ثنائية األطراف ليس فييا إال محرر يتعيد لمصمحة المستفيد بينما السفتجة ورقة ثالثية األطراف
ىم ساحب يصدر األمر إلى المسحوب عميو ومستفيد يصدر األمر لمصمحتو .وىذا ىو الفارق الجوىري بين
السفتجة وسند األمر .وحيث أن سند األمر أبسط وأقل تعقيداً من السفتجة لذا فإن بيانات سند األمر أقل من

بيانات السفتجة أو تنقص عنيا في بيان اسم المسحوب عميو وعند إنشاء الكمبيالة وسند األمر أو السند اإلذني
فإنو ال بد من توفر البيانات التالية فييا:
1.شرط األمر أو ذكر عبارة سند األمر في نص السند نفسو وبالمغة المستعممة في كتابة.
2.تعيد غير معمق عمى شرط بدفع مبمغ معين.
3.تاريخ االستحقاق.
4.مكان األداء.
5.اسم المستفيد.
6.تاريخ ومكان إنشاء السند.
7.إمضاء الشخص مصدر السند ( المحرر ) الموقّع.
تطبيق قواعد السفتجة عمى سند األمر:

أشارت المادة (  ) 225من قانون التجارة األردني إلى أن األحكام المتعمقة بالسفتجة فيما يختص بتظييرىا

واستحقاقيا ووفائيا والرجوع بسبب عدم الوفاء واالحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل
الرسمية وحساب الميل والمواعيد ،وحظره منح الميل القضائية والحجز االحتياطي تتبع جميعاً في سند األمر

وذلك كمو بالقدر الذي ال يتعارض مع ماىيتو ،كما أشارت المادة (  ) 226من قانون التجارة األردني إلى أنو
تسري عمى سند األمر األحكام المتعمقة بسند السحب المستحق األداء في موطن أحد األغيار أو أية جية أخرى
غير الجية التي بيا موطن المسحوب عميو واشتراط الفائدة واالختالف في البيانات الخاصة بالمبمغ الواجب دفعة
والنتائج المترتبة عمى التوقيع وعمى توقيع شخص ال صفة لو أو شخص جاوز حدود نيابتو.

وىذا التعداد الذي حاولت بو المادتان المذكورتان أعاله أن تحصر بو مواضع اإلحالة ،إال أنو باعتقادنا أن ىذا
التعداد ىو عمى سبيل المثال ال الحصر .ومما سبق يتبين أن القواعد المطبقة في سند السحب أو السفتجة
جميعيا تطبق عمى سند األمر ،إال ما كان منيا يتعارض مع ماىية سند األمر.
ضمانات الوفاء في سند األمر:
حيث أن سند األمر ىو ورقة ثنائية األطراف فإن ىذا السند ال يحتاج إلى القبول وال إلى مقابل الوفاء ،وبالتالي
فإن ضمانات الوفاء تنحصر في تضامن الموقعين والضمان االحتياطي .وبالنسبة لوفاء الكمبيالة فإن ذات

األحكام التي تسري عمى وفاء السفتجة تطبق عمى سند األمر من حيث أطراف الوفاء وزمانو ومكانو والمعارضة
فيو وتقديم احتجاج عدم الوفاء.
تقادم سند األمر:
تتقادم الدعوى عمى محرر سند األمر بمضي خمس سنوات عمى تاريخ استحقاق السند اإلذني أو سند األمر كما

تتقادم دعوى الحامل عمى المظيرين بعد مضي سنتين ،أما دعاوى المظيرين بعضيم عمى بعض فتتقادم بمضي
سنة واحدة.

الشيك
نشأتو:
الشيك أحدث األوراق التجارية عيدا ومع ذلك فقد ذاع استعمالو ذيوعاً كبي اًر ال في المعامالت التجارية فحسب بل
وفي المعامالت المدنية أيضاً ويشبو الشيك في شكمو سند السحب أو السفتجو إذ يتضمن ثالثة أشخاص ىم

الساحب والمسحوب عميو والمستفيد .وأصل كممة الشيك مستمد من المغة اإلنجميزية من اصل كممة check
ومعناىا راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف الشيك وفي المغة الفرنسية

تكتب cheque

ليا نفس المعنى بالمغة اإلنجميزية وقد بدأ استعمال الشيك في بريطانيا ومنيا تسرب إلى

البالد األخرى وأقدم قانون بحث في الشيك ونظم قواعده وىو قانون التجارة اليولندي الصادر عام  1838ثم
صدر القانون الفرنسي في  14حزيران  1865والقانون البمجيكي في  20حزيران  1873ومما ىو جدير
بالمالحظة أن قانون الشيك العثماني الذي أطمق عميو اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السمطان محمد رشاد
وقد ورثت سوريا ولبنان ىذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية وبقى ىذا القانون مطبقاً حتى صدور قانون

التجارة الجديد الذي عالج أحكام الشيك مستمداً من القانون الموحد الذي أقر في جنيف عام ، 1931وىكذا الحال
في المممكة األردنية الياشمية إلى أن صدر قانون التجارة األردني رقم  12لسنة  1966الذي تضمن أحكاماً
خاصة بالشيك.
أركان الشيك:

إن أركان الشيك تنقسم إلى نوعين ( )1أركان موضوعية ( )2أركان شكمية.
أما األركان الموضوعية فيي التي يجب توافرىا في كل العقود وتعتبر بمثابة أركان عامة ونكتفي بتعداد ىذه
األركان دون الدخول في تفصيالتيا ألن محل ىذه الدراسة ىو القانون المدني الذي يضمن تفصيال ليذه األركان
وىي  )1األىمية ) 2الرضا  )3المحل  )4السبب ،وبإيجاز سريع نقول أن األىمية يمكن تعريفيا بأنيا صالحية

الشخص لثبوت الحقوق وااللتزامات لو وعميو ،وسن الرشد بحسب القانون األردني ىو ثمانية عشر سنة وكل من
بمغ ىذه السن يعتبر راشداً وكامل األىمية إال إذا كان مصاباً بآفة عقمية أو جسمية تحد من أىميتو كالجنون والعتو
والسفو والغفمة.

أما الرضا فيو صدور العقد عن طوع واختيار من الشخص بحيث تكون إرادتو سميمة وغير مشوبة بأي عيب من
عيوب الرضا وىي الغمط والتدليس واإلكراه أما الركن الثالث وىو المحل وىو المعقود عميو والذي يجب أن يكون
محال ممكنا ومشروعاً .أما الركن الرابع وىو السبب إنما يعنى الغرض المباشر المطموب من العقد ويجب أن

يكون سبب العقد دائماً موجوداً وصحيحاً ومشروعاً وغير مخالف لمنظام العام واآلداب العامة .ىذه ىي األركان
الموضوعية العامة.

أما األركان الخاصة وىي ما يجب توافرىا في الشيك بشكل خاص وىي التي يعبر عنيا ببيانات الشيك وىذه
سنأتي عمى ذكرىا فيما بعد ألنو يجب أن نشير قبل ذلك إلى خصائص الشيك ووظائفو.
خصائص الشيك ووظائفو:

لعمو غني عن البيان أن نذكر بأن الشيك يمعب دو اًر ىاماً في حياتنا االقتصادية وفي معامالتنا المالية نظ اًر لما

يحققو الشيك من مزايا عديدة باعتباره أداة من أدوات السوق المصرفي فيو يؤدي وظائف ىامة في التعامل منيا
دوره في تسييل التعامل بين األفراد وسرعة تسوية الديون كما انو يستعمل كأداة لموفاء تحل محل النقود وتقوم
مقاميا لكونو مستحق األداء لدى اإلطالع ،ولموفاء بطريق الشيك مميزات عديدة نجمميا بما يمي:

أ -يؤدي الشيك إلى إيداع النقود في المصارف بدال من اكتنازىا في الخزائن الخاصة وما قد تتعرض لو من
أخطار السرقة والضياع.
ب -أن الوفاء بطريق الشيك يعتبر بمثابة أداة إثبات عند المنازعة لما يتطمبو الوفاء بو من إجراء بعض القيود
الكتابية لدى المصارف قد يحتج بيا عند الحاجة.

ج -يحقق الشيك ضماناً جدياً لمحامل بالنظر لما يتوفر بو من حماية جزائية أضفاىا المشرع عمى الشيك لتدعيم
الثقة بو وحماية لو من العبث والتالعب.

د -يقمل الشيك من استعمال النقود الورقية والمعدنية تمشياً مع التطور المالي الذي ط أر في العالم بما يتطمبو من
سرعة في التعامل واختصار لموقت وتوفي ار لمجيد.
تعريف الشيك:
لقد خمت معظم القوانين العربية من تعاريف لمشيك وكذلك فعل القانونان السوري والمصري المذان استمدا
أحكاميما من القانون الفرنسي غير أن قانون التجارة األردني رقم  12لسنة  1966أورد تعريفاً لمشيك في المادة

/123ج حيث نص عمى ( أن الشيك ىو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أم اًر صادر من
شخص ىو الساحب إلى شخص أخر يكون مصرفاً وىو المسحوب عميو بأن يدفع لشخص ثالث أو ألمر أو

لحامل الشيك وىو المستفيد مبمغا معينا بمجرد االطالع عمى الشيك ) ومن ىذا التعريف نجد أن الشيك يتشابو
من حيث الشكل بسند السحب ( السفتجو ) إذ أنو يتضمن وجود أطراف ثالثة الساحب والمسحوب عميو والمستفيد
أو الحامل ،كما أنو يفترض وجود عالقتين قانونيتين ،األولى عالقة سابقة بين الساحب والمسحوب عميو تسمى

بدين المؤونة (أو الرصيد) والثانية عالقة سابقة بين الساحب والمستفيد وتسمى بوصول القيمة إال أن الشيك يفترق
عن سند السحب في أمور عديدة أىميا:
1أن الشيك ال يسحب إال عمى بنك فيو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمميات المصرفية.2أن الشيك ىو أداة وفاء فقط يجب دفع قيمتو بمجرد اإلطالع بينما ال تدفع قيمة سند السحب إال في موعداستحقاقو األمر الذي يجعل من سند السحب أداة وفاء وائتمان معاً.
3يجب أن يكون لمشيك مقابل وفاء قائم ومعد لمدفع بمجرد إصدارة بينما ال يشترط وجود مقابل لموفاء في سندالسحب إال بتاريخ االستحقاق.
4ال يجوز تقديم الشيك لمقبول ألنو بطبيعتو أداة وفاء بخالف سند السحب الذي يقدم لمقبول قبل موعداالستحقاق إال إذا اشترط في متن سند السحب خالف ذلك.
5-أن الشيك ال يشكل عمال تجارياً إال إذا كان محر اًر لغايات تجارية أما إذا كان قد جرى التعامل بالشيك

لغايات مدنية فيكون إعطاء الشيك في ىذه الحالة عمال مدنياً في حين يعتبر سند السحب وكذلك الكمبيالة عمال
تجارياً .ومن الجدير بالذكر بان األعمال التجارية تخضع ألحكام قانون التجارة في حين تخضع األعمال المدنية
ألحكام القانون المدني ولكل من األحكام المدنية واألحكام التجارية قواعد خاصة يختمف كل منيما عن اآلخر
سواء من حيث قواعد اإلثبات أو اإلفالس أو التقادم أو النفاذ المعجل أو إعطاء الميمة القضائية.

6أن عدم وجود رصيد لمشيك لدى المسحوب عميو يشكل جريمة جزائية أما في سند السحب فإن عدم وجودرصيد لدى المسحوب عميو ال يشكل جريمة جزائية.
بيانات الشيك اإللزامية:

لعل الواجب يقتضي منا أن نتعرض لمبيانات التي ينبغي أن يتضمنيا الشيك كي يعتبر كذلك ،حتى إذا تخمف
بعض ىذه البيانات عن الشيك فأنو يفقد صفتو كشيك بالمعنى القانوني وقد عددت المادة  228من قانون التجارة
األردني ىذه البيانات بما يمي:
أَال  :وٍمح شٕه مىرُتح فٓ مره اٌسىس َتاٌٍغح اٌرٓ ورة تٍا َٔمصس تٍصا اٌثٕان زضء اٌرٍط تٕه اٌشٕه َتٕه سىس
اٌسحة إشا وان األذٕط مسرحك األزاء ٌسِ اإلطالع َمغ شٌه فأوً إشا ذال اٌسىس مه شوط وٍمح شٕه َوان مظٍطي
اٌمرؼاضف ػًٍٕ ٔسي ػٍّ أوً شٕه فأوً ٔظً شٕىا صحٕحا مطذثا ٌىافح اٖثاض اٌماوُوٕح اٌمرؼٍمح تً َفما ٌىص اٌفمطج
( ز ) مه اٌمازج  229مه لاوُن اٌرجاضج األضزوٓ.
ثاوٕا  :أمط غٕط مؼٍك ػٍّ شطط تأزاء لسض مؼٕه مه اٌىمُز ٌَصا اٌثٕان ٔحرُِ ػٍّ ثالثح شطَط ٌٓ:
أ -أمر بالدفع ويرد ىذا األمر كما جرت العادة بالصيغة التالية:
(ادفعوا بموجب ىذا الشيك... ).

ب -أن يكون ىذا األمر غير معمق عمى شرط فإذا عمق األمر بأداء المبمغ المعين في الشيك عمى شرط معين
فال يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني كما ورد في قرار محكمة التمييز رقم  72/44سنة  1972مجمة نقابة المحامين
( ص  ) 760أما إذا عمق التظيير عمى شرط فإن ىذا الشرط يعتبر كأن لم يكن مع بقاء الشيك عمى صفتو
القانونية.

ج -أن يكون األمر بأداء قدر معين من النقود ،ويتطمب ذلك أن يكون موضوع األداء في الشيك نقوداً ،وأن تكون

ىذه النقود محددة القيمة ومعينة تعييناً كافياً ال يكتنفيا لبس أو جيالة فال يجوز أن يذكر في الشيك عبارات مثل "
ادفعوا ما يتوجب لي بذمتكم " أو " ادفعوا رصيد حسابي لديكم " وان ذكر مبمغ الشيك يجب أن يكون باألرقام

والحروف واذا اختمفت القيمة ما بين األرقام والحروف فأنو ال يجوز الوفاء بالشيك من قبل المسحوب عميو إذ أنو
ال يجوز إعمال القياس في ىذه الحالة بين الشيك وسند السحب من حيث اعتماد المبمغ المذكور بالحروف بل
األفضل إعادة الشيك الختالف القيمة ما بين األرقام والحروف.
ثالثاً  :أسم من يمزمو األداء " المسحوب عميو" :

يشترط في المسحوب عميو أن يكون مصرفاً عمال بالمادة  1/230من قانون التجارة األردني التي تنص عمى أنو
"ال يجوز سحب الشيكات إال عمى مصارف وأن الصكوك الصادرة في المممكة األردنية المستحقة الوفاء فييا
والمسحوب عمى غير المصارف في صورة شيكات ال تعتبر شيكات صحيحة" ولفظة المصرف تعنى جميع
األشخاص والمؤسسات المرخص ليا بأعمال المصارف وفقاً ألحكام قانون البنوك وتعاقب المادة  2/275من

قانون التجارة كل من سحب شيكا عمى غير مصرف بغرامة ال تتجاوز خمسون دينا اًر وقد أجاز القانون األردني
أن يكون الساحب والمسحوب عميو نفس الشخص عندما يكون الشيك مسحوباً من مؤسسة عمى أخرى كمتاىما
لمساحب نفسو وبشرط أن ال يكون الشيك لحاممة ( المادة  ) 3/234من قانون التجارة وقد قصد المشرع بيذا

الشرط أن يمنع المصارف من إصدار شيكات لحامميا كي ال تستعمل كبديل لألوراق النقدية ( البنكنوت ) التي
يختص بإصدارىا البنك المركزي.
ضاتؼا  :مىان األزاء:
إن ذكر مكان األداء إنما ييدف إلى تعريف الحامل بمكان المسحوب عميو الذي يجب أن يقدم فيو الشيك لموفاء

كما أنو يساعد عمى تحديد المحكمة ذات االختصاص عند وقوع النزاع كما أنو يحدد القانون الواجب التطبيق في

حالة تداول الشيك بين بمدان مختمفة كما يحدد عممو الوفاء عند وقوع التباس بشأنيا.
عمى أنو ال يترتب عمى إغفال ذكر مكان األداء بطالن الشيك بل يظل الشيك صحيحاً ومرتباً آلثاره القانونية وفي
ىذه الحالة يكون المكان الذي بجانب اسم المسحوب عميو ىو مكان الدفع واذا خال الشيك من أي بيان لمكان
الدفع فأنو يكون واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيو المحل الرئيسي لممسحوب عميو.
خامساً  :تاريخ ومكان إنشاء الشيك:

أن ذكر تاريخ إنشاء الشيك لو أىمية كبيرة تتجمى فيما يمي:
أ .التحقق من أىمية الساحب.
ب .احتساب مواعيد التقادم.

ج .تعيين القانون الواجب التطبيق في حال تنازع القوانين من حيث الزمان.
ز .معرفة فترة الريبة في حالة إفالس الساحب واصدار شيكات أثناء فترة الريبة.
ي .معرفة وجود رصيد لمساحب لدى المسحوب عميو عند إنشاء الشيك.

ومن الجدير بالذكر بأن موضوع تاريخ الشيك تترتب عميو األحكام التالية:
1.حالة كون الشيك ال يحمل تاريخاً عمى اإلطالق .وفي في ىذه الحالة فإن الشيك يفقد صفتو القانونية وال

يكون محالً لمحماية الجزائية ،كما أنو ال يجوز لممستفيد أن يدون تاريخاً لمشيك إذا تسممو بدون تاريخ إال إذا كان
المستفيد مفوضاً بذلك خطياً ويشترط في ىذه الحالة أن يكون التفويض معاص اًر لتسميم الشيك أو يكون قبل
إعطاء الشيك.

2.حالة ذكر تاريخ إنشاء عمى غير الحقيقة.
إن الصورية في الشيك أكثر ما ترد عمى تاريخ إنشائو واألصل أن الصورية ال تنيض سبباً لبطالن الشيك إال إذا
كان المقصود بيا الغش والتحايل عمى أحكام القانون ،والصورية في تاريخ الشيك تكون إما بتقديم تاريخو عمى

خالف الحقيقة واما بتأخير تاريخو وييدف الساحب من تقديم تاريخ الشيك إبعاده عن فترة الريبة أو لجعمو سابقاً
عمى قرار الحجز عمى الساحب كما ييدف الساحب بتأخير تاريخ الشيك التحايل عمى أحكام األىمية ،ومن

المعروف أنو يجوز إثبات الصورية بالنسبة لمغير بكافة طرق اإلثبات أما إثباتيا بين المتعاقدين فال يجوز إال
باألدلة الكتابية.
ولعل الغالب في أن الساحب يمجأ إلى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسو من إيجاد مقابل الوفاء لدى
المسحوب عميو في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وىو ما يعرف بالشيكات اآلجمة التي كانت سبباً في دمار
سوق المناخ في الكويت وبالتالي فإنو ال يجوز تحويل الشيك عن وظيفتو الحقيقية باعتباره أداة وفاء من خالل
تأخير تاريخو الستخدامو كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لميمة الشيك األساسية وقد اعتبر قانون التجارة
األردني الشيك صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية مرتبا لمحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخو ،وقد نصت عمى
ذلك صراحة المادة  245من قانون التجارة بقوليا ( يكون الشيك واجب الوفاء لدى اإلطالع عميو وكل بيان

مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وأن الشيك المقدم لموفاء قبل اليوم المبين فيو كتاريخ إلصداره واجب الوفاء في
يوم تقديمو).

كما تعاقب المادة (  )6/275من قانون التجارة بغرامة ال تتجاوز  50دينا اًر كل من يثبت في الشيك تاريخا غير

صحيح ويحكم بالغرامة نفسيا عمى المظير األول لمشيك أو حاممة إذا كتب في الشيك تاريخا الحقا لتاريخ تظييره
أو تقديمو.

سادساً  :توقيع الساحب:

أن توقيع الساحب ىو بيان إلزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وأن فقدان الشيك ليذا البيان يسمخ
عنو صفتو القانونية كشيك ويجوز أن يتم التوقيع بخط اليد أو بالخاتم أو ببصمة اإلصبع وفي ىذا بعض
التفصيل.

بالنسبة لمتوقيع بخط اليد فقط جرت العادة أن البنوك عندما تفتح حسابات لعمالئيا فأنيا تعمد إلى أخذ عدة نماذج
من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاىاتيا عمى التوقيع الموجود عمى الشيك عند تقديمو لموفاء وفي ىذه
الحالة يجب أن يكون توقيع الساحب مطابقاً لمنماذج الموجودة لدى البنك وعمى البنك أن يتأكد من صحة توقيع
عميمو الذي يجب أن يكون مطابقاً لمنماذج المحفوظة لدى البنك.

فإذا خالف البنك ذلك كان مسؤوالً أمام العميل عن صرف الشيكات التي ال يتطابق فييا توقيع العميل مع نموذج
توقيعو المحفوظ لدى البنك إال أنو ال يمزم البنك في ىذا التحقق بما يمزم بو خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيو
أن يبذل في المضاىاة ما ينتظر من موظف لمبنك مخصص لذلك ولو خبرة في العممية.

أما إذا كان توقيع العميل بالختم أو البصمة فأنو يجب التنبيو في ىذه الحالة إلى أن الختم أو البصمة يجب أن
تكون مقترنة بشيادة شاىدين عالمين بالختم أو البصمة كما يجب التنبيو ىنا بأنو يجب عمى البنوك أن ال تقبل
الشيكات الموقعة بالختم أو البصمة إال بعد حضور العميل شخصياً أمام موظف البنك المختص والتوقيع أمامو

ذلك أن الختم والبصمة يسيل تزويرىما مما يعرض البنك لمخاطر في حالة الوفاء بشيك موقع بالختم أو البصمة
دون التأكد من حضور العميل ألن الختم والبصمة ال يمكن مضاىاتيما أو التحقق من صحتيما من قبل موظف
البنك.

شكل الشيك:
أن الشكمية ىي إحدى خصائص األوراق التجارية جميعيا بما فييا الشيك وتعني الشكمية أنو يجب أن تتضمن
ورقة الشيك بيانات حددىا القانون فإذا فقد الشيك إحدى ىذه البيانات يكون قد فقد شكمو القانوني وليذا يعتبر

الشيك سنداً عادياً إذا خال من إحدى بياناتو التي ذكرناىا وأحياناً يفقد صفتو كشيك إذا فقد بعضا من تمك البيانات
كالتوقيع مثال أو عدم ذكر تاريخ اإلنشاء ،وبعد أن يصدر الشيك متضمناً سالمتو القانونية والشكمية يعتبر أن
إصداره قد تم من قبل الساحب ،إال أن مرحمة اإلصدار تتبعيا خطوة أخرى وىي تسميم الشيك وخروجو من يد

الساحب إلى يد المستفيد ،فمتى سمم إلى المستفيد أصبح ىو الحائز الشرعي لمشيك إذا كان ىذا التسميم رضائياً

ألن القاعدة القانونية تقول ( إن حيازة المنقول بحسن نية سند لمممكية ) وبيذه الحيازة فإن ممكية الشيك تصبح من
حق حائزه األخير ،إال أن ممكية رصيد الشيك تنتقل إلى المستفيد لمجرد إصدار الشيك أي قبل تسميمو إلى
المستفيد ويصبح الرصيد حقاً خالصاً لممستفيد منذ المحظة التي يتم بيا إصدار الشيك.
تعدد النسخ في الشيك:

أجاز القانون إصدار الشيك عمى نسخ متعددة وذلك ضمن الشروط التالية:
1أن ال يكون الشيك لحاممو ،فإذا كان الشيك لحاممة امتنع سحبو عمى عدة نسخ ألنو عند وفائو ال يستطيعالمسحوب عميو معرفة الشخص الذي تكون بيده النسخ األخرى.
2أن يوضع في متن كل نسخة من نسخ الشيك رقميا واال اعتبرت كل نسخة منيا شيكاً مستقالً.3-أن يكون مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر أخر.

ويعتبر وفاء الشيك بمقتضى إحدى نسخو مبرئاً لمذمة إال أن المسحوب عميو يبقى ممتزما بالوفاء بمقتضى كل

نسخة مصدقة منو ولم يستردىا عند الوفاء في إحدى النسخ.
تداول الشيك:
ينتقل الشيك من شخص إلى شخص بحسب الصيغة التي حرر بيا وقد حددت المواد (  239إلى )  343من

قانون التجارة األردني طرق تداول الشيك وبحسب أحكام تمك المواد فإن الشيك يمكن أن يصدر بأحد األشكال
التالية:
1.لشخص مسمى مع النص صراحة عمى شرط األمر أو بدونو.
2.لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس ألمر.
3.لحامل الشيك.

أما النوع األول أي الذي يصدر لشخص مسمى فإنو يكون قابال لالنتقال بطريقة التظيير سواء تضمن كممة ألمر
أم لم يتضمنيا .أما النوع الثاني وىو الذي يتضمن أداءه لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس ألمر فال تنتقل
ممكية الشيك في مثل ىذه الحالة إال بطريق الحوالة المدنية ومثل ىذا الشرط يضعو الساحب لضمان عدم الوفاء
بقيمتو إال لمشخص المستفيد الذي استمم الشيك مقترنا بيذا الشرط أما النوع الثالث وىو الشيك لحاممو فأنو ينتقل
بطريق التسميم ويعتبر الشيك في ىذه الحالة بمثابة النقود واذا اقترن الشيك عمى اسم المستفيد مع ذكر عبارة أو
لحاممة فأن الشيك يعتبر في مثل ىذه الحالة شيكاً لحاممة.

والتظيير معناه توقيع حامل الشيك عمى ظير الشيك ومن ىنا جاءت ىذه الكممة إما التوقيع عمى وجو الشيك إنما
يعني التزام الموقع مع الساحب والتظيير يكون عمى ثالثة أنواع:
األَي  :ذظٍٕط والً ٌٍمٍىٕح ٌَُ اٌصْ ذىرمً تمُجثً مٍىٕح اٌشٕه مه اٌمظٍط إٌّ اٌمظٍط إًٌٕ.
اٌثاوٓ  :اٌرظٍٕط اٌرُوٍٕٓ ٌَُ اٌصْ ال ذىرمً مٍىٕح اٌحك اٌثاتد تاٌشٕه إٌّ اٌمظٍط إًٌٕ َإوما ٔؼىٓ اٌرفُٔط
ترحصًٕ لٕمح اٌشٕه ٌٕس إال َضز ما ٔرم ذحصًٍٕ إٌّ اٌمظٍط َٔس اٌمظٍط إًٌٕ ذىُن ػٍّ اٌشٕه فٓ ٌصي اٌحاٌح ٔس
األمٕه َال ٔجُظ ذظٍٕط اٌشٕه ذظٍٕطا ذأمٕىٕا مثً تالٓ األَضاق اٌرجاضٔح ألن طثٕؼح اٌشٕه وأزاج َفاء ذرىافّ مغ
ذظٍٕطي ذظٍٕطا ذأمٕىٕا إال أوً فٓ َالغ اٌحاي َفٓ ظُء اٌرطثٕك اٌؼمٍٓ فمس جطخ اٌؼازج ػٍّ إػطاء شٕىاخ
مؤجٍح اٌراضٔد ذطفك مغ اٌىمثٕاالخ اٌرٓ ذرصمٍا اٌثىُن ٌرىُن ظماوا ٌرسسٔس ذٍه اٌىمثٕاالخَ .اٌرظٍٕط إما أن
ٔىُن ػٍّ تٕاض َفٓ ٌصي اٌحاٌح ٔؼرثط اٌشٕه تمثاتح شٕه ٌٍحامً إش ٔىرمً مه شرص إٌّ شرص تاٌمىاٌَح،
َاٌرسٍٕم وما لس ٔىُن اٌرظٍٕط اسمٕا وأن ٔماي َػىٓ ألمط اٌسٕس فالن َفٓ ٌصي اٌحاٌح فئن اٌحامً األذٕط ٔجة أن
ٔىُن ٌُ اٌشرص اٌمسمّ تمُجة اٌرظٍٕط أَ أن ٔىُن ٌصا اٌشرص ظٍط اٌشٕه ٌشرص آذطَ ،اٌرظٍٕط ٔجة
أن ٔىُن تىامً لٕمح اٌشٕه شٌه أن اٌرظٍٕط اٌجعئٓ ٔؼرثط ذظٍٕطا تاطال .وما ٔجة أن ٔىُن اٌرظٍٕط غٕط مؼٍك
ػٍّ شطط َوً شطط ػٍك ػًٍٕ اٌرظٍٕط ٔؼرثط وأن ٌم ٔىه أْ أن اٌشطط ٍٔغّ فٓ ٌصي اٌحاٌح َاٌرظٍٕط إٌّ
اٌمسحُب ػًٍٕ ٔؼرثط مه لثًٕ اٌمراٌصح وما ٔجُظ أن ٔىُن اٌرظٍٕط مؤضذا أَ غٕط مؤضخ فئشا وان مؤضذا فأوً
ال ٔجُظ ذمسٔم ذاضٔد اٌرظٍٕط فئن حصً شٌه فأوً ٔؼس ذعَٔطا.
شرط حظر التظيير:
ويجوز لممظير أن يمنع تظيير الشيك وفي ىذه الحالة فأنو ال يكون ممزماً بالضمانة تجاه من ينتقل إلييم الشيك
بتظيير الحق.
وفاء الشيك:
الشيك واجب الوفاء لدى اإلطالع وأن الشيك المقدم لموفاء قبل اليوم المبين فيو كتاريخ إصداره فإنو واجب الوفاء
في يوم تقديمو ،ومكان الوفاء ىو المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عميو واذا لم يذكر مكان األداء فإنو

يكون واجب األداء في المركز الرئيسي لممسحوب عميو ويجب أن يتم الوفاء بالنقود المبينة بالشيك نوعا ومقدا اًر
إال إذا كانت العممة غير متداولة في األردن فأنو يجوز لممسحوب عميو أن يوفي بالعممة األردنية وفقاً ألحكام

المادة  254من قانون الشيك واألصل أن يتم الوفاء بكامل قيمة الشيك إال أن القانون أجاز لممسحوب عميو الوفاء

الجزئي ،ىذا ومن الجدير بالذكر أنو يجوز لمساحب معارضة المسحوب عميو في وفاء الشيك وذلك في حالتي
ضياع الشيك أو سرقتو أو إفالس حاممو كما يجوز لمساحب المعارضة في غير تمك الحاالت إال أن مثل ىذه
المعارضة تعتبر غير قانونية ويجوز لمحامل مراجعة المحكمة من أجل رفع تمك المعارضة.

فإذا أوفى المسحوب عميو قيمة الشيك فإنو يحصل عمى مخالصة من حاممو األخير وفي ىذه الحالة تعتبر ذمة
المسحوب عميو بريئة من المطالبة ،وبالوفاء الصحيح تنتيي حياة الشيك.
الوفاء في حالة ضياع الشيك:
يجوز لمستحق قيمة الشيك الضائع المطالبة بوفائو إذا كان حائ اًز عمى إحدى نسخو األخرى أما إن كان الشيك
محر اًر عمى نسخة واحدة وضاعت ىذه النسخة الوحيدة فقد أجاز المشرع لمحامل أن يمجأ لممحكمة الستصدار
األمر بالوفاء والزامو بتقديم كفيل مميء وبشرط أن يثبت الحامل ممكية الشيك ويجوز لو اإلثبات بكافة وسائل
اإلثبات أما إذا عجز حامل الشيك عن إثبات ممكيتو جاز لو الحصول عمى نسخة بديمة لمشيك المفقود وذلك
بطريق الرجوع يكون ذلك عن طريق االتصال بالشخص الذي ظير لو الشيك المفقود حتى يصل إلى الساحب
ويكون بيذه العممية قد حصل عمى تواقيع المظيرين والساحب ،إال أنو في الواقع العممي فإن مسألة الرجوع

لمحصول عمى نسخة بدل ضائع أمر ليس متيسر الحصول ال سيما في الحاالت التي تصادف أشخاص سيئي
السمعة فإنيم يمتنعون عن إعطاء توقيعيم عمى نسخ بديمة لمشيك الضائع لذلك تبقى ىذه المسألة من الناحية
الواقعية أم ار صعباً وال بد لمحامل أن يمجأ في نياية المطاف إلى المحكمة لمحصول عمى حقو.
تقادم الشيك:

نصت المادة  271من قانون التجارة األردني عمى ما يمي:
1تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عميو بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاءالميعاد المحدد لتقديم الشيك لموفاء.
2وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل عمى المظيرين والساحبين والممتزمين اآلخرين بمضي ستة شيورمحسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختمف الممتزمين بوفاء الشيك بعضيم تجاه البعض بمضي ستة شيورمحسوبة من اليوم الذي أوفى فيو الممتزم.
4وال تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى عمى الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمو ثم سحبو كالًأو بعضا والتقادم يعتبر قرينة عمى الوفاء ويشترط لسقوط الحق بالتقادم الصرفي ما يمي:
أ -أن يكون ىناك شيك صحيح مستجمع لشروط صحتو من حيث الشكل والموضوع.

ب -أن تكون الحقوق وااللتزامات ناشئة مباشرة عن إصدار الشيك أما أصل الحق فال يسقط إال بالتقادم الطويل
وىو خمسة عشر عاما إذ أنو يجوز لمدائن المطالبة بالدين األصمي ما دام أنو لم ينقض بالتقادم العادي ولو انو
انقضي حقو بالتقادم الصرفي ،وغني عن البيان أن التقادم ينقطع في بعض الحاالت كما يقف في حاالت أخرى
وىذه األحكام المتعمقة بانقطاع التقادم ووقفو إنما محميا القانون المدني وال حاجة لتفصيميا في ىذا المجال.
الطوابع:

أن قانون رسوم الطوابع قد أوجب في الجدول رقم ( )1الممحق بالقانون ضرورة استيفاء رسم مقطوع عمى الشيكات
المسحوبة عمى الشركات والمؤسسات العامة بمقدار خمسين فمس عمى كل ورقة شيك أما شيكات األفراد فيي
معفاة من رسوم طوابع الواردات وفقاً لمجدول رقم ( )2الممحق بقانون رسوم طوابع الواردات.

أنواع الشيكات:
1الشيكات الخطية:وىي الشيكات البيضاء التي ال تكون صادرة عن البنك وىذه الشيكات يمكن الحصول عمييا من أي مكتبة وال

تحمل اسم مصرف مطبوع عمييا وال اسم الساحب ورقم حسابو كما يعني الشيك الخطي ورقة الشيك التي تحمل
اسم مصرف معين مطبوع عميو وصادر عن البنك لعميل معين ولكن يتم شطب اسم الساحب ورقم حسابو
ويستبدل باسم محرره ورقم حسابو وفرع البنك الذي يتعامل معو وأن القانون ال يشترط لمشيك شكال معيناً أو لونا

معينا وانما أجاز أن يتم تحرير شيكات عمى أوراق بيضاء شريطة توفر البيانات التي نص عمييا القانون وبالتالي
فإن القانون أجاز لمساحب إصدار الشيكات الخطية وال يجوز لمبنوك أن تمتنع عن قبول الشيكات الخطية إال أن
الواقع العممي في العمل المصرفي أن البنوك ترفض قبول الشيكات الخطية وذلك بسبب انتشار ظاىرة الشيكات
المرجعة في اآلونة األخيرة الناتجة عن سوء استعمال الشيكات الخطية من قبل بعض العمالء لممصارف أو من
قبل أشخاص ليسوا بعمالء لممصارف وأنو وان كان ليذا التطبيق العممي ما يبرره في العمل المصرفي إال أن

القانون ال يسعف البنوك في ىذا السبيل وال زال القضاء يعترف بقانونية الشيكات ،الخطية وال يقر البنوك في

رفضيا ليذا النوع من الشيكات وتفادياً لمساءلة البنوك قضائياً فإنيا تمجأ في الوقت الحاضر إلى إيراد نص في
شروط الحسابات التي تفتح لمعمالء يمنع عمى العميل سحب شيكات خطية عمى المصارف التي يتعامل معيا
وان ىذا النص وأن كان يخفف من استعمال الشيكات الخطية إال أنو ال يقضي عمى المشكمة برمتيا وال يعفي
البنك من التزامو القانوني بقبول الشيكات الخطية المقدمة إليو من قبل أشخاص ثوالث لم يكونوا طرفا في االتفاقية
التي يبرميا البنك مع عمالئو عند فتح حسابات ليم.
2الشيكات المصرفية:الشيك المصرفي ىو أمر يحرره البنك ألمر المستفيد بوفاء مبمغ معين لدى اإلطالع ويكون المسحوب عميو في
العادة ىو نفس الساحب أو أحد فروعة ويأتي إصدار مثل ىذه الشيكات بناء عمى طمب عميل البنك الذي يريد

تقديمو لشخص ثالث وىذا النوع من الشيكات ال يعتبر شيكا بالمعنى الدقيق الجتماع صفتي الساحب والمسحوب
عميو وألنو غالباً ال يقبل التظيير والرأي الراجح في ىذا النوع من الشيكات أنيا تعتبر من قبيل السندات العادية
سواء أكانت إذنيو أو لمحامل أو إسمية ألنيا ال تتضمن أم ار بالدفع بل تعيدا من البنك وقد تضيع مثل ىذه

الشيكات ،والعادة أن البنوك ال تقبل طمب وقفيا إال إذا حضر المستفيد منيا إلى البنك وأقر أنو لم يظير الشيك
وفي ىذه الحالة فإن البنك يرفض وفاء ىذا الشيك بعبارة ( لوجود معارضة بفقدان الشيك).
إصدار الشيك المصدق أو إنشاؤه:

ال يختمف الشيك المصدق عن غيره من الشيكات فيو يتضمن نفس البيانات التي أشارت إلييا المادة (  )228من
قانون التجارة األردني فيو يتطمب ضرورة توفر البيانات التالية فيو:
1ذكر كممة شيك في متن السند وبالمغة التي كتب بيا.2أداء مبمغ من النقود.3اسم المسحوب عميو الذي يجب أن يكون مصرفا.4تاريخ إنشاء الشيك ومكانو.5مكان أداء الشيك.6-توقيع الساحب.

وباإلضافة لتمك البيانات فتطبق عميو نفس أحكام التداول فيو ينتقل بطريق التظيير بنوعيو:
أ -التظيير الناقل لمممكية.
ب -التظيير التوكيمي.

ىذا كمو إذا لم يرد في صمب الشيك ما يمنع تظييره كذكر عبارة ال يصرف إال لممستفيد أو عبارة ( ادفعوا ليس
ألمر ) وأن الشيكات ال تعرف التظيير التأميني كبقية األوراق التجارية كما سبق إيضاحو .وكذلك فإن الشيك
المصدق يخضع لذات األحكام المتعمقة بالتقادم.
وال حاجة لتفصيل جميع األحكام المتعمقة بالشيكات وانما سنكتفي باألحكام التي تنفرد بيا الشيكات المصدقة وفق
ما يجري عميو العمل والعرف المصرفي وأىم ىذه األحكام ما يمي:

أن الشيك المصدق ال يصدره البنك بمحض أرادتو إذ ال يوجد ليذا النوع من الشيكات نماذج خاصة وشائعة في
التعامل وانما يصدر الشيك المصدق بناء عمى طمب خطي يقدمو العميل إلى البنك الذي يتعامل معو ويتضمن
ىذا الطمب عمى وجو الخصوص األمور التالية:

أ .طمب اعتماد الشيك من قبل البنك الذي يتعامل معو الساحب.
ب .تضمين الشيك عبارة المستفيد األول منعا لتداول ىذا الشيك وانتقالو من شخص إلى أخر.
ج .بيان رقم الشيك وتاريخو وقيمتو.
ز .تفويض البنك بقيد قيمة الشيك عمى حساب طالب إصدار الشيك المصدق.
ي .تحويل قيمة الشيك المصدق إلى حساب خاص ليذه الغاية يسمى حساب شيكات مصدقة.

ومن خالل ىذه اإلجراءات والقيود عمى إصدار الشيكات المصدقة نالحظ بأن تمك الشيكات تتميز بإحكام
وصفات خاصة بيا تختمف بعض الشيء عن الشيكات العادية بحيث تجعل الشيكات المصدقة أقرب إلى الكفالة
ذلك أن البنك بمجرد تصديقو أو اعتماده لمشيك فأنو يصبح ممزما بوفاء قيمتو إلى المستفيد ويعتبر بمثابة الضامن
االحتياطي لمشيك وال يجوز لمبنك التحمل من التزامو ألي سبب من األسباب ويظل التزامو قائماً ولو كان االلتزام
الذي ضمنو باطال .ومن ىنا تأتي قوة الشيك المصدق في الوفاء وىذا ىو مبعث الثقة فيو وليذا فإن إطالقو في
التداول يجعل منو شبييا بورقة البنكنوت أي العممة النقدية ومن ىنا تأتي خطورة قابمية الشيك المصدق لمتظيير
إذ أن ذلك من شأنو أن يجعل من البنوك جية قادرة عمى خمق النقود مع أن ىذه الوظيفة ىي حص ار من واجبات
الدولة دون غيرىا من الجيات ،األمر الذي يستدعي سرعة تدخل المشرع في إصدار النصوص القانونية التي
تنظم إجراءات إصدار وشروط وأحكام الشيكات المصدقة.

ويمكن القول بأن الشيك المصدق قد فرض وجوده في التعامل فاصبح شيئاً من األمر الواقع التي ال تستطيع

البنوك االستغناء عن اتباع ىذا األسموب كمنيج لعمميا كما ال تستطيع تجاىل ىذا الواقع ألن مبدأ المنافسة ما
بين البنوك يحتم عمى كل منيا اتباع كل ما ىو جديد وما ييسر العمل ويجتذب المزيد من جميور المتعاممين مع
البنوك وكل منيا يسعى بوسائمو الخاصة عمى تحقيق كل الوسائل واإلمكانات التي تسيل التعامل المصرفي

وتحقق السرعة واليسر عن طريق تقديم الخدمات الفضمى لمعمالء وسرعان ما يشيع عمل البنوك وينتشر ويستقر
بحيث يصبح عرفا أو عادة تشكل قاعدة ممزمة لمبنوك ،وأن الشيك المصدق وان كان ال يمكن الجزم بأنو قد
اصبح قاعدة عرفية بالمعنى القانوني ألنو حديث العيد ولم يستقر بعد في التعامل كما أنو يتعارض مع النصوص
القانونية الصريحة إال أنو إذا صح التعبير فانو يجوز لنا أن تقول بأن الشيك المصدق قد دخل الساحة المصرفية
دون سمة دخول أو جواز سفر وبالتالي فإن بقاء إقامتو ومشروعية ىذه اإلقامة تظل قمقة غير ثابتة .وإلضفاء

صفة المشروعية فإنو ال بد من صدور قواعد قانونية تنظم أحكام الشيك المصدق أو صدور اجتيادات قضائية

ترسخ وجود الشيك المصدق وتزيل عنو الغموض واإلبيام ،ليذا فإن المشاكل التي سنعرضيا تاليا تظل محل
تساؤل واستفيام حتى يصدر بشأنيا تشريع أو حكم قضائي ويمكن عرض أىم المشاكل التي يمكن أن تثور
بخصوص الشيك المصدق بما يمي:
1.ىل تجوز معارضة الساحب في وفاء الشيك المصدق بسبب ضياعو أو إفالس حاممة ؟ واإلجابة تظل حائرة
حول ىذا السؤال وتتوقف عمى مدى اعتبار الشيك المصدق شيكا بالمعنى القانوني أم أنو بمثابة كفالة من البنك
يمتزم بموجبيا بوفاء قيمة الشيك لممستفيد فإذا غمبنا الصفة األخيرة فإنو يمكن القول بأنو ال تجوز معارضة
الساحب في وفاء الشيك بسبب ضياعو أو سرقتو أما إذا اعتبرناه شيكا بالمعنى المقصود فإن المعارضة في ىذه
الحالة جائزة ومقبولة ويجب عمى البنك االستجابة ليا.

2.أما المسألة الثانية فيي ىل يجوز حجز قيمة الشيك المصدق من قبل الغير كدائن الساحب أو دائن المستفيد
؟ وىذه المسألة أيضا تتوقف عمى تحديد ماىية الشيك المصدق فإذا رجحنا القول بأن قيمة الشيك أصبحت حقا
خالصا لممستفيد األول فأنو بيذه الحالة يمكن لدائني المستفيد الحجز عمى قيمة ىذا الشيك ال سيما إذا كان
صاد ار ألمر المستفيد األول حيث انو بيذه الصفة ال يمكن انتقالو من شخص ألخر وانما يعتبر ممكا خالصا

لممستفيد وبالتالي يسمم دائن المستفيد من خطر تظييره إلى شخص أخر لتحصينو من الدفوع تحت قاعدة التظيير
يطير الدفوع أما الحجز من قبل دائن الساحب فأنو ال يجوز في كل األحوال.
3.ىل الشيك المصدق يخضع لممواعيد المحددة لمتقديم التي حددىا قانون التجارة بثالثين يوما من تاريخ إنشاء
الشيك بالنسبة لمشيكات المسحوبة في األردن والواجبة الوفاء فيو ؟ وىل يخضع الشيك المصدق أيضاً ألحكام
التقادم الخاصة بالشيك وىو التقادم القصير؟

 4.ىل يجوز رىن الشيك المصدق ضمانا لدين عمى المستفيد قياسا عمى ما ىو متبع في رىن الديون أو رىن
السندات ؟
وعمى أية حال تظل تمك األسئمة بال إجابة شافية وقاطعة كما تبقى محل خالف في وجيات النظر طالما بقيت
النصوص القانونية غائبة وطالما لم يصدر بشأنيا اجتياد قضائي يرسم الطريق ويحدد معالم الشيك المصدق مما
يقطع الشك باليقين وبما يمنع الجدل الفقيي حول تمك المسائل العائمة.
4الشيك السياحي أو شيك المسافرين:ظير نظام الشيك السياحي سنة  1891بسبب رحمة قام بيا رئيس شركة أميركان أكسبرس لمسياحة إلى أوروبا
صادفتو فييا متاعب راجعة إلى كيفية حصولو عمى نقود في المدن التي زارىا فابتكر نظام الشيكات السياحية
وصورتيا الغالبة ىي أن يصدر الشيك بفئات نقدية معينة ويوجد في ىذه الشيكات مكان يوقع فييا العميل عند
استالم الشيك ومكان أخر يوقع فيو عند قبض قيمتو أمام البنك الذي يدفع ىذه القيمة ليتحقق من تطابق

التوقيعين وبعد الوفاء بقيمة الشيك السياحي تسوى العممية بين البنوك المشتركة في إصداره وتنفيذه بطريق
المقاصة.
طبيعة الشيك السياحي:

اختمفت اآلراء في تحديد طبيعة الشيك السياحي في الناحية الجزائية وفي الناحية المدنية فقال البعض أن الشيك
السياحي يعتبر شيكا كامال ولو كان مسحوبا عمى فروع البنك الذي أصدره وبالتالي فإن مثل ىذا الشيك يخضع
ألحكام جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إال أن البعض األخر وىو الرأي األغمب فأنو يستبعد الشيك السياحي
من صفتو كشيك حيث ال يتضمن ىذا النوع من الشيكات تاريخ السحب ومكان اإلصدار واسم المسحوب عميو

وعمى أية حال فإن الشيك السياحي يظل ورقة ىامة ابتكرىا العرف وأقر أحكاميا بعيدا عن األحكام التي وصفيا
التشريع لألوراق التجارية.
5 -الشيك المسطر:

بيدف التقميل من المخاطر التي قد تنتج عن ضياع الشيك أو سرقتو فقد أجاز القانون تسطير الشيك بوضع
خطين متوازيين عمى وجية ونتيجة ليذا التسطير فإن وفاء الشيك يكون ألحد البنوك أو ألحد عمالء البنك وقد
يدون بين الخطين اسم البنك الذي يتم الوفاء إليو ويكون التسطير في ىذه الحالة خاصا أما إذا خال التسطير من
أية إضافة فيكون عاما وال يجوز شطب التسطير الوارد عمى الشيك أو إلغائو فإذا حصل ذلك وجب عمى البنك
االمتناع عن وفائو كما ال يجوز لمبنك أن يوفي شيكا مسط ار تسطي ار خاصا إال إلى المصرف المعين أو إلى

عميمة كما ال يجوز لممصرف أن يحصل عمى شيك مسطر إال من أحد عمالئو أو من مصرف أخر ،وقد يتساءل
البعض فيما إذا كان من الجائز إلغاء التسطير أم أن ذلك غير جائز؟
واجابة عمى ذلك فإنو من الرجوع إلى نص الفقرة ( )8من المادة (  ) 256نجد أنيا تنص عمى ما يمي " (  :ويعد
كأن لم يكن كل شطب لمتسطير أو السم المصرف المعين " ) ومن ىذا النص يتبين عدم جواز شطب التسطير
من قبل أي شخص كان ،إال أن أراء الفقياء تميل إلى جواز إلغاء التسطير العام إذا كان ىذا التسطير موضوع
بمعرفة الساحب إذ يمكن لمساحب نفسو أن يقوم بإلغائو بذكر عبارة ممغى مقترنة بتوقيع الساحب الكامل طبقاً
لمنموذج المحفوظ لدى البنك ولعل ىذا الرأي ىو األرجح.

واذا لم يراع المصرف المسحوب عميو األحكام المتعمقة بالتسطير فأنو يكون ممتزماً بتعويض الضرر بقدر ال
يجاوز قيمة الشيك.

6-الشيك المقيد في الحساب:

يجوز لساحب الشيك وحاممة أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة اآلتية "

لقيده في الحساب أو ما يشابييا عمى ظير الشيك وفي ىذه الحالة ال يجوز
وفاء الشيك من قبل المسحوب عميو إال عن طريق قيده في السجالت "

اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة " وقيد الشيك في السجالت يقوم مقام
الدفع ويقع باطال كل شطب لعبارة لمقيد في الحساب ويترتب عمى عدم

مراعاة المسحوب عميو لألحكام المتقدمة مسؤولية بالتعويض عن الضرر
الذي يترتب لمساحب بما ال يجاوز قيمة الشيك.

