األسناد التجارية
األسناد التجارٌة (أو األوراق التجارٌة كما ٌطلق علٌها فً تشرٌعات بعض البلدان
العربٌة) هً صكوك محررة وفق أشكال معٌنة قابلة للتداول بالطرق التجارٌة ،وتمثل
حقا بمبلػ معٌن من النقودٌستحق الوفاء لدى االطالع أو بعد أجل .وهً على ثالثة
أنواع :السفتجة ،والسند ألمر ،والشٌك .وهذه األسناد تختلؾ من جهة عن القٌم
المنقولةاألوراق المالٌة كما تختلؾ من جهة أخرى عن األوراق المصرفٌة (النقود).

السفتجة
تعريفها :السفتجة (كلمة فارسٌة) كما هً التسمٌة فً سورٌة ولبنان والجزابر
والعراق ،أو الكمبٌالة فً باقً التشرٌعات العربٌة ،هً صك محرر وفق شكل معٌن،
ٌأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصا آخر اسمه «المسحوب علٌه» بأن ٌدفع
فً مكان محدد مبلؽا نقدٌا فً تارٌخ معٌن أو بمجرد االطالع ،ألمر شخص ثالث اسمه
«المستفٌد» .وتصاغ السفتجة بالطرٌقة المبٌنة فً أو ما ٌماثلها:
ٌظهر من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشابها تفترض وجود ثالثة أشخاص هم:
الساحب وهو اآلمر بالدفع ،والمسحوب علٌه وهو المأمور بالدفع ،والمستفٌد وهو من
صدر األمر بالوفاء لمصلحته أي إنه الدابن بقٌمة السفتجة.
إنشاؤهاٌ :خضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعٌن من الشروط .شروط موضوعٌة تتمثل
بأن ٌكون الموقع على السفتجة أهال قانونا لاللتزام بها ،وبأن ٌكون رضاه خالٌا من
عٌوب اإلرادة ،واللتزامه محل وسبب صحٌحان .وشروط شكلٌة تتمثل بأن تحرر
السفتجة بصك مكتوب ،على نسخة واحدة أو عدة نسخٌ ،تضمن عددا معٌنا من البٌانات
اإللزامٌة إضافة لما قد تتضمنه من بٌانات أخرى اختٌارٌة.
والبٌانات اإللزامٌة تشمل ماٌلً :ذكر كلمة سفتجة فً متن السند وباللؽة المستعملة فً
تحرٌره وأمر ؼٌر معلق على شرط بأداء مبلػ من النقود واسم المسحوب علٌه وتارٌخ
االستحقاق ومكان األداء واسم المستفٌد وتارٌخ إنشاء السفتجة ومكانه وتوقٌع الساحب.
وإذا ماخال سند ما من أحد البٌانات المذكورة فإنه ال ٌعتد به كسفتجة إال فً حاالت
ثالث :األولى حالة السفتجة الخالٌة من ذكر تارٌخ استحقاقها ،وتعد مستحقة الدفع لدى
االطالع علٌها ،والثانٌة حالة السفتجة الخالٌة من بٌان مكان األداء ،وٌع ّد المكان
المذكور بجانب اسم المسحوب علٌه مكانا لوفابها ،والثالثة حالة السفتجة الخالٌة من
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ذكر مكان إنشابها ،وتع ّد منشأة فً المكان المذكور بجانب اسم الساحب .أما البٌانات
االختٌارٌة فمنها:
ـ شرط الوفاء في محل مختار :وهو ٌفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص
لكنها تدفع فً موطن شخص آخر قد ٌكون فً جهة تختلؾ عن جهة موطن المسحوب
علٌه .وهذا ما ٌسمى بتوطٌن السفتجة ،وٌلجأ عادة إلى توطٌن السفتجة من أجل خدمة
مصالح المسحوب علٌه الذي ٌكون على سفر متواصل .فخوفا من أن تتم المطالبة
بتارٌخ االستحقاق وهو ؼابب فٌنظم االحتجاج لعدم الوفاء ضده ،فإنه ٌنٌب مصرفه
الذي ٌتعامل معه لٌقوم بالوفاء عوضا عنه .وقد ٌحقق التوطٌن فابدة لمصلحة الحامل
إذا كان موطن المسحوب علٌه بعٌدا .فٌختار مكانا آخر للوفاء ٌكون قرٌبا من موطن
الحامل المذكور.
ـ شرط عدم الضمان :األصل أن جمٌع الموقعٌن على السفتجة هم ضامنون وفاء
قٌمتها إذا تخلؾ المسحوب علٌه عن ذلك .إال أن القانون أجاز للمظهرٌن اشتراط
إعفابهم من الضمان .لكن المظهر الذي ٌضمّن السفتجة مثل هذا الشرط ال ٌستفٌد منه
إال هو من دون ؼٌره.
ـ شروط الرجوع من دون مصاريف :لٌتمكن حامل السفتجة من الرجوع على
الملتزمٌن بالسفتجة إذا رفض المسحوب علٌه الوفاء أو القبول ،علٌه أن ٌنظم احتجاجا
لعدم القبول أو لعدم الوفاء .لكن تفادٌا لما ٌرتبه االحتجاج المذكور من تكالٌؾ ونفقات
َّ
المنظم بحقه ،فإن القانون أجاز للساحب أو
وما قد ٌلحقه من إساءة إلى سمعة وابتمان
للمظهِّر أو للضامن االحتٌاطً تضمٌن السفتجة شرط الرجوع من دون مصارٌؾ أو
من دون احتجاج ،بمعنى أن رجوع الحامل على الملتزمٌن بالسفتجة ٌكون بناء على
الثقة بكالمه أن المسحوب علٌه لم ٌقبل أو لم ٌؾِ السفتجة.
تداولها بالتظهير :تمثل السفتجة حقا بمبلػ معٌن من النقود .فهً تنتقل إذن ،ككل حق
مالً ،عن طرٌق اإلرث والوصٌة أو بطرٌق حوالة الحق .لكن ،لما كان التنازل عنها
بهذه الطرق ال ٌرتب لحاملها الضمانات الكافٌة باستٌفاء قٌمتها ،وال ٌنسجم مع ما
تتطلبه التجارة من سرعة وسهولة ،فإن التعامل التجاري ابتدع طرٌقة أٌسر وأفضل
هً التظهٌر.
والتظهٌر ،الذي ٌطلق علٌه فً لٌبٌة «التدوٌر» وفً مصر «التحوٌل» وفً األوساط
التجارٌة «التجٌٌر» المأخوذ عن الكلمة اإلٌطالٌة  ،giroهو تصرؾ قانونً تنتقل
بموجبه السفتجة من المظهِّر إلى المظهَّر له.
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وٌثبت هذا التصرؾ ببٌان ٌدل علٌه وٌُدوَّ ن عادة على ظهر الصك ،ومن هنا أتت
تسمٌة التصرؾ المذكور باسم التظهٌر.
وهو على ثالثة أنواع :تظهٌر ناقل للحق ،وتظهٌر توكٌلً ،وتظهٌر تأمٌنً.
 1ـ التظهير الناقل للحق :وهو التظهٌر الذي ٌهدؾ إلى نقل الحق الثابت بالسفتجة
من المظهِّر إلى المظهِّر له ،وهو أكثر أنواع التظهٌر شٌوعا .وٌشترط بهذا التظهٌر أن
ٌقع على كامل مبلػ السفتجة ،فالتظهٌر الجزبً باطل ،وأن ٌكون باتا ؼٌر معلق على
شرط ،فكل شرط ٌعلق علٌه التظهٌر ٌجعل الشرط باطال وٌبقى التظهٌر صحٌحا.
وٌكتب التظهٌر على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها .وٌتم صوؼه باستخدام
إحدى العبارات التالٌة أو ما هو بمعناها مثل« :وع ّنً دفع المبلػ ألمر فالن» أو
« ُ
ظهِّرت لفالن» .وتوضع العبارة فً أي مكان من السفتجة سواء على صدرها أو
على ظهرها .لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهٌر على ظهر الصك تفادٌا للوقوع
فً االلتباس مع التصرفات األخرى التً ترد على صدر الصك كالقبول أو الضمان.
وتذ ٌّل العبارة المستعملة بتوقٌع المظهر.
أما تحدٌد هوٌة المظهر له ،فقد أجاز القانون ،أن ٌعٌن المظهر اسم المظهر له فٌقال إن
التظهٌر اسمً ،كأن ٌكتب المظهر «وعنً دفع المبلػ ألمرللسٌد فالن ثم ٌوقع ،أو أال ّ
ٌعٌن اسم المظهر له وٌكتفً بتوقٌعه على ظهر السفتجة فٌقال إن التظهٌر على بٌاض،
أو أن ٌضع المظهر توقٌعه مسبوقا بعبارة «وعنا دفع المبلػ للحامل» فٌقال إن التظهٌر
للحامل .تجدر اإلشارة إلى أن التظهٌر للحامل والتظهٌر على بٌاض تنطبق علٌهما
األحكام نفسها.
وٌنقل التظهٌر الناقل للحق جمٌع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى المظهر له.
وللمظهر له أن ٌظهر السفتجة من جدٌد .وهو بهذه الحالة ٌلتزم ضمان وفاء المسحوب
علٌه لها ما لم ٌشترط إعفاءه من ذلك .أما إذا استبقى المظهر له السفتجة معه ،فله أن
ٌطالب المسحوب علٌه بقٌمتها فً تارٌخ استحقاقها ،فإن لم ٌفها األخٌر جاز له أن
ٌرجع على أي من الموقعٌن السابقٌن علٌها.
2ـ التظهير التوكيلي :إنه التظهٌر الذي ٌخوِّ ل المظهَّر له الحق بتسلم مبلػ السفتجة
لمصلحة المظهِّر .وهو ذابع فً عالم التجارة .فقد ٌكون التاجر على سفر ،أو كثٌر
المشاؼل ،األمر الذي ٌعرضه إلى إؼفال المطالبة بالسفاتج التً ٌحملها فً مواعٌد
استحقاقها ،أو قد تكون السفاتج تستحق فً مناطق بعٌدة عن موطنه .لذلك كله ٌعمد
التاجر المذكور إلى تظهٌر هذه السفاتج إلى المصرؾ الذي ٌتعامل معه وٌكلفه قبض
قٌمتها وتسجٌلها فً حسابه بمقابل مبلػ معٌن ٌسمى عمولة التحصٌل .وٌشترط فً هذا
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التظهٌر أن ٌتضمن صراحة ما ٌفٌد معنى قبض السفتجة بالوكالة .كأن ٌكتب المظهر
«وعنً دفع المبلػ ألمر زٌد والقٌمة للتحصٌل» أو «القٌمة للقبض» ثم ٌوقع تحت
العبارة المستعملة.
3ـ التظهير التأميني :وٌقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضمانا لوفاء دٌن
للمظهَّر له بذمة المظهِّر أو بذمة شخص آخر .وٌصاغ هذا التظهٌر باستعمال عبارة
تدل على معناه ،كأن ٌكتب «التظهٌر على سبٌل الضمان» أو «القٌمة موضوعة
رهنا» أو ؼٌر ذلك .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التظهٌر نادر الوقوع فً الحٌاة العملٌة
ألسباب متعددة أهمها عدم الثقة بمالءة من رهن السفتجة ،األمر الذي ٌقلل من إقبال
الناس على التعامل بها.
ضمانات وفاء السفتجة :أحاط القانون وفاء السفتجة بسٌاج من الضمانات لكً
ٌطمبن حاملها بالحصول على قٌمتها فً مٌعاد استحقاقها ،وتتمكن بالتالً من أداء
وظٌفتها أداة للوفاء تقوم مقام النقود.
فقد أقرّ القانون مبدأ استقالل التواقٌع الذي ٌقضً بأن السفتجة إذا تضمنت تواقٌع
أشخاص ال تتوافر لهم أهلٌة االلتزام بها ،أو تواقٌع مزورة ،أو تواقٌع أشخاص
وهمٌٌن ،فإن التزامات الموقعٌن اآلخرٌن علٌها تظل مع ذلك صحٌحة.
كما تب ّنى قاعدة تطهٌر الدفوع التً ال ٌجوز بمقتضاها للمدٌن بالسند التجاري أن ٌمتنع
عن الوفاء لحامله الحسن النٌة مستندا إلى الدفوع التً كان بإمكانه التمسك بها تجاه
أحد الموقعٌن السابقٌن .بمعنى أن تداول السند التجاري ٌعمل على نقل الحق الثابت به
من المظهر إلى المظهر له خالٌا مطهرا من الدفوع.
ولم ٌقؾ القانون عند هذا الح ّد ،بل عنً بزٌادة ضمانات الحامل ،إذ نقل إلٌه الحق
بمقابل الوفاء ،وأجاز له أن ٌعرض السفتجة على المسحوب علٌه لقبولها ،وأن ٌطلب
تقدٌم ضمانة احتٌاطٌة .وجعل جمٌع الموقعٌن على السفتجة ملتزمٌن بالتضامن فٌما
بٌنهم للوفاء بقٌمتها إزاءه.
مقابل الوفاء :مقابل الوفاء هو دٌن بمبلػ معٌن من النقود مترتب للساحب فً ذمة
المسحوب علٌه .وهو ٌمثل عالقة مستقلة عن سحب السفتجة.
تنشأ السفتجة فً األصل لتسوٌة عالقة قانونٌة سابقة بٌن الساحب والمستفٌد ،وٌفترض
أن الساحب أصبح بمقتضاها مدٌنا للمستفٌد بمبلػ معٌن من النقود .والساحب من أجل
إبراء ذمته من هذا الدٌنٌ ،قوم بسحب السفتجة لمصلحة المستفٌد ،وٌتعهد له بأنه
سٌقبض قٌمتها من المسحوب علٌه الذي وجه له أمرا بالدفع .ومن الطبٌعً عندبذ أن
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ٌلتزم الساحب المذكور بأن ٌقدم للمسحوب علٌه الوسٌلة أو األداة (مقابل الوفاء) التً
تمكنه من تنفٌذ األمر الصادر إلٌه .وٌشترط فً هذا المقابل أن ٌكون مبلؽا من النقود،
وأن ٌكون موجودا لدى المسحوب علٌه فً تارٌخ استحقاق السفتجة ومساوٌا على
األقل لمبلؽها .والقانون ،زٌادة فً حماٌة المتعاملٌن بالسفتجة ،أقر انتقال مقابل الوفاء
إلى حملتها المتعاقبٌن.
القبول :هو تعهد المسحوب علٌه بدفع قٌمة السفتجة بتارٌخ استحقاقها .صحٌح أن
السفتجة تتضمن أمرا موجها من الساحب إلى المسحوب علٌه لدفع مبلػ معٌن من
النقود إلى المستفٌد فً مٌعاد االستحقاق ،لكن هذا األمر ال ٌرتب التزام المسحوب علٌه
بالوفاء .فاألصل أن اإلنسان ٌلتزم بإرادته ال برؼبة الؽٌر .ولهذا فالمسحوب علٌه الذي
لم ٌقبل السفتجة ال ٌستطٌع الحامل مطالبته إال بمقابل الوفاء الذي انتقل إلٌه بحكم
القانون ،وٌحق للمسحوب علٌه فً هذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجمٌع الدفوع
المتعلقة بالمقابل المذكور ،كالدفع بعدم مشروعٌة سببه مثال.
لكن إذا وقع المسحوب علٌه على السفتجة بقبولها ،فإنه ٌدخل دابرة االلتزامات
الصرفٌة بها وٌنشأ فً ذمته التزام صرفً مباشر إزاء الحامل .وهذا االلتزام مستقل
ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب .ولذلك ال ٌكون فً وسع المسحوب علٌه
دفع مطالبة الحامل بالحجج التً كان بإمكانه أن ٌدفع بها تجاه الساحب.
وللحامل من حٌث المبدأ ،الخٌار فً أن ٌعرض السفتجة على المسحوب علٌه لقبولها
أو ال .فقد ٌقدر أن المسحوب علٌه لن ٌمتنع عن الوفاء فً مٌعاد االستحقاق ،لذلك فإنه
ٌصرؾ النظر عن عرضها علٌه للقبول .لكن ترد على هذا المبدأ بعض االستثناءات
فأحٌانا ٌلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب علٌه للقبول :كأن تكون السفتجة
قد تضمنت شرطا من الساحب أو أحد المظهرٌن بضرورة تقدٌمها للقبول ،أو تكون
مستحقة الدفع بعد مدة معٌنة من االطالع علٌها إذ ٌجب على الحامل هنا عرضها على
المسحوب علٌه لقبولها كً ٌمكن تحدٌد تارٌخ استحقاقها .وأحٌانا أخرى ٌحظر على
الحامل عرض السفتجة للقبول كأن ٌكون الساحب قد ضمنها شرطا بهذا الحظر.
وفً كل األحوال ،فإن المسحوب علٌه لٌس ملزما بقبول السفتجة .فقد ال ٌكون وصله
مقابل الوفاء من الساحب ،أو أنه ٌفضل أن ٌدفع قٌمتها بتارٌخ االستحقاق من دون أن
ٌلتزم بها التزاما صرفٌا قبل ذلك.
تتحدد المدة التً ٌجوز أن ٌقع فٌها القبول بٌن تارٌخ تحرٌر السفتجة والٌوم الذي ٌسبق
تارٌخ االستحقاق .وقد ٌرد القبول على جزء من قٌمة السفتجة لكن ال ٌصح تعلٌقه على
شرط.
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وٌحرر القبول على السفتجة نفسها وٌعبر عنه بكلمة «مقبول» أو أٌة عبارة أخرى تدل
على معناه ،مثل «قبلت» أو «سأدفع» وؼٌر ذلك ،ثم تذٌل العبارة المستعملة بتوقٌع
المسحوب علٌه.
وأهم ماٌنتج عن هذا القبول التزام المسحوب علٌه بالوفاء ،واتخاذ هذا القبول قرٌنة
على وصول مقابل الوفاء إلٌه من الساحب.
الضمان االحتياطي :الضامن االحتٌاطً هو الشخص الذي ٌكفل وفاء السفتجة على
وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلؾ المسحوب علٌه عن األداء وؼالبا ماتنهض
المصارؾ بالضمان خدمة للذٌن ٌتعاملون معها.
ٌقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل .وٌجب أن ٌحدد فٌه اسم الشخص
المضمون ساحبا أو مظهّرا أو مسحوبا علٌه ،فإن أؼفل ذلكٌ ،عد الضمان حاصال
لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو ضامنه ٌبرئ جمٌع المظهّرٌن.
وٌترتب على عملٌة الضمان أن ٌلتزم الضامن االحتٌاطً بكل ما ٌلتزم به الشخص
المضمون .كما أن الضامن ،إذا نفذ الضمان ووفى قٌمة السفتجة فإنه ٌكتسب جمٌع
الحقوق الناشبة عنها تجاه الشخص المضمون والموقعٌن السابقٌن له.
تضامن الموقعين :من المبادئ المهمة فً قانون الصرؾ (وهو مجموعة القواعد
التً تنطبق على األسناد التجارٌة) أن كل من ٌوقع على سند تجاري فإنه ٌضمن وفاءه
لحامله إذا تخلؾ المدٌن بالسند عن هذا الوفاء .ففً السفتجة قضى القانون بأن ساحبها
ومظهّرها وقابلها وضامنها االحتٌاطً مسؤولون جمٌعا ِق َبل حاملها على وجه
التضامن .ولحاملها مطالبتهم منفردٌن أو مجتمعٌن من دون أن ٌلتزم بمراعاة ترتٌب
التزام كل منهم.
وفاء السفتجة :األصل أن ٌطالب حامل السفتجة بوفاء قٌمتها بتارٌخ االستحقاق.
فلٌس له أن ٌلزم المسحوب علٌه بوفابها قبل هذا التارٌخ .كما لٌس للمسحوب علٌه
المدٌن بها أن ٌجبر الحامل على تسلّم قٌمتها قبل المٌعاد المحدد للوفاء.
لكن ٌجوز أن ٌمتد أجل الوفاء اتفاقٌا إذا رضً الحامل بذلك ،أو قانونٌا كما لو حدثت
قوة قاهرة ،أو صادؾ وقوع االستحقاق فً ٌوم عطلة رسمٌة فٌمتد أجل الوفاء حكما
إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول ٌوم عمل بعد العطلة الرسمٌة.
ٌتحدد مبلػ الوفاء بالقٌمة المدوّ نة فً السفتجة .ومع ذلك ٌجوز الوفاء الجزبً وإذا
مارفض الحامل وفاء جزبٌا فإنه ٌُحرم الرجوع على الملتزمٌن بالسفتجة بقدر الجزء
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الذي عرضه المسحوب علٌه للوفاء .ثم إذا وقع تحرٌؾ فً مبلػ السفتجة فالحكم ،على
أن األشخاص الموقعٌن علٌها بعد التحرٌؾ ٌلزمون بما تضمنه النص المحرؾ .أما
الموقعون قبل التحرٌؾ فال ٌلزمون إال بما ورد فً النص األصلً.
وٌثبت وفاء السفتجة عادة بأن ٌسترجع المدٌن بها ص ّكها موقعا علٌه من الحامل بما
ٌفٌد التخالص أو اإلبراء من الدٌن .وفً حال ضٌاع السفتجة األصلٌة ،فإن الوفاء ٌتم
بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من المحكمة.
وإن كان الوفاء ٌحصل عادة من المسحوب علٌه المدٌن األساسً بالسفتجة ،فإنه ٌمكن
أن ٌقع من شخص آخر ٌتدخل لهذا الؽرض ٌسمى « الموفً بطرٌق التدخل».
االمتناع عن الوفاء والرجوع :إذا رفض المسحوب علٌه وفاء قٌمة السفتجة بتارٌخ
استحقاقها ٌحق للحامل الرجوع على الملتزمٌن بها ألنهم ضامنون متضامنون فً
وفابها .لكن لكً ٌستطٌع الحامل ممارسة حق الرجوع ٌكون علٌه أن ٌثبت امتناع
المسحوب علٌه عن الوفاء باحتجاج رسمً ٌنظم لدى الكاتب العدل ٌطلق علٌه
االحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء .وٌجب أن ٌحرر هذا االحتجاج فً ٌومً العمل
التالٌٌن لتارٌخ االستحقاق .وقد ٌعفى الحامل من تنظٌم االحتجاج المذكور إذا تضمنت
السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات.
وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمٌن بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب علٌه
بتارٌخ االستحقاق ،فإن الحق المذكور ٌثبت له حتى قبل تارٌخ االستحقاق كما لو
حصل امتناع المسحوب علٌه عن قبول السفتجة أو أفلس ،أو أفلس الساحب المشترط
عدم تقدٌمها للقبول.
أما المبلػ الذي ٌجوز للحامل الرجوع به على الملتزمٌن فٌتضمن قٌمة السفتجة مضافة
إلٌها الفوابد القانونٌة ونفقات االحتجاج وؼٌرها من النفقات .ومتى استوفى الحامل
المبالػ المذكورة من أحد الملتزمٌن كان من حق األخٌر الرجوع على الملتزمٌن الذٌن
ٌضمنونه بجمٌع ما دفعه إضافة إلى الفوابد المترتبة من ٌوم الوفاء والنفقات التً
تحملها.
والحامل ٌطالب الملتزمٌن إزاءه ،إما بالطرٌق الودي ،أو بطرٌق إقامة الدعوى .لكن
لما كان ولوج طرٌق القضاء ٌحتاج إلى وقت للحصول على حكم ،ولكً ال ٌتمكن
المدٌن من تهرٌب أمواله وتبدٌدها فً المدة الواقعة بٌن رفع الدعوى وصدور الحكم
بها ،فإن للحامل أن ٌوقع الحجز التحفظً بل االحتٌاطً على منقوالت كل ملتزم
بالسفتجة لٌمكن من التنفٌذ علٌها بعد صدور الحكم.
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سقوط حق الرجوعٌ :سقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمٌن بالسفتجة لعلتً
اإلهمال والتقادم.
فالحامل ٌُع ّد مهمال إذا لم ٌراع المواعٌد التً حددها القانون للقٌام ببعض اإلجراءات
مثل تقدٌم السفتجة للقبول أو للوفاء ،وتنظٌم االحتجاج لعدم القبول أو الوفاء ضمن
المواعٌد المحددة لها .وٌترتب على إهمال الحامل سقوط حقوقه الصرفٌة إزاء
المظهرٌن والضامنٌن االحتٌاطٌٌن والساحب الذي ٌثبت وجود مقابل الوفاء لدى
المسحوب علٌه بتارٌخ االستحقاق ،باستثناء المسحوب علٌه القابل.
ومن جهة أخرى ،فإن المشرع التجاري ،بؽٌة تصفٌة مراكز الملتزمٌن بالسفتجة
بسرعة وعدم بقابهم مهددٌن بالرجوع علٌهم مدة طوٌلة ،أقر أجال قصٌرا لحٌاة هذا
السند ،فلم ٌجز سماع الدعوى الناشبة عنه بعد انقضاء مواعٌد معٌنة .فقد قضى بأن
جمٌع الدعاوى الناشبة عن السفتجة والمرفوعة على المسحوب علٌه القابل تسقط
بمضً ثالث سنوات على تارٌخ االستحقاق .كما تسقط دعاوى الحامل على المظهّرٌن
والساحب بمضً سنة من تارٌخ االحتجاج المقدم فً المدة القانونٌة ،أو من تارٌخ
االستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات .أما دعاوى المظهرٌن
بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضً ستة أشهر ابتداء من الٌوم الذي ٌفً
فٌه المظهر قٌمة السفتجة أو من ٌوم رفع الدعوى علٌه.

السند ألمر
تعريفه وصوغهٌ :عرؾ السند ألمر ،وٌطلق علٌه فً بعض البلدان العربٌة «السند
اإلذنً» ،بأنه صك ٌتعهد بموجبه شخص اسمه «المحرر» بأن ٌدفع فً مكان وزمان
معٌنٌن ،مبلؽا معٌنا من النقود ،ألمر شخص آخر اسمه «المستفٌد».
وٌتضح أن السند ألمر ٌختلؾ عن السفتجة فً عدة نقاط أهمها ماٌلً:
ـ تتضمن السفتجة إنشاء عالقة بٌن ثالثة أشخاص هم الساحب والمسحوب علٌه
والمستفٌد ،أما أشخاص السند ألمر فهما اثنان المحرر والمستفٌد.
ـ تشتمل السفتجة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب علٌه بالدفع ،فً حٌن
ٌتضمن السند ألمر تعهدا من المحرر بالدفع.
ـ تختص السفتجة بأربع ضمانات هً :القبول ومقابل الوفاء والضمان االحتٌاطً
وتضامن الموقعٌن ،فً حٌن ٌقتصر السند ألمر على ضمانتٌن هما الضمان االحتٌاطً
وتضامن الموقعٌن .أما القبول ومقابل الوفاء فال محل لهما فً السند ألمر ألنهما
مرتبطان بوجود الشخص الثالث فً السفتجة وهو المسحوب علٌه.
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مدى تطبٌق أحكام السفتجة على السند ألمر :درجت أؼلب التشرٌعات التجارٌة على
عدم وضع قواعد خاصة بالسند ألمر واكتفت بالقول إن األحكام المتعلقة بالسفتجة من
حٌث التظهٌر والوفاء والرجوع تتبع جمٌعا فً السند ألمر فٌما عدا األحكام الخاصة
بالسفتجة التً تتعارض مع ماهٌته.

الشيك
التعريف بالشيك :هو صك ٌأمر بموجبه شخص ٌسمى «الساحب» شخصا آخر هو
«المسحوب علٌه» وٌكون عادة مصرفا ،بأن ٌدفع لدى االطالع مبلؽا معٌنا من النقود
ألمره أو ألمر شخص آخر أو للحامل ،وهو المستفٌد.
إن كان الشٌك ،كما ٌتضحٌ ،تضمن وجود عالقة بٌن ثالثة أشخاص ،ساحب،
ومسحوب علٌه ومستفٌد ،شأنه فً ذلك شأن السفتجة ،فإنه على الرؼم من ذلك ٌختلؾ
عنها فً نقاط كثٌرة أهمها ماٌلً:
ـ ٌجب أن ٌكون المسحوب علٌه فً الشٌك دابما مصرفا ،أما المسحوب علٌه فً
السفتجة فقد ٌكون مصرفا أو شخصا عادٌا.
ـ ٌجب أن ٌكون الشٌك مستحق الوفاء لدى االطالع دوما ،أما السفتجة فقد تستحق الدفع
لدى االطالع أو بعد أجل.
ـ ٌجب أن ٌكون لساحب الشٌك مقابل وفاء (رصٌد) كاؾ لدى المسحوب علٌه عند
إصداره تحت طابلة التعرض للعقوبة الجزابٌة ،فً حٌن لٌس من عقاب جزابً على
انتفاء مقابل الوفاء لدى المسحوب علٌه بالسفتجة.
ـ ٌحرر الشٌك باسم شخص معٌن أو لحامله ،فً حٌن ٌجب ذكر اسم المستفٌد
بالسفتجة ،بمعنى أنه ال ٌجوز سحبها للحامل.
إنشاء الشيكٌ :شترط فً من ٌسحب الشٌك أن ٌكون أهال قانونا وأن تكون إرادته
سلٌمة ؼٌر مشوبة بعٌب من عٌوب الرضى ،وأن ٌكون سبب التزامه مشروعا ،ومحل
االلتزام دفع مبلػ من النقود.
وٌجب أن ٌتضمن صك الشٌك عددا معٌنا من البٌانات هً:
ذكر كلمة شٌك فً متن السند وباللؽة التً ٌكتب بها ،وذكر أمر ؼٌر معلق على شرط
بأداء مبلػ من النقود واسم المسحوب علٌه ومكان األداء ومكان إنشاء الشٌك وتارٌخه،
وتوقٌع الساحب.
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وقد اعتادت المصارؾ أن تسلم المتعاملٌن معها دفاتر شٌكات ذات أرومة تحتوي على
عدد معٌن من الصكوك المطبوعة ،متسلسلة األرقام .وهً تحمل اسم الزبون ورقم
حسابه وٌترك فٌها اسم المستفٌد والمبلػ وتارٌخ السحب ومكانه فارؼا ٌمأل عند
االستعمال .وقد سمح التقدم التقنً المعاصر بأن تضع المصارؾ بعض اإلشارات
المؽنطٌسٌة على هذه الصكوك تستطٌع بوساطتها عند تمرٌر الصكوك المذكورة داخل
آالت إلكترونٌة كشؾ كل تحرٌؾ أو إضافة إلٌها والحصول على معلومات سرٌعة عن
حالة الزبون من جهة الرصٌد.
ابتمان .فهو ٌستحق الدفع لدى االطالع.
تداول الشيك :الشٌك أداة وفاء ولٌس أداة
ِ
لذلك من الطبٌعً أال تمتد حٌاته كثٌرا وال ٌكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند
ألمر ،والسٌما إذا عُلم أن مهل تقدٌم الشٌك للوفاء هً مهل قصٌرة نسبٌا.
وتختلؾ طرٌقة تداول الشٌك تبعا للشكل الذي أفرغ فٌه .فإن كان محررا لحامله فإن
تداوله ٌتم بطرٌقة المناولة أي بالتسلٌم الٌدوي .أما إذا كان محررا باسم شخص معٌن
أو ألمره فإن تداوله ٌتم عن طرٌق التظهٌر .لكن إذا كان محررا باسم شخص معٌن
وتضمن صراحة عبارة «لٌس ألمر» أو أٌة عبارة أخرى مماثلة ،ففً هذه الحالة ال
ٌنتقل الشٌك بالتظهٌر بل بطرٌق حوالة الحق المدنٌة .وإن أحكام تداول الشٌك تخضع
فً معظمها لما هو علٌه األمر فً السفتجة لذلك فال حاجة لتكرارها هنا.
ضمانات وفاء الشيك :تقتصر ضمانات الوفاء فً الشٌك على الضمان االحتٌاطً
وتضامن الموقعٌن ومقابل الوفاء .أما القبول فال محل له فً الشٌك .والضمانات
المذكورة تنطبق علٌها جمٌع األحكام السالؾ ذكرها فً سٌاق بحث السفتجة .وتجدر
اإلشارة إلى أنه إذا سحب شخص عدة شٌكات وقدمت فً آن واحد وكان ما لدى
المسحوب علٌه من مقابل وفاء ؼٌر كاؾ لوفابها جمٌعا ،فالنصوص تقضً بوفاء
الشٌك األسبق تارٌخا فً اإلصدار ،وإذا تساوى تارٌخ اإلصدار وكانت الصكوك
مفصولة من دفتر واحد فاألولوٌة بالوفاء تكون للشٌك األسبق رقما .إضافة إلى تعرض
الساحب فً هذه الحالة لعقوبة جرٌمة إصدار شٌك من دون مقابل وفاء (من دون
رصٌد).
وفاء الشيك :الشٌك ٌستحق الوفاء لدى االطالع ولذلك أوجب القانون ضرورة تقدٌمه
للوفاء فً مدة قصٌرة من تارٌخ تحرٌره .وقد تم تحدٌد هذه المدة فً سورٌة على
النحو التالً:
ـ الشٌك المسحوب بسورٌة والواجب الوفاء فٌهاٌ ،جب تقدٌمه للوفاء فً ؼضون ثمانٌة
أٌام من تارٌخ إصداره.
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ـ الشٌك المسحوب خارج سورٌة والواجب الوفاء بسورٌة ٌجب تقدٌمه للوفاء فً
ؼضون عشرٌن ٌوما إذا كانت جهة إصداره واقعة فً أوربة أو فً أي بلد ٌقع على
شاطا البحر المتوسط ،وفً ؼضون سبعٌن ٌوما إذا كانت جهة إصداره واقعة فً أي
بلد آخر.
ومع ذلك إذا أهمل الحامل تقدٌم الشٌك للوفاء فً هذه المواعٌد فإن حقه ال ٌسقط تجاه
المسحوب علٌه الذي ٌتوافر لدٌه مقابل الوفاء ،طوال مدة التقادم المحددة بثالث سنوات
من تارٌخ انتهاء مهلة التقدٌم .ولكً ٌكون وفاء الشٌك صحٌحا ،على المصرؾ
المسحوب علٌه أن ٌتأكد من صحة الشٌك وصحة توقٌع الساحب وذلك بمقارنته مع
نموذج توقٌعه المحفوظ لدٌه .وٌجب على المصرؾ أن ٌتأكد من هوٌة حامل الشٌك
لٌعرؾ هل هو صاحب الحق فٌه؟ وللمصرؾ الذي ٌوفً الشٌك أن ٌطلب استرداده من
الحامل موقعا علٌه بما ٌفٌد الوفاء.
أما إذا امتنع المصرؾ عن الوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء لدٌه ،فللحامل حق الرجوع
على المظهّرٌن والساحب وؼٌرهم ممن ٌضمن وفاء قٌمة الشٌك شرٌطة تنظٌم احتجاج
لدى الكاتب العدل ،أو تقدٌم بٌان صادر عن المصرؾ مؤرخ ومكتوب على الشٌك ٌفٌد
عدم األداء مع ذكر ٌوم التقدٌم.
التقادم في الشيك :تسقط دعوى حامل الشٌك على المصرؾ المسحوب علٌه بمرور
ثالث سنوات على تارٌخ انقضاء مهلة تقدٌم الشٌك للوفاء .أما دعوى الحامل على
المظهرٌن والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء فتسقط بمرور ستة أشهر على تارٌخ
انتهاء مهلة التقدٌم .وكذلك تنقضً دعوى الموقع الموفً تجاه ضامنٌه من الموقعٌن
السابقٌن بمضً ستة أشهر على ٌوم الوفاء.
أنواع خاصة من الشيكات

الشيك المسطر :وهو الشٌك الذي ٌوضع على صدره خطان متوازٌان بٌنهما فراغ،
وهذا الشٌك ال ٌجوز فٌه للمسحوب علٌه أن ٌؤدي قٌمته إال إلى أحد زبابنه أو إلى
مصرؾ .والحكمة من التسطٌر هً اتقاء خطر تزوٌر الشٌك أو سرقته أو ضٌاعه إذ
ٌتعذر على من ٌقوم بالتزوٌر أو ٌعثر علٌه أو ٌسرقه أن ٌحصله إال إذا كان زبونا
للمصرؾ المسحوب علٌه .وهذا أمر قد ال ٌقدم علٌه خوفا من افتضاح أمره.
الشيك المقيد في الحساب :هو الشٌك الذي ٌدون فٌه الساحب أو الحامل عبارة
«لقٌده فً الحساب» على ظهر الشٌك أو أٌة عبارة أخرى مماثلة .وعندبذ ال ٌجوز
للمسحوب علٌه وفاء قٌمة الشٌك نقدا بل ٌسجله فً حساب المستفٌد إذا كان له حساب
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مفتوح عنده ،أو ٌشعر مصرؾ المستفٌد كً ٌسجل قٌمته فً الحقل الدابن لحساب
األخٌر.
الشيك المصدق :هو الشٌك الذي ٌؤشر علٌه المصرؾ المسحوب علٌه باالعتماد.
وٌترتب على تصدٌق الشٌك (أو اعتماده أو توثٌقه) اعتراؾ المسحوب علٌه بوجود
مقابل الوفاء وقت التصدٌق والتزامه بحجز أو تجمٌد هذا المقابل لمصلحة الحامل إلى
حٌن تقدٌمه للوفاء .وبهذا ٌضمن المستفٌد استٌفاء قٌمة الشٌك من دون أن ٌتعرض
لخطر عدم وجود رصٌد أو وجود رصٌد ؼٌر كاؾ .وٌستعمل هذا النوع من الشٌكات
ضمانات تطلبها الدولة من منفذي العقود التً تعلن عنها.
شيك المسافرين :هو الشٌك الذي ٌستخدمه السٌاح بدال من نقل النقود معهم
وتعرضهم لمخاطر الضٌاع أو السرقة .فالسابح الذي ٌود السفر لبلد أجنبً ٌذهب إلى
المصرؾ الذي ٌصدر مثل هذه الشٌكات وٌسلمه مبلؽا معٌنا من النقود .وهذا المصرؾ
ٌزوده بشٌك مسحوب على مصرؾ ٌتعامل معه فً البلد الذي ٌود السفر إلٌه بعد أن
ٌوقع علٌه أمام أحد موظفٌه .فعندما ٌصل السابح إلى البلد اآلخر وٌتقدم إلى المصرؾ
المسحوب علٌه لصرؾ قٌمة الشٌكٌ ،وقع من جدٌد أمام أحد موظفٌه الذي ٌجري
مقارنة التوقٌع األخٌر مع التوقٌع األول وٌصرؾ له الشٌك عند المطابقة.إلٌاس حداد
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