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 مقدمة

، منها التجاريةعلى رأسها ك  البشرية ، كـبتلف األنشطة  ،اليوميةتعد النقود اساس االرتباط يف اؼبعامالت 

حالة اإلثراء اليت تتحقق من خالؿ عرب ن خالؿ تفاكت القيمة اؼبالية للخدمات كالسلع، ك كتأخذ النقود قيمتها م

دبا توافر ؽبؤالء من  ،يبكن اإلشارة إىل أف ثركة األفراد لطاؼبا مت تقييمهاضمن ىذا اإلطار؛ تلك األمواؿ، ك ذبميع 

ال وبتفظوف  -كخاصة التجار منهم-سيولة مالية، أك فبتلكات ؽبا مقابل مايل، غَت أف اؼبتعود عليو ىو أف األفراد 

ـبتلف التزاماهتم التجارية، حىت ال تبقى معطلة عن االستغالؿ، مواجهة سداد أك عادة يف خزائنهم بالنقود الالزمة ل

 .كمن مث فإهنم يف حاجة مستمرة إىل االئتماف

سبكنو من  ،يتمثل ىذا االئتماف يف منح اؼبدين أجال للوفاء، ذلك أف التاجر ال تكوف يف حوزتو دائما مبالغ مالية

البيئة  فرضتوف أموالو عبارة عن ديوف يف ذمة الغَت، لذلك إذ غالبا ما تك ؛مالية لتزامات إالوفاء دبا عليو من 

يف نفس الوقت القدرة جل بُت التجار، ك ت التبادؿ اآلليااألكراؽ التجارية لتحقيق عم استحداث صيغة التجارية

أف وبصل على حقوقو يف صورة كرقة ذبارية، كزبضع ىذه  يف الذم منح مدينو أجال للوفاء ،تضمن للدائنعلى أف 

من ، كما أهنا ذبعل حامل الورقة دبأمن من االحتجاج عليو بالدفوع، أكثر يسرا سرعة ك  شدورقة لطرؽ انتقاؿ أال

اء قيمتها عند االستحقاؽ، كبذلك أصبح ميسورا للدائن الذم منح فيف استي ،توفر لو ضمانا كافياخالؿ كوهنا 

ىذه األكراؽ توصف ك ، انتظار حلوؿ األجلدكف حاجة إىل  فيستويف قيمتو ،االئتماف أف ينقل حقو إىل آخر

كظركفها اػباصة من سرعة كائتماف، لذا فهي ال تستخدـ فحسب   ،ؼبتطلبات اغبياة التجاريةاستجابة  ،بالتجارية

حيث هبوز دبقتضاىا منح أجل للوفاء  ،بل كأيضا كأداة لالئتماف قصَت األجل ،اؼبعامالت نقود يفكبديل عن ال

 .ركيزة االئتماف التجارم دبثابةيتأتى إال بواسطة السندات التجارية اليت أصبحت  الكىذا  ،بالدين

 .تسليط الضوء على كل سند من ىذه السندات على حدليف ىذه احملاضرات سنحاكؿ 
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 فصل تمهيدي: تعريف السندات التجارية

باب األكؿ من ص اليصزب متحيث السندات التجارية يف الباب الرابع من القانوف التجارم،  اعبزائرماؼبشرع م نظ  

درج ربت ىذه كما تنللشيك،   كتابالخصص الباب الثاين من ىذا فيما  ،جة كالسند ألمرتالكتاب الرابع للسف

ـ، كىو 1993 أفريل 25اؼبؤرخ يف  93/08السندات اؼبستحدثة يوجب اؼبرسـو التشريعي ، السندات أيضا

 .عقد ربويل الفاتورة ؛سند النقل؛ سند اػبزف كالذم استحدث كال من ،اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف التجارم القانوف

  مفهوم السندات التجارية -أوال

من السفتجة كالسند ألمر  كإمبا اكتفى بإطالؽ اسم السند على كل التجاريةالسندات  اعبزائرممل يعرؼ اؼبشرع    

سالف  93/08دبوجب اؼبرسـو التشريعي  اليت جاءتككذا سند اػبزف كالنقل كعقد ربويل الفاتورة، ، كالشيك

الذكر، كحدد البيانات اليت هبب أف ربتوم عليها ىذه السندات، إذ ال تنشأ صحيحة إال إذا استوفت صبيع ىذه 

 (1)البيانات.

 بأهنا: ت الدكتورة ظبيحة القليويب السندات التجاريةعرف

مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد  ووتمثل حقا موضوع ؛محرر قابل للتداول بالطرق التجارية"  

 (2)".تقوم مقام النقود ،ويستقر العرف على اعتباره أداة للوفاء ،ميعاد معين أو قابل للتعيينفي  وأ، االطالع

 بأهنا: الدكتور أكـر ياملكيعرفها 

دين محدد بمبلغ معين من النقود، ذي أجل قصير عادة، يتعهد ثبيت " وثائق شكلية محررة بصيغ معينة لت 

أو إلى  ؛أو إلى من يأمر بو ىذا األخير ؛إلى شخص ثالث مسمى ،فيها الموقع أو يأمر شخص آخر بأدائو

                                                           
(

1
)

، زاض َٕيٛسٚا نهطثاػح ٔانُشط، اٌرجارٞ اٌجزائزٞ مأْٛ، أدىاَ اٌضٕذاخ اٌرجار٠ح ٚطزق ذذاٌٚٙا فٟ اٌانٕاؼؼح ظضاضج طانحٙ - 

 .16، ص 2012 انجعائط ،
(

2
) 

 .06، ص 1987، زاض انُٓضح انؼطتٛح، انماْطج، األٚراق اٌرجار٠حؼًٛحح انمٛهٕتٙ،  -
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 حاملها، وىذه األوراق تكون قابلة للتداول، وبالتالي انتقال الحق الثابت فيها إلى الغير بالتظهير أو المناولة

 (1)اليدوية".

 :األكراؽ التجارية بأهنا عرفت ؿبكمة النقض اؼبصرية

تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع النقدي في معامالتهم  ،األوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم"  

التجارية، والمعنى الجامع في ىذه األوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين، ويمكن 

يعطل تداولها أو  ،بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر وأبتظهيرىا  ؛نقل ملكيتها من إنسان آلخر

 (2)".يجعلو متعذرا

كفق أشكاؿ كبيانات  ،سندات مكتوبةعبارة عن بأف األكراؽ التجارية ىي  ؛على ضوء ىذه التعاريفيبكن القوؿ 

لصاٌف أك ألمر اؼبستفيد  ،أك يأمر مدينو بدفع مبلغ معُت من النقود ؛ؿبددة يف القانوف، يتعهد دبقتضاىا اؼبدين

)الدائن(، كذلك لدل االطالع كألجل معُت أك قابل لليقُت يف مكاف معُت أك قابل للتعيُت، كما يبكن نقل اغبق 

 (3)الثابت هبا من زبص آلخر كذلك عن طريق التظهَت أك التسليم.

 ثانيا: خصائص السندات التجارية

اؽبدؼ اؼبوضوعة من سبكنها من أداء  ،أف األكراؽ التجارية تتميز خبصائص معينة ،يتبُت من التعاريف سالفة الذكر

 تتمثل فيما يلي:كىذه اػبصائص  ؛بدال من النقود أجلو،

 األوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا:-1

لنا ىذه ؿبلها مبلغ نقدم، كتسمح  ةتتمثل األكراؽ التجارية دائما دببلغ نقدم، فهي أكراؽ ترتب حقوؽ دائني

كثَتة االستعماؿ من ؾباؿ األكراؽ التجارية، فمثال ىي  ك  ،اػباصية باستبعاد بعض األكراؽ اؼبنتشرة يف اغبقل التجارم

                                                           
(

1
)
نٛح ، انساض انؼهًٛح انسٔاألٚراق اٌرجار٠ح، ٚفما الذفال١اخ ج١ٕف اٌّٛدذج ٚاٌؼ١ٍّاخ اٌّصزف١ح ٚفما ٌألػزاف اٌذ١ٌٚحأكطو ٚايهكٙ،  -

 .09، ص 2001ٔزاض انثمافح ٔانُشط ٔانرٕظٚغ، ػًاٌ، األضزٌ، 

 .12، ص 2003 نثُاٌ، انحمٕلٛح، تٛطٔخ،ٙ ، يُشٕضاخ انحهثاٌمأْٛ اٌرجارٞيحًس انؽٛس انفمٙ،  -(2)
(3)

 .19-18ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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 ،لنقود تكليس ،صكوؾ اإليداع، ىي سندات فبثلة لبضائعك النقل الربم كاعبوم،  اتالشحن، كسند اتسند

 (1)كعلى ذلك ال تعترب أكراؽ ذبارية.

 الورقة التجارية للتداول بالطرق التجارية:قابلية -2

بالطرؽ التجارية السريعة اؼبنصوص عليها يف القانوف  ،آلخر شخصقابلية الورقة للتداكؿ من  ذه اػباصيةيقصد هب

دكف أف زبضع لإلجراءات الطويلة الواجب إتباعها يف تداكؿ كانتقاؿ اغبوالة اؼبدنية، فالورقة التجارية  ،التجارم

كذلك حىت تؤدم  ،أك اؼبناكلة من يد إىل أخرل ،فبا يسهل انتقاؽبا بالتظهَت ،ما ألمر الدائن أك غباملهاتكوف دائ

 (2)الورقة كظيفتها كالنقود.

 األوراق التجارية ىي صكوك مستحقة الدفع بمجرد االطالع أو بعد أجل قصير:-3

أك بعد أجل قصَت كثالثة أك ستة شهور مثال، حبيث  ،االطالعسبثل الورقة التجارية دينا مستحقا الدفع دبجرد 

كىي  ،يستطيع حاملها أف وبصل على قيمتها فورا عن طريق خصمها لدل البنوؾ كلذلك زبرج األكراؽ اؼبالية

 ،أك غَتىا من األشخاص العامة من عداد األكراؽ التجارية ،األسهم كالسندات اليت تصدرىا الشركات أك الدكلة

إال أهنا صكوؾ  ؛كسبثل حقا دببلغ من النقود ،ألكراؽ كإف كانت قابلة للتداكؿ بالطرؽ التجاريةكذلك ألف ىذه ا

 (3)طويلة األجل.

 التجاري لؤلوراق التجارية كأداة وفاء: فقبول العر -4

كيتداكلوهنا فيما بنيهم، لذلك البد من أف  ،مقاـ النقود يف اؼبعامالت بُت التجار -غالبا-األكراؽ التجارية تقـو 

، كتبعا لذلك قد يتوافر يف (4)كيقبلوهنا فيما بينهم بغَت عائق ،يعرفوهنا صبيعا ؛ية معينة يف كرقةفتكوف ىناؾ ثقة عر 

التجارم مل يقبلو بديال  ؼارة إليها، كمع ذلك ال يعترب كرقة ذبارية، ألف العر شاإل اليت سبقتالصك صبيع الشركط 

فهي ال  ،عن النقود يف اؼبعامالت بُت التجار، كمثاؿ ذلك قسائم أرباح األسهم كفوائد السندات اؼبستحقة الدفع

                                                           
(1)

 .8، ص 2012، زاض ْٕيح، انجعائط، 4، طاألٚراق اٌرجار٠ح حزشاٌٛج١ز فٟ انؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط،  - 
(2)

 .10ؼًٛحح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3)

 .124ص:، 2005انماْطج ،، زاض انفكط انجايؼٙ،األٚراق اٌرجارٞ ٚٚصائً اٌذفغ االٌىرز١ٔٚح اٌذذ٠ثحيظطفٗ كًال طّ،  - 
(4) 

 95:، ص1991نثُاٌ،، انساض انجايؼٛح نهطثاػح ٔانُشط، تٛطٔخ، اٌرجار٠ح، ٚاإلفالساٌمأْٛ اٌرجارٞ، األٚراق ضٔز٘، نثاػهٙ ا -
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كذلك رغم توافر  ،ألف العرؼ بُت التجار مل هبر على استخدامها للوفاء بديوهنم بدال من النقود ؛تعترب أكراقا ذبارية

 (1)خصائص األكراؽ التجارية سالفة الذكر.

 ،االطالعكتستحق الدفع دبجرد  ؛سبثل حقا نقديا ،ا سبق أف األكراؽ التجارية ىي صكوؾ قابلة للتداكؿلبلص فب

 أك بعد أجل قصَت كهبرم العرؼ على قبوؽبا كأداة للوفاء. 

 ثالثا: وظائف األوراق التجارية

 الغرض من تداكؽبا، كىذاف أساسيتُت، من أجل أف يتم ربقيقكظيفتُت  بكوهنا تسعى ألداء ألكراؽ التجاريةتتميز ا

 ئتماف.اال دبا يف تلك األكراؽ، ككظيفة وفاءال كظيفةنبا الوظيفتاف 

 األوراق التجارية أداة وفاء: -1

 حيثاليت تؤديها ىذه األكراؽ،  االقتصاديةالوظائف ، ىو ذبسيد ألىم أداة كفاء بالديوفاألكراؽ التجارية  إف كوف

 (2)دبجرد تقديبها إىل اؼبصرؼ أك اؼبسحوب عليو. ،ذبيز ىذه األكراؽ غباملها اغبصوؿ على قيمتها نقدا

القياـ بسداد عدة ديوف بعملية كفاء كاحدة، ، ككذا قدرهتا يف تبدك أنبية األكراؽ التجارية كأداة للوفاء يف قابليتها 

أف وبرر لو سندا ذباريا يتضمن  ؛ال من دفع شبنها نقدايستطيع بد ،فإذا اشًتل أحد التجار بضاعة من تاجر آخر

الستالـ قيمة السند منو عند حلوؿ أجل استحقاقو،   ؛كإحالتو على اؼبسحوب عليو ،اؼببلغ اؼبساكم بقيمة البضاعة

كالذم بإمكانو أيضا أف  ،قد يكوف دائنو ،آخر شخصا للحامل "البائع" تظهَت ىذا السند دبصلحة زبصأف  كما 

 ،ككذا تظهَته لعدة أشخاص ،بتظهَت السند لشخص آخر كىكذا، كيًتتب على عملية سحب ىذا السنديقـو 

 (3)نتيجة لتداكؽبا بينهم. ،انقضاء عدة ديوف بُت عدة أشخاص

                                                           
(1)

 .12انؽاتك، ص  غؼًٛحح انمٛهٕتٙ، انًطج - 
(2)

 .10هؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص ت - 
(3)

 .41ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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كلما انتقلت من يد إىل أخرل،   ،الورقة التجارية تقـو بدكر النقود يف الوفاء بالديوف عدة مرات أف  فبا سبق؛ يتضح 

من ـباطر التعرض الفعل ف ذلك تنمع ما يك ،تمثل يف االستغناء عن صعوبة التنقل دببالغ كبَتةاؼبدؼ اؽبكربقق 

 (1)أك ضياع ىذه النقود. ،للسرقة

 األوراق التجارية أداة ائتمان: -2

كال يتمكن من الوفاء بثمنها يف اغباؿ،  ،اغبياة التجارية، فقد يتحصل الشخص على بضاعة عماديبثل االئتماف 

إذ ،كالبائع باعتباره الدائن ال يتضرر من ذلك  ،(2)فيقـو البائع بتحرير سند يلتـز اؼبشًتم بالوفاء بو بعد مدة معينة

أك تظهَت ىذه الورقة إىل  ألجل السحب النقدم، لو احتاج إىل نقود عاجلة، فما عليو إال التوجو إىل أحد البنوؾ

كبالتايل يتم تداكؿ السند من شخص آلخر لغاية حلوؿ أجل استحقاقو،  ،(3)يو، فيحصل على قيمتها فورادائن

كتنهي بذلك االلتزامات الصرفية اؼبتعلقة  ،الذم يويف بقيمتو ؛يقـو حاملو األخَت بتقديبو إىل اؼبسحوب عليوحيث 

 .(4)رماألكراؽ التجارية دكرا مهما يف االئتماف التجا تؤدمبو، كىكذا 

السفتجة بل يقتصر أداء ىذه الوظيفة على  ،ذبدر اإلشارة إىل أف األكراؽ التجارية ال تؤدم صبيعها كظيفة االئتماف

كليس أداة  ،، أما الشيك فهو أداة كفاء(5)ألهنما ال يكوناف دائما مستحقي الدفع لدل اإلطالع ،كالسند ألمر

القانوف من  500كىذا ما قضت بو اؼبادة  ،لوفاء لدل اإلطالعألنو مستحق ا ،كال يبنح اؼبدين آجاال ،ائتماف

 بقوؽبا: التجارم اعبزائرم،

 (6)وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن". ،" إن الشيك واجب الوفاء لدى اإلطالع 

نشَت إىل أنو لو أمعنا النظر، لوجدنا أف األكراؽ التجارية ذبمع بُت كظيفتُت متضادتُت، فمن ناحية أهنا أداة كفاء، 

منح أجل للوفاء، لكن ىاتُت  عربأداة ائتماف  ىيفبا يستوجب الدفع أك الوفاء بقيمتها فورا، كمن ناحية أخرل 
                                                           

(1)
 .11يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  تهؼٛؽأ٘ - 

(2)
 .11انًطجغ َفؽّ، ص  - 

(3)
 .11، ص 2005، 9َازٚح فٕضٛم، األٔضاق انرجاضٚح فٙ انمإٌَ انجعائط٘، زاض ْٕيح، انجعائط، ط - 

(4)
 .43ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 

(5) 
انًؼسل  75ؼثرًثط  26انًإضخ فٙ  75/59نظازض تاأليط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ ا 467-410ضاجغ انًازج:  -

 2015زٚؽًثط  30انظازضج تراضٚد  71جطٚسج ضؼًٛح ػسز  2015زٚؽًثط  30انًإضخ فٙ  15/20تانمإٌَ ضلى ٔانًرًى.
(6) 

 َفؽّ. يٍ انمإٌَ 500ضاجغ انًازج:  -
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حىت  ،فهما دبثابة جوىر كقواـ األكراؽ التجارية ،مل األخرلتنافر بينهما، بل كل كظيفة تك ثالوظيفتُت ال وبد

كي يتأكد الوفاء   ،هبب أف ذبمع عناصر الثقة ؛، كحىت تقـو هبذه اؼبهمةعلى كبو طبيعي تسَت اؼبعامالت التجارية

 (1)هبا عند حلوؿ أجل استحقاقها.

 رابعا: األسس التي يقوم عليها قانون الصرف

كزبضع كل  ،كىو االلتزاـ الصريف ،األكراؽ التجارية التزاـ ىبتلف عن االلتزامات اؼبعهودة يف القواعد العامة نع نشأي

كيقـو  ،(2)كيقصد بو النظاـ القانوين اػباص باألكراؽ التجارية ،األكراؽ التجارية إىل قانوف يسمى قانوف الصرؼ

 كتتمثل فيما يلي: ،لتزامات التجارية األخرلسبيزه عن غَته من اال ،االلتزاـ الصريف على عدة أسس

 مبدأ الشكلية:-1

، كهبب أف تتضمن ىذه الكتابة مكتوب ال ينشأ إال إذا أفرغ يف ؿبرريتعُت كتابة االلتزاـ الصريف ، كىذا األخَت 

ع لتحديد طبيعة كمدل التزاـ من كق   ،على الصك االطالعبيانات معنية حددىا القانوف، حبيث يكفي ؾبرد 

 ،فإف الورقة اليت ال تتضمن كافة البيانات االلزامية من النظاـ العاـ، كمن مث  تعد ، فقواعد الشكلية الصرفية (3)عليو

ال تعد كرقة ذبارية، كبالتايل زبرج من نطاؽ تطبيق أحكاـ قانوف الصرؼ، كتنطبق عليها األحكاـ العامة يف القانوف 

ند كهبعل من استيفاء السند للشكل اؼبطلوب معيارا حاظبا لذلك وبدد قانوف الصرؼ شكل الس،(4)اؼبدين

، كمهما يكن من أمر فإف مبدأ الشكلية (5) الكتساب السند صفة الورقة التجارية كبالتايل تطبيق أحكامو عليو 

صوؿ لألكراؽ التجارية ال يعطيو فقط القوة اإلنشائية للحق الثابت فيو، بل يوفر األماف كالطمأنينة غباملو يف اغب

 (6) .كما يسهل تداكلو بُت اؼبتعاملُت بو  ،على ىذا اغبق

 
                                                           

(1)
 .11َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 

(2)
 .12يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  تهؼٛؽأ٘ - 

(3)
 .15َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 

(4)
 .27يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 

(5) 
، زاض انثمافح نهُشط ٔانرٕظٚغ ، ػًاٌ ،  اٌٛص١ظ فٟ شزح اٌمأْٛ اٌرجارٞ ، األٚراق اٌرجار٠ح ٚػ١ٍّاخ اٌثٕٛنػعٚع انؼكٛهٙ ،  -

 24،ص: 2015،  05االضزٌ ، ط 
(6)

 .54ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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 مبدأ استقالل التوقيعات:-2

حبيث ال يتأثر أك  ،يعترب التزاـ كل موقع على الورقة التجارية قائما بذاتو كمستقال عن التزامات اؼبوقعُت اآلخرين

 .(1)سواء أكانوا سابقُت أـ الحقُت لو ،يزكر بزكاؿ التزامات بقية اؼبوقعُت

حيث تبقى صحيحة كسارية عل  ،فإف ذلك ال يؤثر على باقي التوقيعات ،دبعٌت أنو إذا كانت أحد التواقيع باطلة

فال أثر ؽبذا البطالف على  ،فمثال لو أف التزاـ الساحب كاف باطال لسبب من أسباب البطالف ،(2)أصحاهبا

دكف أف يطاؿ باقي  ،بل يقتصر ىذا البطالف على العالقة اؼبباشرة بُت الساحب كاؼبستفيد ،االلتزامات األخرل

بالرغم من بطالف العالقة بُت الساحب  ،فيكوف اؼبسحوب عليو اؼبوقع بالقبوؿ ملزما بالوفاء بالسفتجة ،االلتزامات

فيد باقي اؼبوقعُت من ىذا كال يست ،كاؼبستفيد، دبعٌت أف الساحب ىو كحده من يستطيع التمسك بالبطالف

 (3)الدفع.

 يف فقرهتا الثانية ىذا اؼببدأ بقوؽبا: (ؽ.ت.ج ) 393 اؼبادة أكدت 

أو على توقيعات  ،".....إذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أىلية االلتزام بموجبها 

أو على تواقيع ليس من شأنها ألي سبب آخر إلزام األشخاص الذين  ،مزورة أو منسوبة ألشخاص وىمين

ع عليها باسمهم، فإن ذلك ال يحول دون صحة التزامات الموقفين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وق  

 (4)اآلخرين على السفنجة".

 مبدأ تطهير الدفوع:-3

شأ يف ذمتو التزاـ صريف قائم بذاتو كمستقل عن يقصد هبذا اؼببدأ أف كل شخص كضع توقيعو على الورقة التجارية ين

التزامات غَته من اؼبوقعُت ، حبيث يكوف ملتزما بوفاء قيمة الورقة مىت امتنع اؼبدين األصلي عن الوفاء يف ميعاد 

                                                           
(1)

 .30يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

ياجؽرٛط، فطع لإٌَ أػًال، ، يصكطج نُٛم شٓازج دراصح ِمارٔح :ذذاٚي األٚراق اٌرجار٠ح فٟ ِٛر٠را١ٔا ٚاٌجزائزجًٛهح تُد تازاِ،  - 

 .17، ص 2009-2008كهٛح انحمٕق، جايؼح انجعائط، 
(3)

 .15تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(4)

 يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ ؼانف انصكط. 393/2انًازج  - 
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االستحقاؽ، كيًتتب على ذلك اف بطالف التزاـ احد الوقعُت لنقص يف اىليتو أك لعيب يف رضائو ، ال يؤثر على 

 (1).تزامات اؼبوقعُت االخرين صحة ال

اعة، فقياـ ضثمن ىذه الببكقاـ اؼبدين بتحرير كرقة ذبارية  ،مثاؿ ذلك: عقد صفقة ؿبلها غَت مشركع "ـبدرات"

اؼبستفيد بتظهَت الورقة التجارية ؼبظهر إليو حسن النية، فإف ىذا األخَت يتلقى ىذه الورقة خالية من العيوب اليت 

لعدـ  ،ببطالف التزامو -يف مواجهة اؼبظهر إليو حسن النية-تشوهبا، دبعٌت أف الساحب ال هبوز لو أف يدفع 

 (2).املمستقل عن التزامو ذباه اغب، دائنو اؼبباشر" اؼبستفيد األكؿ "مشركعية احملل، فالتزاـ الساحب يف مواجهة 

 مبدأ التضامن الصرفي بين الموقعين:-4

أقر حيث تقوية ضمانات حصوؿ اغبامل على حقو الثابت يف السند التجارم، من ىذا اؼببدأ ىو الغرض إف 

سن النية، كىذا ما أقرتو اؼبادة حذباه اغبامل  ماؼبشرع مبدأ التضامن الصريف بُت صبيع اؼبوقعُت على السند التجار 

 بقوؽبا:( ؽ.ت.ج) 432

 (3)ملزمون جميعا لحاملها على وجو التضامن". ،ها االحتياطين"إن ساحب السفتجة وقابلها ومظهرىا وضام 

الرجوع  ،إذا امتنع اؼبدين األصلي عن كفاء قيمتو يف ميعاد استحقاقو ،دبوجب ىذا اؼببدأ وبق غبامل السند التجارم

كلو اغبق يف مطالبة صبيع اؼبوقعُت أك أم  ،(4)على اؼبوقعُت على السند التجارم من أجل الوفاء بقيمة ىذا السند

حب لو اغبق يف سباعتبارىم مسؤكلُت مسؤكلية تضامنية عن الوفاء يف ميعاد االستحقاؽ، ك  ،كاحد منهم على انفراد

لو حق ملكية مقابل الوفاء كما أف ، كلو اغبق يف توقيع اغبجز التحفظي على منقوالت اؼبدين،  (5)سفتجة رجوع

إال بعد  ،سواء ؾبتمعُت أك منفردين ،، غَت أنو ال هبوز للحامل الرجوع على ىؤالء(6)اؼبوجود لدل اؼبسحوب عليو

                                                           
(1)

 .24، انًطجغ انؽاتك ، ص ػعٚع انؼكٛهٙ  – 
(2)

  14يحًس انطاْط ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  تهؼٛؽأ٘ -
(3)

 ؼانف  انصكط. يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 432انًازج  -
(4)

 .55ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(5)

ٍ يٍ رًكٚٔنى  ،تحاجح ياؼح ئنٗ َمٕز ،ئشا كاٌ حايم انؽفُجح انص٘ حطض تظسزْا احرجاج ػسو انٕفاء :جح انطجٕعرؽفتانًمظٕز  - 

ٕ  ت ،ػٍ ططٚك ضفغ زػٕٖ انطجٕع ،انحظٕل ػهٗ لًٛرٓا  ،جح جسٚسجرل نهحايم ؼحة ؼفًا ذرطهثّ يٍ ٔلد ٔيظاضٚف، فانمإٌَ ٚر

َازٚح فٕضٛم، يطجغ  . أَظط:، ٔتصنك ٚرحظم ػهٗ لًٛح انؽفُجح األطهٛحطٚرظًٓا نسٖ يظطف ٚثٛؼٓا نًشر ،ذؽًٗ ؼفُجح ضجٕع

 .17ؼاتك، ص 
(6)

 .17 ، صَفؽّانًطجغ  - 
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منها الذىاب للمسحوب عليو )اؼبدين األصلي( يف يـو استحقاؽ  ،لذلكالقياـ باإلجراءات اليت يتطلبها القانوف 

كإجراء ما يعرؼ  ،السند التجارم، كامتناع ىذا األخَت عن الدفع، كعلى اغبامل أف يثبت االمتناع عن الدفع

وؿ ، كما يلـز اغبامل بقب(1)كإال كاف حامال مهمال يسقط حقو يف الرجوع على الضامنُت ،باحتجاج عدـ الوفاء

، إال (2) الدائن على القبوؿ بالوفاء اعبزئي لدينوربكىذا خالفا للقواعد العامة اليت ال ذب ،الوفاء اعبزئي للورقة التجارية

سن النية قاعدة قانونية بسيطة، ال حذباه اغبامل  ،أف قاعدة التضامن اؼبفًتض بُت اؼبوقعُت على السند التجارم

ز االتفاؽ على ـبالفتها، حيث أجاز القانوف للمتعاملُت إدراج شرط عدـ الضماف تتعلق بالنظاـ العاـ، كبالتايل هبو 

ما عدا الساحب الذم  ،عند تظهَت السند التجارم، كعند إدراج ىذا الشرط ال يبكن للحامل الرجوع على ىؤالء

لو،  ئ، كىو اؼبنشباعتباره اؼبدين األصلي فيو ،ال يبكنو يف صبيع األحواؿ إدراج ىذا الشرط يف السند التجارم

كإف أدرج ىذا  ،فيو، كال يبكنو إعفاء نفسو من ضماف الوفاء بقيمة السند التجارم ليكبالتايل فهو الضامن األص

 بقوؽبا:(ؽ.ت.ج) 394، كىذا ما أشارت إليو اؼبادة (3)الشرط يف السند التجارم يعترب كأف مل يكن

" الساحب ضامن قبول السفتجة ووفائها ويمكن لو أن يعفي نفسو من ضمان القبول، وكل شرط يقضي  

 (4).بإعفائو من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن"

 قسوة االلتزام الصرفي:-5

ثقيل الوطأة على اؼبدين ضباية غبق اغبامل، ألف ىذه القسوة  ،لقسوةاع من االلتزاـ الصريف التزاما شديد جعل اؼبشر  

 (5)تدفع اؼبدين إىل اغبرص على الوفاء بقيمة الورقة التجارية يف ميعاد االستحقاؽ.

من بينها اعتبار صبيع اؼبوقعُت  ؛تضمنها قانوف الصرؼ ،تظهر قسوة االلتزاـ الصريف يف سلسلة من األحكاـ اؼبشددة

كأيضا من القواعد اليت  ،(6)رية مسؤكلُت على كجو التضامن يف مواجهة اغبامل عن الوفاء بقيمتهاعلى الورقة التجا

                                                           
(1)

 ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 437ٔ 427أَظط انًازذٍٛ:  - 
(2)

 .16تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3) 

 .57ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(4)

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 394انًازج  - 
(5)

 .29انؽاتك، ص يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ  - 
(6)

 .28يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 



13 
 

بصرؼ النظر عن ظركفو اؼبادية،  ،إلزامو بدفع قيمتو يف يـو استحقاقو ،تعترب قاسية ذباه اؼبدين يف السند التجارم

 ج(ؽ.ت.) 407 اؼبادةكىذا ما قضت بو  ،(1)قد تؤدم إىل شهر إفالسو ،كإف مل يفعل ترفع عليو دعول مباشرة

 بقوؽبا: 

" إن القبول يلزم المسحوب عليو بأن يدفع مبلغ السفنجة في االستحقاق، وعند عدم الدفع يمكن للحامل 

للمطالبة بكل ما يحق  ،وإن كان الساحب نفسو رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة

 .(2)"434، 433بمقتضى المادتين 

من تاريخ االستحقاؽ، كما أف ىذا اؼبدين ؿبرـك  ابتداء ،كذلك الفوائد القانونية يف مواجهة اؼبدين الصريفتسرم   

، اليت هبوز منحها طبقا للقواعد العامة، إذ ليس لو أم حق يف اغبصوؿ على مهلة قضائية للوفاء  ،اؼبيسرةمن نظرة 

تنفيذ االلتزامات، فإذا تقاعس اؼبدين عن الوفاء بقيمة الورقة بسبب ما تتميز بو األكراؽ التجارية من سرعة يف 

كالذم يضر ظبعة التاجر  ،كجب على الدائن إثبات ذلك يف كرقة رظبية ىي االحتجاج ،التجارية عند االستحقاؽ

 (3)؛إفالسو ركيبهد لطلب شه بو، ضررا بليغا ، كيلحقكائتمانو

اؼبدين ذباه اغبامل، بل شدد على اغبامل أيضا، حيث ألزمو بأف َت أف قانوف الصرؼ مل يكن مشددا فقط على غ

وبرص يف اؼبطالبة بالوفاء من اؼبدين األصلي يف اؼبيعاد احملدد، ذلك أف الوفاء من قبل اؼبدين األصلي يربئ كل 

يف تقريره كما تبدك قساكة أحكاـ قانوف الصرؼ بالنسبة للحامل أيضا،   ،(4)اؼبوقعُت السابقُت على السند التجارم

يف مدة قصَتة زبتلف باختالؼ اؼبلتزمُت هبا، حيث تتقادـ دعاكل  ،لسقوط اغبقوؽ الناشئة عن السندات التجارية

من تاريخ  ابتداءسب رب ،سنوات (03ثالث)سحوب عليو القابل دبضي الرجوع بالنسبة للحامل كاؼبقامة ضد اؼب

 ابتداءب ربسأك الساحب دبضي عاـ كاحد  ،االستحقاؽ، كتسقط دعاكل الرجوع اليت يرفعها اغبامل ضد اؼبظهرين

                                                           
(1)

 .60ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

يا ٚؽرحك تًمرضٗ ْاذٍٛ انًازذٍٛ ْٕ يثهغ انؽُس انص٘ نى ٚحظم لثٕنّ أٔ ٔفاؤِ ٔكصنك كم يا أَفك يٍ يظاضٚف فٙ ؼثٛم  -

 انحظٕل ػهٗ ْصا انًثهغ.
(3)

 .29انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  يحًس -
(4)

 .17، ص 2009، انساض انجايؼٛح، اإلؼكُسضٚح، األٚراق اٌرجار٠ح؛ اإلفالساضٔز٘، يحًس فطٚس انؼطُٚٙ، نثػهٙ ا -
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إذا كاف السند يتضمن شرط الرجوع بدكف  ،أك من تاريخ االستحقاؽ ،ج احملرر يف اؼبدة القانونيةجا من تاريخ االحت

الؼ خف على و يف كوف ىؤالء اؼبلتزمُت ما ىم إال ضامن ،مصاريف، كيعود السبب يف قصر ىذه اؼبدة إىل سنة

إذ يلزمو  ،إىل مدين أصلي يف ىذا السند ،حبيث يتحوؿ دبجرد توقيفو على الشد يف القبوؿ ،اؼبسحوب عليو القابل

 (1)القبوؿ بدفع قيمة السند يف يـو استحقاقو.

 إقامة التوازن بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين:-6

ة، كمع ذلك فإف كأخذ اؼبدين اؼبتخلف عن تنفيذ التزامو بالشد   ،القانوف الصريف على رعاية حقوؽ الدائنيقـو  

حىت ال ينفر اؼبدينوف من التعامل باألكراؽ  ،القانوف يعمل على إقامة التوازف بُت مصلحة الدائن كمصلحة اؼبدين

ات معينة يف آجاؿ قصَتة، حبيث إذا زبلف عن القياـ التجارية، فمن ناحية يفرض القانوف على اغبامل القياـ بواجب

عُت على الورقة التجارية، كال يبقى كسقط حقو قبل اؼبوق   ،عأصبح غَت جدير برعاية اؼبشر   ،هبا يف اؼبواعيد احملددة

، (2)أمامو إال الرجوع على اؼبدين األصلي، كمن ىذه الواجبات ضركرة اؼبطالبة بقيمة الورقة يف ميعاد االستحقاؽ

، (3)الذين يريد الرجوع عليهم خالؿ عشرة أياـ اؼبوالية لعمل االحتجاج ،كإعالف احتجاج عدـ الدفع إىل اؼبدينُت

اغبضور أماـ احملكمة اؼبختصة يف خالؿ اؼبدة احملددة إلعالهنم  ،كتكليف اؼبدنيُت الذين يريد الرجوع عليهم

يسر األمر على اؼبدين، فجعل االلتزاـ الصريف يتقادـ كمن ناحية أخرل قبد أف القانوف قد خفف ك  ؛االحتجاج

 (5)م اؼبوقعُت على الورقة التجارية.ظر سقوط حق اغبامل اؼبهمل يف مطالبة معر كق (4)بثالث سنوات

 يد االلتزام الصرفي:جر ت-7

دبعٌت أنو منفصل سباما قبل اغبامل عن العالقة األصلية اليت أدت إىل  ،يعترب االلتزاـ الصريف لكل موقع التزاما ؾبردا

أنو  ،إنشائو، كذلك حىت ال يتعذر تداكؿ الورقة التجارية بسبب عالقات أجنبية عنها، كيتفرع على خاصية التجريد

                                                           
(1)

 .66ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘. 414أَظط انًازج  - 
(3)

 يٍ انمإٌَ ؼانف انصكط 430انًازج  أَظط - 
(4)

 يٍ انمإٌَ ؼانف انصكط 461أَظط انًازج  - 
(5)

 يٍ انمإٌَ ؼانف انصكط 437أَظط انًازج  - 
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 ف  أأم  ،ـ الصريفال هبوز للمدين الصريف أف يدفع يف مواجهة اغبامل حسن النية بالدفوع اؼبشتقة من سبب االلتزا

 (1)العالقة األصلية كبطالف ىذه العالقة أك انقضائها.

مثال لو أف أضبد "الساحب" حرر سندا ذباريا لصاٌف أك ألمر علي "اؼبستفيد"، ككاف سبب ربرير ىذا السند ىو 

بُت كل من أضبد الوفاء بدين قمار، مث قاـ علي بدكره بتظهَت السند إىل ؿبمد الذم ال يعرؼ طبيعة العالقة اليت 

كعلي، فإف حملمد يف حالة امتناع اؼبسحوب عليو عن دفع قيمة السند يـو استحقاقو الرجوع على الساحب، 

سبب التزامو، ألف طيع الساحب الدفع بعدـ مشركعيتو ، كال يست(2)باعتباره اؼبدين األصلي يف السند كضامنو

أال كىي  ،قة لو بالعالقة السابقة اليت أدت إىل إنشاء السندكال عال ،االلتزاـ الناشئ عن توقيعو على السند ؾبرد

كرغم بطالف التزاـ الساحب يف ىذا اؼبثاؿ لعدـ اؼبشركعية  (،"سبب غَت مشركع" )عالقة مديونية أساسها القمار

كال يبكنو  ،بسبب ربرير السند، إال أف ىذا البطالف يسرم فقط يف عالقتو باؼبستفيد األكؿ أم دائنو اؼبباشر

ع اؼبشر   تبٌتكقد  (3)ألف االلتزاـ الصريف التزاـ ؾبرد ليست لو صلة بالعالقة السابقة عنو، االحتجاج بو ذباه ؿبمد 

 بقوؽبا: (ؽ.ت.ج)من  400ىذا اؼببدأ يف نص اؼبادة 

أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على  ،" ال يمكن لؤلشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة 

د عند اكتسابو السفتجة ما لم يكن الحامل قد تعم   ،عالقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين

 (4)".اإلضرار بالمدين

حبيث يصعب سبييز  ؛خصائص متداخلة ، ىيذبدر اإلشارة إىل أف خاصية الشكلية كاالستقالؿ كالتجريد

إحداىا عن األخرل، كىي هتدؼ صبيعا إىل ضباية اغبامل حسن النية من الدفوع اؼبستمدة من الظركؼ اػبارجية 

 (5)كاليت يبكن أف تؤثر يف حقو. ،عن نص الورقة

                                                           
(1)

 .31يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 394أَظط انًازج  - 
(3) 

 .59انًطجغ انؽاتك، ص ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح،  -
(4)

  .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 400أَظط انًازج  - 
(5)

 .32-31يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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 الفصل األول: السفتجة

من األعماؿ التجارية األصلية الشكلية اؼبنفردة كاؼبطلقة، أم  كىيتعترب السفتجة أكؿ األكراؽ التجارية عمال،     

كبصرؼ النظر عن  ،سواء كاف غرضا ذباريا أك مدينا ،تعترب ذبارية بغض النظر عن الغرض الذم سحبت من أجلو

 بقوؽبا: (ؽ.ت.ج) 389أكاف تاجرا أـ غَت تاجر، كىذا ما نصت عليو اؼبادة  ،الشخص الذم سحبها

 (1)".جة عمال تجاريا مهما كان األشخاصتعتبر السفت"  

 المبحث األول: ماىية السفتجة

ذبارهتم يف تعد السفتجة من أقدـ األكراؽ التجارية، كقد ظهرت عند الفرس، مث انتقلت إىل العرب كاشتهرت 

لتنفيذ  أم أداة كأظبوه السفتجة ،أم الشيء احملكم ،كمدكناهتم، كقد أخذكا ىذا اؼبستند الذم كاف يسمى السفتة

كبناء على ذلك سنعاًف يف ىذا اؼببحث ربديد اؼبقصود بالسفتجة مث إبراز شركط إنشائها ، عقد قرض أك صرؼ

 يلي: من خالؿ مطلبُت كفقا ؼبا

 المطلب األول: مفهوم السفتجة

التجارم  قنُتاألكؿ من الكتاب الرابع من الت كردت األحكاـ اؼبتعلقة بالسفتجة يف الفصل األكؿ من الباب

سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب إعطاء تعريف ك منو،  461إىل  389اعبزائرم، كقد خصص ؽبا اؼبشرع اعبزائرم اؼبواد من 

 يلي: للسفتجة، كربديد طبيعة االلتزاـ الصريف كىذا ما سيتم توضيحو من خالؿ فرعُت كما

 الفرع األول: تعريف السفتجة

د البيانات االلزامية اليت هبب أف تتضمنها ربت طائلة ، كإمبا عد   يعرؼ القانوف التجارم اعبزائرم السفتجةمل

 يبكن تعريف السفتجة بأهنا: ،اليت حددت ىذه البيانات (ؽ.ت.ج) 390البطالف، فاستنادا إىل اؼبادة 

                                                           
(1)

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 389انًازج  - 
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آخر يسمى  اشخص ،شكل قاطع غير معلق على شرطبورقة تجارية يأمر فيها شخص يسمى الساحب  "

إلى شخص ثالث ىو  االطالعأو بمجرد  ،المسحوب عليو بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين

 (1).المستفيد أو الحامل"

 ،خاضعة لقانوف الصرؼ، تتمتع خبصائص األكراؽ التجارية بكوهنا أداة كفاءىي صحة السفتجة كورقة ذبارية إف 

 ، أك بعد أجل ؿبدد كثَتا ما يكوفاالطالعأهنا مستحقة الدفع عادة لدل ذلك  ،كتتميز باػبصوص أهنا أداة ائتماف

 (2).(يـو180ستة أشهر)، يوما(90ثالثة أشهر)، يوما(60) شهرين

 من خالؿ التعريف اؼبشار إليو آنفا يبكننا القوؿ أف السفتجة تفًتض كجود ثالثة أشخاص:

 كىو الشخص الذم يقـو بتحرير السفتجة أك مصدرىا. الساحب: -

 كىو الشخص الذم يوجو إليو األمر بدفع قيمة نقدية يف تاريخ معُت إىل اؼبستفيد. المسحوب عليو: -

 (3)أك ىو من انتقلت إليو السفتجة. ،: كىو الشخص الذم حررت السفتجة ؼبصلحتوالمستفيد أو الحامل -

 سنوضحها كما يلي: ،اؼبقدـ أف السفتجة تفًتض كجود ثالثة عالقات بُت أطرافهايظهر أيضا من خالؿ التعريف 

 أوال: العالقة بين الساحب والمسحوب عليو

أساسو العالقة  ،إف إصدار أمر من الساحب إىل اؼبسحوب عليو يدفع مبلغ معُت يف صورة سفتجة "كمبيالة"

دببلغ يوازم  ،السابقة على ربرير ىذه السفتجة بُت كليهما، كاليت دبقتضاىا أصبح الساحب دائنا للمسحوب عليو

، فهذا األخَت يبثل التزاـ la provisionعلى األقل قيمة السفتجة، كيسمى ىذا الدين "مقابل الوفاء" 

 .(4)أمرا من ىذا األخَت بدفع اؼببلغ إىل اؼبستفيدكالذم على أساسو يتلقى  ،اؼبسحوب عليو قبل الساحب

 

                                                           
(1)

انًاجؽرٛط فٙ انؼمٕز ٔانًؽإٔنٛح، كهٛح انحمٕق، جايؼح انجعائط،  شٓازج يصكطج يمسيح نُٛم، اٌمثٛي فٟ اٌضفٕجحػثًاَٙ كطًٚح،  - 

 .11، ص 2001-2012
(2)

 .19تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3)

 .20انًطجغ َفؽّ، ص  - 
(4) 

 .32ؼًٛحح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  -
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 ثانيا: العالقة بين الساحب والمستفيد

إف ربرير صك السفتجة من قبل الساحب ؼبصلحة اؼبستفيد، أساسو العالقة بينهما كاليت دبقتضاىا أصبح الساحب 

بينهما صفقة ذبارية أك مبلغا اقًتضو مدينا للمستفيد بقيمة اؼببلغ احملدد بالصك، كقد يكوف سبب ىذه العالقة 

 (1)الساحب.

 ثالثا: العالقة بين المسحوب عليو والمستفيد

فهو شخص أجنيب بالنسبة  ،فإنو ال عالقة لو باؼبستفيد ،سحوب عليو على الورقة التجاريةاألصل أنو قبل توقيع اؼب

تبدأ من  ،دبعٌت أف العالقة بُت اؼبستفيد كاؼبسحوب عليو ،إليو بالرغم من كجود الورقة التجارية يف حوزة اؼبستفيد

كبالتايل يتأكد من مديونية اؼبسحوب  ،تاريخ قبوؿ ىذا األخَت للسفتجة، كالذم يتم بعد عرض اغبامل للورقة عليو

 (2)كيوقع على الورقة بالقبوؿ. ،عليو للساحب

 يالفرع الثاني: طبيعة االلتزام الصرف

 القانونية لاللتزاـ الصريف نتناكؿ النظريات اآلتية:تفسَت الطبيعة من أجل 

 أوال: نظرية حوالة الحق

دبوجب ىذه النظرية فإف اؼبستفيد يأخذ حق الساحب اذباه اؼبسحوب عليو، كاغبامل يأخذ حق اؼبستفيد، كىكذا 

عليو، إال على اغبقوؽ إىل غاية آخر حامل يطالب بقيمة السفتجة، غَت أنو يف حوالة اغبق اؼبدنية ال وبصل احملاؿ 

لو من دفوع  االيت كانت ملكا للمحاؿ، كال يضمن ىذا األخَت إال كجود اغبق كيبقى للمحاؿ عليو أف يتمسك دب

يف مواجهة احمليل ذباه احملاؿ لو، بينما يف قانوف الصرؼ وبصل احملاؿ إليو على حقوؽ أكثر من اليت كانت 

كبالتضامن كفاء السفنجة كال يبكن  ،ضامنُت االحتياطيُت ضامنُتاؼبظهرين كال للمحيل، كيكوف الساحب ككال

 (3)للمسحوب عليو التمسك بالدفوع اليت يبكنو التمسك هبا ذباه الساحب أك أم مظهر آخر.

                                                           
(1)

 .32ؼًٛحح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك ، ص  – 
(2)

 .20يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  تهؼٛؽأ٘ - 
(3) 

، أنمٛد ػهٗ طهثح انؽُح انطاتؼح حمٕق، لؽى انؼهٕو انمإََٛح، كهٛح انحمٕق،  ِذاضزاخ فٟ ِم١اس األٚراق اٌرجار٠حشٛؼأ٘ ٔفاء،  -

 .07، لانًح، ص 1945يا٘  08جايؼح 
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 ثانيا: نظرية التجديد

هبدد دبوجب ىذه النظرية فإف اؼبسحوب عليو هبدد عالقتو باستبداؿ دائنو أم الساحب باؼبستفيد، كىذا األخَت 

عالقتو باستبداؿ مدنية أم الساحب باؼبسحوب عليو، كبذلك تستبدؿ عالقتُت قديبتُت بعالقتُت جديدتُت 

فتختفي بذلك العالقات القديبة، فال يوجد تضامن بُت األطراؼ، غَت أف التجديد يف قانوف الصرؼ يتم دببادرة 

االلتزاـ القدمي، فال زبتفي بذلك العالقة  من اؼبدين كىو الساحب، ككذلك فإف االلتزاـ اعبديد ال ينشأ من

 .(1)األصلية، كما يتميز قانوف الصرؼ بالتضامن بُت صبيع األطراؼ

 ثالثا: نظرية اإلنابة

دبوجب ىذه النظرية فإف اؼبنيب يأمر اؼبناب بأف يدفع إىل اؼبناب إليو قيمة معينة، كاإلنابة تتم بناء على قبوؿ 

فإف اإلنابة الناقصة تبقي اؼبنيب ملتزما ذباه اؼبناب لديو، حبيث  ا،املة سبثل ذبديداؼبناب، كإف كانت اإلنابة الك

يكوف للدائن مدنياف كاحد بالدين األصلي كالثاين بالدين اعبديد، كتربأ ذمة االثنُت إذا ما قاـ أحدنبا بالوفاء 

 (2)؛بالدين

كال يلتـز فقط اذباه  ،فإف اؼبسحوب عليو يقبل بالسفتجة كيوقع عليها ،أما يف السفتجة ككفقا لقواعد الصرؼ

كالذم مل تربطو بو  ،اؼبستفيد الذم عرضها عليو مباشرة، إمبا يبقى ملتزما حىت بالنسبة للحامل األخَت يف السفتجة

 (3) .أم عالقة مباشرة

 رابعا: نظرية اإلرادة المنفردة

بدفع قيمة معينة يف تاريخ معُت ىو  ،يلـز نفسو ذباه كل حامل للسفتجةمفاد ىذه النظرية أف اؼبسحوب عليو 

تاريخ استحقاقها دبوجب إرادتو اؼبنفردة فقط، كيكوف باؼبثل بالنسب لكل اؼبوقعُت التاليُت مهما كانت الصفة اليت 

                                                           
(1)

 .08شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ، ص  - 
(2)

 .22اْط، انًطجغ انؽاتك، ص تهؼٛؽأ٘ يحًس انط - 
(3)

 .08شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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حىت قبل أف  ،اكيصبح كل موقع هبذا الشكل مدين ،أدت إىل توقعيهم على الورقة التجارية )ساحب، مظهر،.....(

 (1)يعرؼ الدائن الذم هبب الوفاء لو تنفيذا لاللتزاـ الصريف.

 خامسا: النظرية الراجحة

ألهنا مل تستطع تفسَت التزاـ اؼبسحوب عليو ذباه  ،فسَت االلتزاـ الصريف يف السفتجةتعجزت النظريات السابقة عن 

عن إصدار السفتجة، كال تفسَت تكرار اإلنابة من قبل   اغبملة اؼبتعاقبُت على السفتجة، كال تفسَت النتائج اؼبنجزة

كل مظهر دكف تدخل احملسوب عليو، غَت أنو يبكن االعتماد على نظرية اإلرادة اؼبنفردة يف تفسَت االلتزاـ الصريف 

رقم  إذ أف ىذه اإلرادة يبكنها أف تنشأ االلتزاـ كفقا لتعديل القانوف اؼبدين دبوجب القانوف ،الناشئ عن السفتجة

 (2).2005يونيو  20اؼبؤرخ يف  05/10

 المطلب الثاني: شروط إنشاء السفتجة

يقـو بُت كل من الساحب كاؼبسحوب عليو كاؼبستفيد، كلنفاذ ىذا التصرؼ  ا،قانوني اإنشاء السفتجة تصرف يعد

 البد من توافر شركط موضوعية كأخرل شكلية سنحاكؿ شرحها على النحو التايل:

 شروط الموضوعيةالفرع األول: ال

من رضا صادر عن  ،لصحة االلتزاـ الصريف البد من أف تتوافر فيو الشركط اؼبوضوعية الالزمة لصحتو بصفة عامة

 (3)كؿبل مشركعُت غَت ـبالفُت للنظاـ العاـ كاآلداب العامة. ،ككذلك سبب ،ذم أىلية

 الرضاشرط أوال: 

التوقيع عليها، فاؼبوقع تكوف نيتو قد اذبهت إىل  ، عربمظهرا مادياإف التعبَت عن إرادة اؼبوقع على السفتجة يتخذ 

أف يلتـز التزاما صرفيا كارتضى بذلك، فرضاه يستفاد من توقيعو على الورقة، كهبب يف الرضا أف يكوف سليما خاليا 

سفتجة، جاز لو من عيوب الرضا كالغلط، أك اإلكراه، أك التدليس أك االستغالؿ، فإذا أكره الساحب عند ربرير ال

                                                           
(1)

 .23تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 .08ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  شٛؼأ٘ -
(3)

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 97أَظط انًازج  -
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جة تا مت تداكؿ السفذأك كاف على علم بو، أما إ ،التمسك ببطالف التزامو ذباه اؼبستفيد الذم صدر عنو اإلكراه

إال إذا كاف سيئ  ،فال يستطيع الساحب أف يتمسك بالبطالف ذباه ىذا اغبامل اعبديد ،كانتقلت إىل حامل آخر

فال هبوز االحتجاج عليو هبذا العيب  ،النية، أما اغبامل حسن النية الذم ال يعلم بوقوع اإلكراه على الساحب

للحصوؿ على قيمة  ؛الذم يعترب أحد أىم الضمانات اؼبقررة للحامل اغبسن النية ،(1)عمال دببدأ تطهَت الدفوع

 السفنجة يف يـو استحقاقها.

 ألىليةاشرط ثانيا: 

، (2)تعد عمال ذباريا مطلقا اتنشأ السفنجة بواسطة الساحب الذم يشًتط فيو أف يكوف أىال لإلذبار، ألهن

لذلك هبب  ،فالساحب ىو منشئ السفتجة كأكؿ اؼبلتزمُت هبا، فهو اؼبدين األصلي قبل أف يقبلها اؼبسحوب عليو

سنة   19خص بلغ سن شكأىلية القياـ باألعماؿ التجارية تكوف لكل  ،أف يكوف أىال للقياـ باألعماؿ التجارية

كأذف لو بالتجارة، فيكوف لو السحب كالتوقيع عليها يف حدكد التجارة، أما القاصر غَت اؼبأذكف لو بالتجارة  ،كاملة

مواجهة يف أف وبتج بنقص أىليتو حىت  ،أك ناقص األىلية ألم سبب كالعتو أك السفو، فإذا قاـ بسحب سفتجة لو

 بقوؽبا: (ؽ.ت.ج) 393ىذا ما جاء يف نص اؼبادة  ( 3)،اغبامل اغبسن النية

بدون أن ينال ذلك من  ،" إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم 

 (4)".191الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 

لصاٌف القصر كما ىو كاضح من نص اؼبادة أعاله، ال يعفيو من اؼبسؤكلية ذباه اغبامل غَت أف إبطاؿ السفتجة 

من القانوف اؼبدين اليت تلـز يف فقرهتا الثانية القاصر برد ما عاد  103كذلك استنادا إىل نص اؼبادة  ،اغبسن النية

 يلي: بسبب سحب السفتجة كنص اؼبادة كما ،عليو من منفعة

                                                           
(1)

 .221، ص 1966 نثُاٌ،يطثؼح انُجٕ٘، تٛطٔخ، ،ِثادئ ػاِح، صٕذ اٌضذة، اٌضٕذ ألِز :اإلصٕاد اٌرجار٠حػٛس،  زئزٔاض - 
(2)

 .نجعائط٘ ؼانف انصكطيٍ انمإٌَ انرجاض٘ ا 389أَظط انًازج  - 
(3)

 .21-20َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(4)

  .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 393انًازج  - 
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لزم ناقص األىلية إذا أبطل العقد لنقص أىليتو أن يرد غير ما عاد عليو من منفعة بسبب "....غير أنو ال ي 

 .(1)تنفيذ العقد"

جة، كىذا تإذا ما غبقو ضرر بسبب سحبو للسف ،كما ألـز اؼبشرع القاصر أيضا بدفع تعويض للحامل اغبسن النية

 اليت تقضي بأنو: (ؽ.ـ.ج)من  125يستشف من نص اؼبادة 

(2)"يكون فاقد األىلية مسؤوال عن أعمالو الضارة متى صدرت منو وىو مميز". 
  

أما عدمي األىلية كاجملنوف فإف تصرفاتو باطلة بطالنا مطلقا، كمقتضى البطالف اؼبطلق أف يتمسك بو كل ذم 

لكافة ل السفتجة صحيحة كملزمة تقضي بأف تظ   ،(3)(ؽ.ت.ج)393من اؼبادة  02ة، كلكن الفقرة مصلح

 ،طاؼبا أهنا قد استوفت البيانات اليت يتطلبها القانوف، فال هبوز ألم ىؤالء أف وبتج بالبطالف ،اؼبوقعُت اآلخرين

 ،لغاية حلوؿ أجل استحقاؽ السفتجة ،الؿ التوقعيات، إذ تبقى التزامات أصحاهبا قائمةقكىذا تطبيقا ؼببدأ است

 كدفع شبنها غباملها األخَت.

 المحل شرط ثالثا:

هبب أف يكوف ؿبل االلتزاـ الثابت يف السفتجة دفع مبلغ معُت من النقود، فإذا كاف غَت ذلك كتسليم بضاعة 

، كما هبب أف يكوف ىذا احملل فبكنا كمشركعا، (4)مثال، فقد السند صفة السفتجة كخرج من زمرة األكراؽ التجارية

ألف  ،أك مقًتف بأجل غَت ؿبدكد ،َت معلق على شرطغ ،كهبب أف يكوف مبلغ السفتجة ؿبددا على كجو الدقة

 (5)كيعطلها عن أداء كظيفتها كأداة كفاء. ،عكس ذلك من شأنو أف يعوؽ تداكؿ السفتجة

 

                                                           
(1)

 90انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  ظضاضج طانحٙ - 
(2)

 30تراضٚد  78جطٚسج ضؼًٛح ػسز  09/1975/ 26تراضٚد  75/58انظازض تاأليط ضلى  يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 125انًازج  - 

انًإضذح فٙ  44جطٚسج ضؼًٛح ػسز  20/06/2005انًإضخ فٙ  05/10انًؼسل ٔانًرًى تًمرضٗ انمإٌَ ضلى  09/1975/

26/6/2005. 
(3)

ػهٗ أَّ: " ئشا كاَد انؽفُجح يحرٕٚح ػهٗ ذٕالٛغ أشراص نٛؽد نٓى أْهٛح االنرعاو تًٕجثٓا أٔ ػهٗ (ق.خ.ج) 393/2ذُض انًازج  - 

ذٕلؼٛاخ يعٔضج أٔ يُؽٕتح ألشراص ًٍْٔٛٛ أٔ ػهٗ ذٕالٛغ نٛػ يٍ شأَٓا أل٘ ؼثة آذط ئنعاو األشراص انصٍٚ ٔضؼٕا ذٕلٛؼٓى ػهٗ 

 جح".را تاؼًٓى، فاٌ شنك ال ٚحٕل زٌٔ طحح انرعاياخ انًٕلؼٍٛ اٜذطٍٚ ػهٗ انؽفانؽفُجح أٔ ٔلغ ػهٛٓ
(4)

 .21َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(5)

 .46يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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 السببشرط رابعا: 

كاليت أدت إىل إنشاء  ،إف سبب االلتزاـ بالسفتجة يتمثل يف العالقة القانونية األصلية اليت تربط الساحب باؼبستفيد

مة"، كقد تكوف ىذه العالقة عقد بيع أك ىبة أك دين، كإذا انعدـ كجود يالسفتجة، كىو ما يعرب عنو "بوصوؿ الق

كحرر  ،السبب يف ىذه العالقة زاؿ سبب التزاـ الساحب، كعليو إذا أبـر الساحب عقد بيع بضاعة مع اؼبستفيد

، كيشًتط أف (1)بطل التزاـ الساحب ،نتيجة قوة قاىرة ؛بضاعة قبل تسليمهاسفتجة بثمنها مث انفسخ العقد ؽبالؾ ال

عن التوقيع على السفتجة على سبب مشركع كموجود، فإذا كاف السبب غَت مشركع كأف لساحب ا التزاـيقـو 

بطل التزاـ الساحب، كينحصر ، أك كفاء لدين قمار ؛يسحب الساحب سفتجة كفاء لثمن بيع كمية من اؼبخدرات

البطالف يف العالقة بُت الساحب كاؼبستفيد )الدائن اؼبباشر(، أما إذا انتقلت السفتجة بالتظهَت إىل يد اغبامل 

اليت يقـو  (2)،اء السبب عمال دببدأ تطهَت الدفوعفبانت ،اغبسن النية ليس للساحب أف يدفع مطالبة ىذا اغبامل

بادئ اؼبستقرة يف ؾباؿ القانوف الصريف، كما قد ربرر عليها قانوف الصرؼ، كحىت ال يؤدم ذلك إىل اؼبساس باؼب

ة كال يف سحب بُت شخصُت ال تربط بينهما أم عالقة مديونية حال  تكىي السفتجة اليت  ،سفتجة بغرض اجملاملة

 ،كالذم ال تربطو أم عالقة مديونية باألكؿ ،أم يقـو الساحب بتحرير سفتجة على اؼبسحوب عليو ،اؼبستقبل

دبعٌت آخر أف  ،(3)كيقبل اؼبسحوب عليو ىذه السفتجة ،رسل لو مقابل الوفاء قبل تاريخ استحقاقهاكيعده بأف ي

ج تمفاده خلق ائتماف كنبي، يبٍت بطالف ىذا النوع من السفا ،سبب خلق ىذه السفتجة ىو سبب مبٍت على غش

ذلك أنو ليس شرطا من ، على عدـ مشركعية السبب كـبالفتو للنظاـ العاـ، كليس سبب انعداـ مقابل الوفاء 

ا قيمتها يكوف لو كإف كف   ،شركط صحة السفتجة، كيكوف للمسحوب عليو االمتناع عن الوفاء بسفتجة اجملاملة

 (4)السفتجة الصحيحة. كليس دعول الرجوع الصريف كما ىو اغباؿ يف ،دعول اإلثراء بال سبب

                                                           
(1) 

 .24ػثًاَٙ كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(2)

 .24، ص انًطجغ َفؽّ – 
(3) 

 .30يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  تهؼٛؽأ٘ -
(4)

 .31انًطجغ َفؽّ، ص  - 
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 الفرع الثاني: الشروط الشكلية

رض تعمث ن ،سنعاًف يف ىذا الفرع مسألة الكتابة كشرط إلزامي إلنشاء السفتجة، كالبيانات اإللزامية كأثر زبلفها

 للبيانات االختيارية ككيفية استخراج السفتجة يف أكثر من نظَت أك نسخ.

 الكتابة شرط أوال:

غَت أف ىذا االلتزاـ الصريف ال يكوف لو كجود قانوين إال إذا مت  ،دفع مبلغ من النقودبتتضمن السفنجة التزاما صرفيا 

على سبيل اغبصر، كال تعترب ىذه  (ؽ.ت.ج) 390إفراغو يف صك مكتوب، يتضمن بيانات معينة حددهتا اؼبادة 

 كإمباريف فحسب، حبيث يًتتب على زبلفو بطالف السفتجة كسند ذبارم، صلاللتزاـ ال امنشئ اجوىري االكتابة شرط

غَت أنو ؛(1)أداة ضركرية إلثباتو، فإذا مل يوجد احملرر فال يبكن إثبات كجود السفتجة بأم طريق آخر غَت الكتابة

 .(2)السفتجةيبكن استعماؿ كسائل االثبات العادية من أجل إثبات كجود االلتزاـ األصلي الذم أدل إىل إنشاء 

ال يوجد ما يبنع من ربريرىا فإنو  ،إذا كانت العادة قد جرت على إنشاء السفتجة يف ؿبرر عريف تسهيال للمعامالت

دبا تتطلبو من كقت كنفقات مع  ،يف ؿبرر رظبي على يد اؼبوثق، لكن ىذا الفرض نادر الوقوع لتعارض الرظبية

سيط اإلجراءات كالثقة فيما بُت اؼبتعاملُت من التجار، إال أف الرظبية اليت أساسها السرعة كتب ،اؼبعامالت التجارية

 (3)رظبي لضماف اغبق الثابت هبا. رىنكما لو تضمنت السفتجة إنشاء   ،قد تكوف ضركرية يف بعض اغباالت

 ثانيا: البيانات االلزامية

 390ال يكفي أف تفرغ السفتجة يف سند مكتوب، بل هبب أف تشمل على بيانات إلزامية ذكرىا القانوف يف اؼبادة 

 يلي: كتتمثل ىذه البيانات فيما ،(ؽ.ت.ج)من 

 

                                                           
(1) 

 .24ػثًاَٙ كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(2)

 .41، ص 2003، انًإؼؽح انحسٚثح نهكراب، نثُاٌ، اٌمأْٛ اٌرجارٞ، األٚراق اٌرجار٠ح، ٚاٌصٍخ االدر١اطٟػسَاٌ ذٛط،  - 
(3) 

، يكرثح انفكط انؼطتٙ، يُشٕضاخ اٌرجارٞ، األػّاي اٌرجار٠ح، األصٕاد اٌرجار٠ح، اٌؼمٛد اٌرجار٠حاٌىاًِ فٟ اٌمأْٛ ئنٛاغ َاطف،  -

 .138-137، ص 1981نثُاٌ،ػٕٚساخ، تٛطٔخ، 
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 ذكر كلمة سفتجة: -01

كباللغة اؼبستعملة يف ربريره، فيقاؿ " ادفعوا دبوجب ىذه  ،يشًتط القانوف ذكر كلمة "سفتجة" يف منت السند نفسو

آخر، كيف  اعلى أنو سفتجة كليس سند ،السفتجة"، كترجع اغبكمة يف ذكر ىذا البياف إىل التعريف صراحة بالسند

ذا ، كإ(1)كالذم يتمثل يف إنشاء التزاـ صريف ،نفس الوقت لفت نظر اؼبوقعُت إىل أنبية التصرؼ الذم يقدموف عليو

اعترب سندا عاديا ىبضع لقواعد القانوف اؼبدين، كإذا أدرج الساحب  ،خال السند من كلمة سفتجة أك أم سند آخر

ال تنقل اغبقوؽ الواردة فيو إال  ،يف السفتجة كلمة ليست ألمر أك أم عبارة فباثلة ربولت السفتجة إىل سند عادم

 .(2)عن طريق حوالة اغبق

 توقيع الساحب:-2

الذم ينشئ السفتجة ، لذلك كاف طبيعيا أف يقضي القانوف توقيعو على السفتجة ،حىت يؤكد بذلك  الساحب ىو

صدكرىا منو كيلتـز بدفع قيمتها اف امتنع اؼبسحوب عليو عن تنفيذ األمر اؼبوجو اليو ، كال يلـز ؽبذا التوقيع صيغة 

مكانا معينا لوضع توقيع الساحب فيو، كمع  ، كمل وبدد القانوف(3) خاصة فقد يكوف باالمضاء كقد يكوف باػبتم 

ذلك فقد جرت العادة أف يرد التوقيع أسفل كجو السفتجة حىت يبكن اعتبار كافة البيانات اليت ربملها صادرة عن 

كيف حالة عدـ استطاعتو ذلك يتم التوقيع ببصمة  ،كيتم التوقيع عادة خبط يد الساحب أك باػبتم ،(4)الساحب

فال يلـز بإبقاء قيمتها، غَت أف تزكير التوقيع ال وبوؿ دكف صحة التزاـ  ،توقيع الساحب مزكرا األصبع، كإذا كاف

فمىت خرجت السفتجة من يد ، (5)الذين هبهلوف التوقيع كذلك تطبيقا ؼببدأ استقاللية التوقعيات ،باقي اؼبوقعُت

شخص ثاين، فيحق غباملها األخَت الرجوع  مث إىل ،اؼبستفيد األكؿ كانتقلت إىل شخص آخر ال يعلم بواقعة التزكير

                                                           
(1) 

 .22َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(2)

 .105ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3) 

، انمإٌَ انرجاض٘ ، األٔضاق انرجاضٚح فٙ ضٕء انفمّ ٔانمضاء ، يُشاج انًؼاضف االؼكُسضٚح ، ز ، غ، ط ،  ػثس انحًٛس انشٕاضتٙ –

 25ص: 
(4)

 .66يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(5) 

 .، ؼانف انصكطيٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 393انًازج  -
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كليس ؽبم أف يدفعوا بتزكير توقيع الساحب، ألف االلتزاـ الصريف التزاـ مستقل يستمد من  ،على كل ىؤالء اؼبوقعُت

 (1)كال عالقة لو بباقي التوقعيات. ،ذاتو خصتوقيع الش

شخصا آخر للتوقيع بدال منو، كذلك بواسطة ككالة خاصة، كعلى الوكيل يف ىذه اغبالة،  بينيبكن للساحب أف ي

 كإال عد   ،كأف يكتب جبانب توقيعو بالنيابة عن فالف  ، عند توقيعو بأنو يقـو بذلك عن طريق الوكالةأف يبُت  

 بقوؽبا: (ؽ.ت.ج) 393 اؼبادةمن  02 الفقرةكىذا ما قضت بو ، مسؤكال شخصيا دبضموف السفتجة

"....كل من وضع توقيعو على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن لو توكيل منو بذلك يكون ملزما شخصيا 

 (2)بمقتضى ىذه السفتجة ويجري األمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي تجاوز حدود وكالتو".

 اسم المسحوب عليو: -3

كىو الذم يقع عليو االلتزاـ بالوفاء، كال ينشأ ىذا  ،هبب أف يذكر يف السفتجة اسم اؼبسحوب عليو

إال إذا كقع على السفتجة بالقبوؿ، كاألصل أف يكوف اؼبسحوب عليو شخصا آخر غَت  ،االلتزاـ الصريف يف ذمتو

دبعٌت أف ذبتمع صفة الساحب  ،إال أف القانوف هبيز أف يسحب الساحب سفتجة على نفسو ،الساحب

كيلتـز بدفع قيمتها كأف يسحب اؼبركز الرئيسي  ،فالساحب ينشئ سفتجة ،احدسحوب عليو يف شخص ك كاؼب

كتتجلى أنبية  (3)أك تسحب الفركع بعضها على البعض اآلخر ،للمؤسسة سفتجة على أحد فركعو أك العكس

 (4)لتسهيل التعامل بُت اؼبؤسسات ذات الفركع اؼبتعددة. ،إجازة اؼبشرع لسحب السفتجة على الساحب نفسو

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .121اتك، ص ؽظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ ان - 
(2)

 ؼانف  انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 393انًازج  - 
(3) 

 .26ػثًاَٙ كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(4) 

 .44يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  -
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                                                                               أمر مطلق بأداء مبلغ معين:-4

هبب أف تتضمن السفتجة أمرا صروبا بالدفع موجها من الساحب إىل اؼبسحوب عليو، كأف تنصب صيغة األمر 

ألف  ،بالدفع، غَت معلق على شرط كاقف أك فاسخكما هبب أف يكوف ىذا األمر ،على مبلغ نقدم ؿبدد كموحد 

 (1)كهبعل الدفع أمرا احتماليا غَت أكيد. ،مثل ىذا التعليق من شأنو أف يعرقل تداكؿ الورقة

كلذلك يبكن  ،للتعبَت عن األمر باألداء ،كمل يشًتط اؼبشرع صراحة على الساحب استعماؿ كلمات معينة بالذات

كأف يكتب فيها مثال: " إىل السيد فالف الرجاء من ميعاد ربكم ،لغويا معٌت األمر للساحب إدراج أية عبارة تفيد 

 ؛دفع مبلغ السفتجة...."

،  (2)كما مل يشرط اؼبشرع على الساحب صيغة معينة لكتابة مبلغ السفتجة سواء كاف ذلك باألحرؼ أك باألرقاـ  

حرؼ كاؼببلغ يف حالة ما إذا كجد اختالؼ بُت اؼببلغ اؼبكتوب باأل أنو (ؽ.ت.ج) 392أشارت اؼبادة حيث 

حرؼ أك باألرقاـ، فيعتد باؼببلغ حرؼ، كإذا كتب اؼببلغاف اؼبختلفاف باألاؼبكتوب باألرقاـ، فيعتد باؼببلغ اؼبكتوب باأل

 .(4)بتفسَت الشك لصاغبو ةتغليبا ؼبصلحة اؼبدين اليت تقضي القواعد العام، (3)األقل

 تاريخ إنشاء السفنجة: -5

 ،اليـو كالشهر كالسنة اليت حررت فيها فيبُت  لصحة السند كسفتجة كجب بياف تاريخ إنشائها على كجو التفصيل، 

 (5)يلي: تظهر فيما ،كربديد تاريخ إنشاء السفتجة لو أنبية كبَتة

 .التأكد من أىلية الساحب كقت ربرير السفتجة 

 بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها. ،السفتجة مستحقة الدفع احتساب تاريخ االستحقاؽ إذا كانت 

                                                           
(1)

 .26ػثًاَٙ كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 .106ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3)

، زٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح، اٌرجار٠ح، اإلفالس ٚاٌرض٠ٛح اٌمضائ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌرجارٞ اٌجزائزٞاألٚراق ضاشس ضاشس،  - 

 .17، ص 2008انجعائط، 
(4)

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 112أَظط انًازج  - 
(5)

 .23ضاشس ضاشس، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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 عند تزاحم عدة حاملُت لسفتجات مسحوبة على  ،وبسم تاريخ االستحقاؽ النزاع الذم يبكن أف يثار

 مقابل كفاء كاحد لدل اؼبسحوب عليو، فيتقدـ حامل السفتجة ذات التاريخ األسبق.

  معرفة ما إذا كاف قد حرر السفتجة عند التوقف عن دفع إذا توقف الساحب عن الدفع، فيفيد التاريخ

 حىت يبكن تطبيق القواعد اػباصة باإلفالس. ،أم يف فًتة الريبة ،ديونو

 .(1)يفيد ذكر التاريخ يف السفتجة احتساب مدة التقادـ 

 مكان الدفع: -6

اؼبشرع ساحب السفتجة على ىو اؼبكاف الذم تقدـ فيو السفتجة للدفع، كىو من البيانات اعبوىرية اليت ألـز 

للمطالبة بقمية  ،إدراجو يف السند، كتظهر أنبية ىذا البياف يف إعالـ اغبامل باؼبكاف الذم يتعُت عليو أف يتجو إليو

، كال يًتتب على عدـ  (2)الورقة يف ميعاد االستحقاؽ، كذبرم العادة على أف مكاف الوفاء ىو موطن اؼبسحوب عليو

 اليت تقضي بأنو: (ؽ.ت.ج) 391/9كتابة مكاف الوفاء بطالف السند استنادا إىل اؼبادة 

" وإذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليو يعد مكانا  

 (3)"للدفع، وفي نفس الوقت مكان موطن المسحوب عليو

مع عدـ كتابة بياف اؼبكاف الذم هبب فيو الدفع، كما أف  ،يًتتب البطالف على انعداـ بياف موطن اؼبسحوب عليو 

كأف وبرر الساحب السفتجة على بنك   ،القانوف هبيز أف يكوف مكاف الوفاء ىو مكاف غَت موطن اؼبسحوب عليو

 على أنو:( ؽ.ت.ج) 391/3 اؼبادةحيث تقضي ،  (4)اؼبسحوب عليو

موطن الشخص من المنطقة التي يقع فيها أو في موطن الغير، إما في " يمكن أن يشترط فيها الدفع في  

 (5)المسحوب عليو أو في منطقة أخرى".

                                                           
(1)

 .23َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 .60يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3)

 ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 391أَظط انًازج  - 
(4)

 .39تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(5)

 .  ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘. 391أَظط انًازج  - 
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يؤدم إىل  ، فإف ذلكككذا مكاف اؼبسحوب عليو ،يبكن القوؿ أنو يف حالة خلو السفتجة من ذكر مكاف الدفع

، لكي تعترب هبب احتواء السفتجة عليو  ،إذ يعترب ذكر مكاف الدفع بيانا إلزاميا ،بطالف السفتجة لعيب يف الشكل

 (1)كإال عدت باطلة. كتنتج آثارىا، صحيحة

 اسم المستفيد: -7

كأف   ،كال يوجد ما يبنع من أف يعُت اؼبستفيد بصفتو أك بوظيفتو ،هبب ذكر اسم اؼبستفيد كتعيينو تعينا دقيقا ككافيا

 (2)ادفعوا ألمر مدير شركة كذا، شريطة أال يًتؾ ىا البياف ؾباال للشك يف شخصية اؼبستفيد.: يذكر مثال 

كأف يكتب فيها ادفعوا دبوجب ىذه   ،سواء كاف ذلك على سبيل اعبمع ،يبكن تعيُت أكثر من مستفيد يف السفتجة

قياـ جبميع اإلجراءات اؼبتعلقة السفتجة لصاٌف ؿبمد كعلي كخالد، كيف ىذه اغبالة هبب على ىؤالء اؼبستفيدين ال

سواء تعلق ذلك بتقديبها للقبوؿ أك للوفاء، أك ربرير ؿبضر االحتجاج بعدـ الدفع، كما  ،بالسفتجة بصورة صباعية

كأف يكتب فيها ادفعوا دبوجب ىذه   ،أك على سبيل اػبيار، (3)هبب أف يكوف الوفاء صباعيا أيضا لكن مرة كاحدة

القياـ جبميع  ؛السفتجة لصاٌف علي أك ؿبمد أك خالد، كيف ىذه اغبالة هبوز لواحد فقط من ىؤالء اؼبستفيدين

عدـ الدفع أك عدـ القبوؿ،  أك ربرير ؿبضر االحتجاج ب ،من تقديبها للقبوؿ أك للوفاء ،اإلجراءات اؼبتعلقة بالسفتجة

 (4)كتربأ بذلك ذمة اؼبسحوب عليو. ،ا لواحد فقطح الوفاء أيضكما يص

 تاريخ االستحقاق:-8

هبب أف تتضمن السفتجة تاريخ االستحقاؽ، ففي ىذا التاريخ هبب على اغبامل تقدمي السفتجة للمسحوب عليو 

رياف مدة كس ،للوفاء هبا، كمن ىذا التاريخ يبدأ سرياف مواعيد الرجوع على اؼبوقعُت يف حالة االمتناع عن الوفاء

قد ف ،طرؽ تعيُت ىذا التاريخ( ؽ.ت.ج) 410التقادـ يف الدعاكل الناشئة عن السفتجة، كقد حددت اؼبادة 

 :تكوف السفتجة

                                                           
(1)

 .46يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 .23َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3) 

 .116ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(4)

 .117انًطجغ َفؽّ، ص  - 
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 .االطالعمستحقة الوفاء لدل  -أ 

 بعد مدة معينة من اإلطالع.-ب

 بعد مدة معينة من تاريخ اإلنشاء.-ج

 (1)يف تاريخ معُت.-د

التجارم مل يرتب بطالف السفتجة على زبلف بياف تاريخ االستحقاؽ، بل تبقى الورقة ىذا كاؼبالحظ أف اؼبشرع 

دبعٌت أف زبلف ىذا البياف ال  ،لكنها تكوف مستحقة الدفع لدل اإلطالع ،صحيحة منتجة لكافة آثارىا القانونية

ما تقضي بو اؼبادة  كىو ،(2)كلكن تصبح السفتجة مستحقة الوفاء دبجرد اإلطالع ،يًتتب عليو بطالف السفتجة

 بقوؽبا: (ؽ.ت.ج) 390/9

"إذا خال السند من أحد البيانات المذكورة في الفقرات المتقدمة، فال يعتد بو سفتجة إال في األحوال 

 المعينة في الفقرات اآلتية:

 (3)كون مستحقة األداء لدى اإلطالع".عن السفتجة الخالية من بيان تاريخ االستحقاق ت -

كىذا ما يعرؼ دببدأ "كحدة االستحقاؽ"، كإذا اشتملت السفتجة على  ا،ميعاد االستحقاؽ كاحدهبب أف يكوف 

بقوؽبا: " أما السفاتج اليت تتضمن  (ؽ.ت.ج) 410/2مواعيد استحقاؽ متعددة كانت باطلة كىا ما تؤكده اؼبادة 

 (4)آجاؿ استحقاؽ أخرل أك استحقاقات متعاقبة فهي باطلة".

باعتبار أنو لو احتوت على عدة تواريخ استحقاؽ، فإف  ،سهولة تداكؿ السفتجةىو رض اؼبشرع من ذلك إف غ

تقديبها للمسحوب عليو سواء كاف كذلك يؤدم إىل صعوبة مباشرة اإلجراءات الالزمة للحصوؿ على قيمتها،  

يصعب على اغبامل ربديد  كذلك ربرير ؿبضر االحتجاج بعدـ الدفع أك القبوؿ، إذ، ك ذلك للقبوؿ أك للوفاء

                                                           
(1)

 .27ػثًاَٙ كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2) 

 .38تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  -
(3) 

 ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 410أَظط انًازج  -
(4)

 .27ػثًاَٙ كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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، كإذا رغب الساحب يف ذبزئة (1)التاريخ الذم يبدأ منو إجراءات  اغبصوؿ على حقو الوارد يف ىذه السفتجة

كدبواعيد استحقاؽ ـبتلفة،  ،مقابل الوفاء اؼبستحق لو قبل اؼبسحوب عليو، فيمكن أف يسحب عليو عدة سفاتج

ك تطبيقا ؼببدأ يف ىذه اغبالة تعترب كل سفتجة مستقلة بذاهتا، كذل، ك (2)حيث ربتوم كل سفتجة على تاريخ ؿبدد

 الكفاية الذاتية.

 ثالثا: البيانات االختيارية

كأال تتناىف  ،شرط أال زبالف النظاـ العاـ، يبكن إدراج بيانات كشركط اختيارية يف السفتجة تسهيال للمتعاملُت هبا 

 تتمثلأك دبوجب اجتهاد قضائي أك دبوجب اتفاؽ، ك  ،مع قانوف الصرؼ، كقد ترد ىذه الشركط إما بصريح النص

 يلي: مافيىذه الشركط أك البيانات االختيارية 

 شرط عدم الضمان-1

قاقها كىذا ما عند حلوؿ أجل استح ،ضامنو كفاء قيمتها عليها، ىمأف صبيع اؼبوقعُت يف السفتجة ىو األصل إف 

ملزموف  ،بقوؽبا: " إف ساحب السفتجة كقابلها كمظهرىا كضامنها االحتياطي (ؽ.ت.ج) 432نصت عليو اؼبادة 

 صبيعا غباملها على كجو التضامن".

إعفاء أنفسهم من ىذا الضماف، كذلك عن طريق تضمُت  -أم اؼبوقعُت على السفتجة-إال أف اؼبشرع أجاز ؽبؤالء 

سواء تعلق األمر بضماف الوفاء أك ضماف القبوؿ، باستثناء الساحب الذم ال يبكنو  ،السفتجة شرط عدـ الضماف

باعتباره اؼبدين األصلي بقيمتها فهو اؼبنشأ ؽبا، كىو اؼبلتـز األكؿ  ،أف يعفي نفسو من ضماف الوفاء بقيمة السفتجة

كىذا ما قضت بو  (3)دفع قيمتها عند امتناع اؼبسحوب عليو عن الدفع فهو ضامن قبوؿ السفتجة ككذا كفاءىاب

 (4)"الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءىا". عبارةب (ؽ.ت.ج) 394اؼبادة 

                                                           
(1)

 .112ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(2)

 .189يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3)

 .146ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(4)

 ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 394أَظط انًازج  - 
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كأم شرط يقضي خبالؼ ذلك يعد كأف  ،اؼبشرع للساحب إعفاء نفسو من ضماف القبوؿ دكف ضماف الوفاءأجاز 

ويمكن لو أن يعفي نفسو من ضمان القبول، يف فقرهتا األخَتة: ".... 394كىذا ما نصت عليو اؼبادة  ،مل يكن

 (1)".وكل شروط يقضي بإعفائو من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن

 شرط الوفاء االحتياطي:-2

ثقا من أف اؼبسحوب عليو سوؼ يقبل األمر الصادر إليو يف ىو شرط يضعو الساحب أك اؼبظهر، حُت ال يكوف كا 

كيسمى ىذا الشخص اآلخر  ،السفتجة بالدفع، فيقـو بتعيُت شخص آخر وبل ؿبل اؼبسحوب عليو عند امتناعو

كىو يقـو بدفع اؼببلغ اؼبستحق يف السفتجة  ،كما يسمى اؼبوىف عند االقتضاء أك عند اغباجة  ،"اؼبوىف االحتياطي"

فإذا  ،أف يطالب احملسوب عليو األصلي أكال بالدفعكهبب على اغبامل  ،(2)عند امتناع اؼبسحوب عليو عن الدفع

إال بعد  ،امتنع عن الدفع أجاز لو أف يتوجو إىل اؼبوىف االحتياطي، كما ال هبوز لو أف يرجع على ضامٍت السفتجة

، ج يف ؿبلوجا عن الدفع، كإذا رفض اؼبوىف االحتياطي الدفع، كجب على اغبامل ربرير االحت فانثأف يبتنع اإل

 (3) ؽ،ت،ج(.) 409 حسب نص اؼبادة

 شرط اختيار محل الوفاء:-3

األصل أف يكوف ؿبل الوفاء ىو موطن اؼبسحوب عليو كلكن قد يشًتط مكاف شخص آخر يف حالة خشية عدـ 

أثناء ميعاد االستحقاؽ أك أف يكوف ؿبل الوفاء بعيدا فيخشى أف يعيق بعده سهولة تداكؿ كجود اؼبسحوب عليو 

 :ابقوؽب (ؽ.ت.ج) 391/3، كىذا ما نصت عليو اؼبادة (4)السفتجة

 (5 ويمكن أن يشترط فيها الدفع في موطن شخص من الغير...""  

                                                           
(1)

 ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 394انًازج  – 
(2)

 .32َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(3 )-

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 409انًازج  
(4 )-

 .68ؼًٛحح انمٛهٕٚٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  
(5 )-

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 391انًازج  
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" بتوطُت  كىذا ما يسمى ،عليول معو اؼبسحوب اؼبصرؼ الذم يتعامىو غالبا ما يكوف ىذا الشخص  

كعند تعيُت الغَت الذم اشًتط الوفاء يف ؿبلو، هبب على اغبامل أف يتوجو إليو عند حلوؿ أجل  ،(1)السفتجة"

كذلك للوفاء بقيمتها، كيف حالة عدـ الوفاء يقدـ إليو االحتجاج يف ؿبلو، كال يعترب ىذا الغَت  ،استحقاؽ السفتجة

اره خطكإمبا تقدـ إليو للوفاء بشرط إ ،كبالتايل ال تقدـ إليو السفتجة للقبوؿ ،جة عليواؼبختار بدفع قيمة السفت

 .(2)بذلك من قبل اؼبسحوب عليو

 شرط اإلخطار أو عدم اإلخطار:-4

حىت يتلقى إخطارا من  ،يقصد بشرط اإلخطار التزاـ اؼبسحوب عليو بعدـ دفع قيمة السفتجة أك قبوؽبا

ما مل يتلقى من الساحب إخطارا  ،الساحب، دبعٌت أنو وبظر على اؼبسحوب عليو قبوؿ السفتجة أك الوفاء بقيمتها

 .(3)بتاريخ ربريرىا كمبلغها كتاريخ استحقاقها كغَت ذلك من البيانات ،يتضمن بيانا

 ةكاف مسؤكال عن صح  ،إخطارا من الساحبدكف أف يكوف قد تلقى  ،كإذا دفع اؼبسحوب عليو قيمة السفتجة

فيجيز للمسحوب عليو قبوؿ  شرط عدم اإلخطاركقد يتعرض لفقداف حقو يف الرجوع على الساحب، أما  ،الوفاء

كلو مل ىبطره الساحب بإصدارىا، كيدرج ىذا الشرط يف الغالب مىت كاف مبلغ  ،السفتجة أك الوفاء بقيمتها للحامل

 . (4)السفتجة زىيدا

 رط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف:ش-5

يكوف ؿبال لتحرير االحتجاج )سواء احتجاج عدـ   ،إف االمتناع عن القبوؿ أك الوفاء من قبل اؼبسحوب عليو

أك  ،كىو إجراء رظبي يتم يف كتابة ضبط ؿبكمة موطن اؼبسحوب عليو اؼبمتنع عن القبوؿ ،القبوؿ أك عدـ الوفاء(

فقد جرل العمل على إدراج  ،الوفاء، كيستلـز ىذا اإلجراء نفقات كمصاريف ال تتناسب أحيانا مع مبلغ السفتجة

                                                           
(1 )-

 .30كطًٚح، انًطجغ انؽاتك، ص ثًاَٙػ 
(2 )-

 .145ظضاضج طانحٙ انٕالؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  
(3)-

ٚفٛس ْصا انشطط انًؽحٕب ػهّٛ يٍ حٛث ئػطائّ انفططح نًطاجؼح يطكعج ذجاِ انؽاحة ٔانرحمك يٍ أٌ يثهغ انؽفرجح ٚؽأ٘ نًماتم  

 انٕفاء.
(4 )-

 .65يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص.  
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دبعٌت يعفيو من صرؼ نفقات من أجل ربرير  ،يعفى اغبامل من ربرير االحتجاج كالذم ،ىذا الشرط يف السفتجة

 :بقوؽبا( ت.جؽ.) 431 اؼبادةكقد نص على ىذا الشرط يف ، (1)ىذا االحتجاج

"يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن االحتياطي بناءا على شرط )الرجوع بدون مصاريف( أو  

لحامل متى أراد ممارسة اأن يعفي  ،أو أي شرط مماثل لو مقيد في السند مع توقيعو عليو ،بدون )احتجاج(

 2حقوقو في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء".

بدكف مصاريف أك بدكف  ،نص ىذه اؼبادة أنو يبكن لسائر اؼبوقعُت على السفتجة إدراج شرط الرجوعيتضح من 

صبيع ىذه اغباالت  ففيأم سواء كاف ساحب السفتجة أك أحد اؼبظهرين أك الضامنُت االحتياطيُت،  ،احتجاج

غَت أف ىذا اإلعفاء يتحدد  يعفى اغبامل الشرعي للسفتجة من ازباذ ىذا اإلجراء، أم إجراء ربرير االحتجاج،

داعي لقياـ اغبامل فاف مضمونو أنو ال ، فإذا كرد ىذا الشرط (3)حبسب الشخص الذم أدرج الشرط يف السفتجة

بتحرير االحتجاج ، ككل ما على اغبامل فعلو يف ىذه اغبالة ىو الرجوع مباشرة على الساحب ؼبطالبتو بقيمة السند 

و الذم من كضع الشرط فانو يستفيد منو كل اؼبوقعُت ، أما اذا كضعو أم من ، كيالحظ أنو اذا كاف الساحب ى

/الفقرة 431، كىذا ما قضت بو اؼبادة (4)اؼبوقعُت األخرين على السند فال يستفيد منو اال اؼبوقع الذم اشًتطو 

 .  (ؽ.ت.ج)األخَتة من 

 شرط تعدد النظائر والنسخ:-6

إال من نسخة كاحدة، بيد أف ىذه النسخة قد تكوف عرضة ػبطر الضياع أك السرقة األصل يف السفتجة ال ربرر 

السيما إذا كانت السفتجة معدة لإلرساؿ إىل اػبارج، كما أف اغبامل قد يرغب يف التعامل بالسفتجة يف الفًتة اليت 

الدكلية على تصادية االقترسل فيها إىل اؼبسحوب عليو للقبوؿ، كلذلك جرت العادة كبوجو خاص يف العالقات 

                                                           
 .48تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص -(1)

 ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 431انًازج  -(2)

 .157ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  -(3)

، زاض انًٛؽطج نهُشط ٔانرٕظٚغ ، ػًاٌ ، االضزٌ ،  األٚراق اٌرجار٠ح ٚاٌؼ١ٍّاخ اٌّصزف١حتؽاو حًس انططأَح ، تاؼى يحًس يهحى ،  -(4)

 .103، ص: 2010، 01ط
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كلتيسَت  ،كإرساؽبا بطرؽ ـبتلفة لضماف كصوؿ إحداىا إىل اعبهة اؼبقصودة من جهة ،ربرير السفتجة من عدة نسخ

 (1)؛تداكؿ السفتجة رغم إرساؿ إحدل النسخ للقبوؿ من جهة أخرل

فيوىف  ،فيما لو اعتقد أف كل نسخة مستقلة عن األخرل ،على أف تعدد النسخ قد يعرض اؼبسحوب عليو للخطر

من أجل ذلك أكجب اؼبشرع أف تكوف النسخ مرقمة، كأف تعُت أرقامها يف منت السفتجة ، ك بقيمتها عدة مرات 

 بقوؽبا: (ؽ.ت.ج)من  455/2، كىذا ما قضت بو اؼبادة (2)ذاهتا، كإال اعتربت كل نسخة دبثابة سفتجة مستقلة

تكون ىذه النظائر معينة باألرقام في نفس النص من السفتجة وإال اعتبرت كل واحد منها ويجب أن ..."

  (3)سفتجة مستقلة".

ذا قاـ اؼبسحوب عليو بالوفاء بقيمة إحدل النسخ، برئت ذمتو، غَت أنو يبقى ملزما بالوفاء بقيمة كل نسخة يف إ

 ؽ.ت.ج(.) 456اؼبادة  (4).كعدـ اسًتدادىا من اغبامل ،حالة قبوؽبا منو

بل من  ،بُت النظائر كالنسخ، من حيث أف النظائر ال تصدر من الساحب اذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ اختالف 

أك أثناء تداكؽبا بناءا  ،اؼبستفيد أك من أم حامل الحق، يف حُت أف النسخ ينشئها الساحب عند ربرير السفتجة

 . (5)على رغبة اؼبستفيد األكؿ أك اغبامل

 شرط ليست ألمر: -7

بل يتوجب عليو  ،كال يستطيع اؼبستفيد أف يظهرىا ،من شأف ىذا الشرط أف هبعل السفتجة غَت قابلة للتداكؿ

كيف ىذا الصدد  ،أك ينقل اغبق الثابت فيها عن طريق اغبوالة العادية ،انتظار موعد االستحقاؽ للمطالبة بالوفاء ؽبا

 :(، أنوؽ.ت.ج) 396/2تقضى اؼبادة 

                                                           
(1 )-

 .66يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  
(2 )-

 .84يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 
(3 )-

 ؼانف انصكط   يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘ 455انًازج  
(4 )- 

 .34َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص 
(5 )- 

 .85يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص
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 ،فال يكون السند قابال للتداول، أو عبارة مماثلة ،ليست ألمر :إذا أدرج الساحب في نص السفتجة عبارة "

فإن  ،وإذا تم تظهير السفتجة رغم وجود ىذا الشرط، ار المترتبة على التنازل العاديإال على الشكل واآلث

 (1) " .لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالن ىذا التظهير

 جزاء تخلف أحد البيانات اإللزامية أو صوريتها.الفرع الثالث: 

إىل تعويضها أك تصحيحها أك ربويلها أك إبطاؽبا، كىذا ما  ،قد يؤدم زبلف أحد البيانات اإللزامية يف السفتجة

 يلي: سنحاكؿ توضيحو يف ىذا الفرع من خالؿ ما

 تخلف أحد البيانات اإللزامية:  -أوال

فال يعتد  ،على أنو إذا خلت السفتجة من أخذ البيانات اإللزامية التجارم اعبزائرمالقانوف من  390اؼبادة أكدت 

إذا اشتمل  ،عل من اؼبمكن تعويض بياف بخخر أك تصحيحو، ذبغَت أنو كردت استثناءات على ىذه القاعدة ،هبا

 يلي: كذلك كفقا ؼبا ،على خطأ أك ربويل ىذا السند إىل آخر

 ا:البيانات التي يمكن تعويضه-1

 تقًتف ىذه البيانات دبا يلي:

عليها، أما إذا كرد تاريخ  االطالعتكوف مستحقة األداء لدل  ،السفتجة اػبالية من بياف االستحقاؽ -

 عدت السفتجة باطلة.  ،ككاف غَت صحيح االستحقاؽ

كيف  ،مكاف الدفعالسفتجة اليت مل يذكر فيها مكاف األداء، فإف اؼبكاف اؼببُت جبانب اسم اؼبسحوب عليو، يعد  -

عدت  ،الوقت نفسو مكاف موطن اؼبسحوب عليو، أما إذا مل يذكر فيها أم مكاف آخر جبانب اؼبسحوب عليو

 السفتجة باطلة.

السفتجة اليت مل يذكر فيها مكاف اإلنشاء، تعترب منشأة يف اؼبكاف اؼببُت جبانب اسم الساحب، أما إذا مل يذكر  -

 .(1)فتجة باطلةعدت الس ،فيها من موطن الساحب

                                                           
(1 )-

 ؼانف انصكط  يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘. 250-239أَظط انًٕاز يٍ  
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ىذه اغباالت الثالث ىي حاالت استثنائية كاردة على سبيل اغبصر، فال يصح التوسع فيها، أما يف غَت ىذه 

فإف السفتجة تكوف باطلة كما سبقت اإلشارة، كوبق لكل شخص فبن لو مصلحة التمسك هبذا  ؛اغباالت

ية ال يتصور يف مثل ىذه اغباالت، باعتبار أف البطالف، حىت يف مواجهة اغبامل اغبسن النية، ذلك أف حسن الن

كبذلك فهي ال ترتب أم أثر  ،على السفتجة االطالعزبلف ىذه البيانات تعترب عيبا ظاىرا يبكن اكتشافو جملرد 

  (2) .قانوين ؽبا

 البيانات التي يمكن تصحيحها: -2

ىي بالوقت الذم تقدـ فيو للمطالبة بالوفاء، كمن مث هبوز  ،ء السفتجة للبيانات الالزمة لصحتهااالعربة يف استفإف 

سواء عند تظهَتىا أك  ،بإضافة البياف أك البيانات الناقصة إليها ،تصحيح العيب الذم شاب السفتجة عند إنشائها

 يلي: كصورهتا كما ،(3)تقديبها للقبوؿ

قبل عرض السفتجة على  ذلك يمكن تدارؾفإذا مل يذكر اؼببلغ النقدم للسفتجة أك مل يذكر اسم اؼبستفيد،  -

 اؼبسحوب عليو، ألف إسباـ السفتجة ىو شرط الستفاء اؼببلغ كليس لنشوء االلتزاـ، كقد تعرض قانوف جنيف اؼبوحد

 منو على ما يلي: 10ؽبذه اغبالة فنص يف اؼبادة  لألكراؽ التجارية

يما بعد على غَت ما اتفق عليو فال وبتج هبذه " إذا حررت سفتجة غَت كاملة البيانات، مث أكملت بياناهتا ف 

إذا كاف سيء النية عند اكتساب  ،اؼبخالفة على اغبامل حسن النية، كوبتج بالبيانات اؼبخالفة لالتفاؽ على اغبامل

 .(4)اغبق على السفتجة، أك كاف قد ارتكب عندئذ خطأ جسيما"

  ،اؼبكتوب باألحرؼ، كيف حالة تعدد كتابتو كاختالؼ قيمتهاإذا تعدد ذكر قيمة السفتجة، فاؼببلغ اؼبعتد بو ىو  -

 .(5)ة بأقل مبلغ مكتوبرب فالع

 
                                                                                                                                                                                       

(1 )-
 .55يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص 

(2 )-
 .124ؼح، انًطجغ انؽاتك، ص ؼظضاضج طانحٙ انٕا 

(3 )-
 .73يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  

(4 )-
 .57ًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص يظطفٗ ك 

(5 )-
 .11ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  شٛؼأ٘ 
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 البيانات التي تحول السفتجة: -3

كعدـ ذكر   ،أك أم بياف إلزامي آخر يبكن تعويضو أك تصحيحو ،إذا خلت السفتجة من مصطلح السفتجة -

إىل ىبضع لقانوف الصرؼ  ،فإهنا تتحوؿ من سند ذبارم ،أك إذا خلت من بياف األمر بالدفع ،تاريخ إنشاء السفتجة

 .(1)سند عادم لإلقرار بالدين ربكمو القواعد العامة

ألف القانوف ال يشًتط ذكر اسم  ،فإهنا تتحوؿ إىل سند ألمر ،إذا خلت السفتجة من اسم احملسوب عليو -

  (2) .نبا الساحب كاؼبستفيد ؛إذ ينشأ ىذا السند بُت شخصُت ،ألمر بياف إلزامي للسندكاؼبسحوب عليو  

 ثانيا: الصورية في البيانات اإللزامية.  

كأف ،(3)مع ذكر بعضها على خالؼ اغبقيقة ،تعٍت الصورية أف تشتمل السفتجة على صبيع البيانات اؼبطلوبة قانونا

أك يدكف فيها  ،أىلية اؼبوقع عليهانقص كذلك لغرض تغطية  ،يدكف فيها تاريخ إنشاء ىبالف التاريخ اغبقيقي

كذلك لغرض التهرب من خضوع مثل ىذا التصرؼ ؛ أك إعالف إفالسو ،و عن الدفعقفاؼبفلس تارىبا سابقا لتو 

كليس  ،لكن اغبقيقة أنو اسم كنبي ،توقيعو ذادكف اسم الساحب ككيللبطالف اؼبقرر لتصرفات اؼبدين اؼبفلس، أك 

بأنو تاجر  عامل بالسفتجة، كما قد يوصف الساحب نفسوتلغرض التهرب من اؼبسؤكليات اؼبًتتبة عن ال ا؛حقيقي

 .(4)إال أف اغبقيقة خالؼ ذلك ،بغرض اغبصوؿ على ثقة الثاين يف التعامل بالسفتجة ،أك رجل أعماؿ

أك صفتو أك تاريخ  ،توقيعو ىي اسم الساحب ككذا ،عمال ةأكثر البيانات اإللزامية يف السفتجة عرضة للصوريإف 

 اإلنشاء. 

 صورية االسم أو الصفة:  - أ

كما لو كقع ؿبرر السفتجة باسم شخص آخر دكف   ،قد يكوف االسم الذم ترد عليو الصورية ىو اسم الساحب

بطالف االلتزاـ الصريف  ،علمو، أك باسم شخص كنبي ال كجود لو يف الواقع، كيًتتب على الصورية هبذا الشكل

                                                           
(1 )-

 64ص: ، انًطجغ انؽاتك، ػعٚع انؼكٛهٙ  
(2 )-

 .125ص ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح ،انًطجغ انؽاتك ، 
(3 )-

 .59يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  
(4 )-

 .49-48، انًطجغ انؽاتك، ص انٕاؼؼحظضاضج طانحٙ  
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كساحب دكف موافقتو النعداـ إرادتو، مع بقاء االلتزامات الصرفية   ،للشخص الذم كرد توقيعو يف السفتجة بالنسبة

 (1) .توقيعاتالالؿ قطبقا ؼببدأ است ،للموقعُت الالحقُت صحيحة

فتسحب سفتجة على شخص كنبي ال كجود لو، ففي ىذه  ،قد يكوف االسم ؿبل الصورية اسم اؼبسحوب عليو

 (2) .تبطل الورقة أصال كسفتجة كتتحوؿ إىل سند ألمر

 صورية تاريخ اإلنشاء:-ب

قد يكوف تاريخ اإلنشاء اؼبدكف يف السفتجة صوريا ال يتفق مع اغبقيقة، كاألصل أنو ال يًتتب على صورية التاريخ 

ك بالتاريخ اؼبذكور يف السفتجة لتحديد ميعاد تمسلشكلها، كللحامل أف يبطالف السفتجة ألهنا مستوفية 

أك لتحديد اؼبيعاد الذم هبب أف يتقدـ  ،تاريخ ربريرىا عد مدة معنية منبت مستحقة الدفع إذا كان ،استحقاقها

 (3) .طالعاالأك بعد مدة معينة من  االطالع،إذا كانت مستحقة الدفع لدل  ،فيو بالسفتجة للوفاء أك القبوؿ

كهبوز للحامل أف يتمسك بظاىر الورقة أم  ،ال تؤثر صورية التاريخ كقاعدة عامة على صحة الورقة كسفتجة

ترتب على ذلك بطالف  ،بالتاريخ اؼبذكور فيها، بيد أنو إذا كاف القصد من الصورية إخفاء نقص أىلية الساحب

 .(4)كلو كاف حسن النية ،جو اغباملكجاز لو االحتجاج هبذا البطالف يف موا ،التزامو الصريف

طاؼبا أف لو مصلحة يف  ،أف يتمسك الصورية إذا علم هبا فيما بعد ،هبوز للحامل اغبسن النية كفقا للرأم الراجح

أف يتمسك بالتصرؼ الصورم أك بالتصرؼ  ،تطبيقا للقواعد العامة يف الصورية اليت ذبعل للغَت حسن النية ؛ذلك

 .(5)حسب ما سبليو عليو مصلحتو ،اؼبستًت

 ثالثا: التحريف.

يقصد بالتحريف التغيَت الذم وبدث للنص األصلي للسفتجة، كالنص األصلي للسفتجة ال يعٍت فقط البيانات 

 إضافتها على السند بعد إنشائو، كقد يقع مت بل أيضا كل البيانات اليت ،اإللزامية اليت كتبها ساحب السفتجة
                                                           

(1 )-
 .75يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  

(2 )-
 .130، انًطجغ انؽاتك، ص انٕاؼؼحظضاضج طانحٙ  

(3 )- 
 .60يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص

(4 )- 
 .76يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 

(5 )-
 .77انًطجغ َفؽّ، ص  
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كأف يضيف الساحب رقما من   ،كما قد وبدث يف تاريخ االستحقاؽ  ،غ السفتجة زيادة أك نقصاناالتحريف يف مبل

 .(1)أك يقـو بتأخَت ميعاد االستحقاؽ بتغيَت بيانو ،أجل الزيادة يف مبلغ السفتجة

 اعبزائرمقانوف العقوبات من  219 اؼبادةحيث يشكل جريبة يعاقب عليها كفقا لنص  ؛كللتحريف آثاره اعبنائية

 اليت تنص على أنو:

في المحررات التجارية أو  216 المادة" كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في 

إلى  5000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  ؛أو شرع في ذلك ،المصرفية

 (2) ".دج 20.000

 يلي: أما من الناحية اؼبدنية فتكوف آثار ىذا التحريف كما

 بالنسبة لألشخاص الذين كقعوا على السفتجة قبل ربريف بياناهتا، يلتزموف بالنص األصلي. -

كىذا ما قضت بو ـ  (3)بالنسبة لألشخاص الذين كقعوا على السفتجة بعد التحريف فيسألوف عن النص احملرؼ -

عليها بعد التحريف إذا وقع تحريف في نص السفتجة فاألشخاص الموقعون ؽ.ت.ج بقوؽبا: "  460

 ملزمون بما تضمنو النص المحرف، أما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنو النص األصلي".

فطبقا ؽبذا النص فإف أثر التحريف من زاكية قانوف الصرؼ يعتمد على اللحظة اليت يضع فيها اؼبوقع توقيعو على 

ف يلتزموف صرفيا حبسب النص احملًتؼ أم بالبياف بعد ربريفو، أما السفتجة، فاؼببدأ أف اؼبوقعُت الالحقُت للتحري

اؼبوقعوف السابقوف على التحريف فهم يلتزموف دبقتضى النص األصلي، كهبذا اغبكم فقد اعتد اؼبشرع بالوضع 

الظاىر يف ربديد مضموف االلتزاـ الصريف حفاظا على الشكلية اليت تتسم هبا السفتجة كدعما الستقرار 

 .(4)مالتاؼبعا

 

                                                           
(1 )-

 .46 -45تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  

(
2
  ،1966جٕاٌ  08انًإضخ فٙ  155-66انًؼسل ٔانًرًى، انظازض تاأليط ضلى  يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انجعائط٘ 219انًازج  -(

(3 )-
 .131ظضاضج طانحٙ انٕاؼؼح، انًطجغ انؽاتك، ص  

(4 )- 
 .78يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص
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 المبحث الثاني: تداول السفتجة عن طريق التظهير.

عد تداكؿ السفتجة عن طريق التظهَت من أىم خصائص األكراؽ التجارية، كهبسد التظهَت الثقة كالسرعة ي

 ،إمبا يبكنو تظهَتىا للمظهر إليوك  ،كاالئتماف، إذ ال هبرب حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها

 .(1)هَت العيوب اليت قد تعًتم السفتجةطت أد التظهَت مبدس  كما هب  ،كاغبصوؿ على قيمتها

تفيد تصرؼ اؼبستفيد يف اغبق الثابت هبا، كذلك إما  ،يعرؼ التظهَت بأنو عبارة تكتب عادة على ظهر السفتجة

ذلك أنو يبكن للحامل  ،قل التجارمللتظهَت أنبية عملية يف اغب، ك رىنو أك توكيل الغَت يف ربصيلو أك ،بالتنازؿ عنو

ككلما زاد تظهَت السفتجة كلما زاد عدـ  ،أف يتحصل على قيمتها قبل تاريخ استحقاقها يف مقابل التنازؿ عنها

اؼبسحوب عليو عن  امتنعإذا  ،اؼبوقعُت عليها، كبالتايل زاد الضماف اؼبقرر ؽبا، حيث يضمن كل مظهر الوفاء

 .(2)الوفاء

 كاؼبظهر إليو كىو من يستفيد منو. ،نبا اؼبظهر كىو الذم يقـو بالتظهَت ،التظهَت بُت شخصُت يتم

 : أنواع التظهير.ولالمطلب األ

كىو  ؛فقد يكوف يقصد نقل اغبق الثابت يف السفتجة ،يتخذ التظهَت ثالثة أشكاؿ حبسب الغرض اؼبقصود بو

ظهَت التاـ أك الناقل للملكية، كما قد يكوف تظهَت السفتجة كيسمى التظهَت يف ىذه اغبالة بالت ،الوضع الغالب

 ،كليس بقصد نقل اغبق الثابت هبا ،يقصد توكيل الغَت يف ربصيل قيمتها من اؼبسحوب عليو يف ميعاد االستحقاؽ

ين كيسمى التظهَت يف ىذه اغبالة بالتظهَت التوكيلي، كأخَتا قد يقصد بتظهَت السفتجة تقديبها كضماف أك رىن لد

كسنعاًف كل نوع من ىذه األنواع على النحو ، (3)كىذا النوع من التظهَت يسمى بالتظهَت التأميٍت ،على صاحبها

 التايل: 

 

                                                           
(1 )- 

 .48، ص1973، زاض انُٓضح انؼطتٛح، انماْطج، اٌثٕٛناألٚراق اٌرجار٠ح ٚػ١ٍّاخ ػهٙ جًال انسٍٚ ػٕع، 
(2 )-

 .52تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص 
(3 )-

 .76ٙ، انًطجغ انؽاتك، ص تؼًٛحح انمٛهٕ 



42 
 

 الفرع األول: التظهير الناقل للملكية.  

أىم أنواع التظهَت ،اذ يبكن بواسطة ىذا التظهَت نقل ملكية اغبق يطلق عليو أيضا اصطالح التظهَت التاـ، كىو 

فإنو  ،كؼبا كاف من شأف التظهَت الناقل للملكية خلق التزاـ جديد ،(1)الثابت يف الورقة من اؼبظهر اىل اؼبظهر اليو 

كأخرل شكلية  ،كعلى ذلك هبب أف تتوفر يف ىذا العمل شركط موضوعية ،يشبو بذلك عملية إنشاء السفتجة

 يلي:      نعرضها كما

 الشروط الموضوعية.  -أوال 

لذلك  ،تًتتب يف ذمتو صبيع االلتزامات الصرفية الناشئة عن التعامل بالسفتجة ،جملرد توقيع اؼبظهر على السفتجة

كذلك  ،د العامةهبب أف تتوفر يف اؼبظهر صبيع الشركط اليت يتطلبها القانوف لنفاذ التصرفات القانونية طبقا للقواع

 كفقا ؼبا يلي:

 األىلية:-1

باعتبار أف اؼبظهر ذباه اؼبظهر إليو يف نفس مركز الساحب قبل اؼبستفيد، فيجب أف تتوفر فيو األىلية التجارية،  

فإذا انعدـ الرضا كاف  ،كهبب أف تكوف إرادة اؼبظهر كاؼبظهر إليو صحيحة ال يشوهبا أم عيب من عيوب اإلرادة

 .(2)االلتزاـ باطال

 الصفة:-2

بشرط أف  ،ال يقتصر تظهَت السفتجة على حاملها الشرعي فحسب، بل يبكن ألشخاص آخرين تظهَتىا أيضا 

كالوكيل مثال، إذ هبوز للحامل توكيل شخص ما لتظهَت السفتجة   ؛تتوافر لديهم الصفة القانونية اليت تؤىلهم لذلك

 .(3)بدال منو

 

                                                           
(1 )-

 .120انًطجغ انؽاتك، ص تاؼى يحًس يهحى ،،تؽاو حًس انططأَح  
(2 )-

 .12ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  شٛؼأ٘ 
(3 )-

 .170، انًطجغ انؽاتك، ص انٕاؼؼحظضاضج طانحٙ  
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 المحل: -3

كىو اؼببلغ الوارد على متنها كالذم تفًتض مشركعيتو، كالذم هبب أال يكوف معلقا  ؛ؿبل التظهَت ىو ؿبل السفتجة

كما هبب أف يكوف التظهَت على كامل السفتجة، كبذلك يعد التظهَت   ،الشرط كأف مل يكن كإال عد   ،على شرط

 ،ت،ج(.)ؽ  396/6 حسب اؼبادةاعبزئي باطال 

 السبب: -4

يعد السبب مصدر العالقة اليت تنشأ بُت اؼبظهر كاؼبظهر اليو ، كاليت بسببها مت تظهَت السند كيشًتط اف يكوف 

  .(1) السبب حقيقيا كموجودا كغَت ـبالف للنظاـ العاـ أك األداب

 ثانيا: الشروط الشكلية.

 يلي: يشًتط القانوف لصحة التظهَت الناقل للملكية من حيث الشكل ما 

حىت يتحقق ؽبا استقالؽبا ؛ يلـز يف التظهَت أف يقع بالكتابة، كهبب أف يرد على ذات السفتجةالكتابة: -1

تسرم عليها قواعد  ،فال يعترب تظهَتا بل حوالة حق ،ككفايتها، فإذا كقع التظهَت على كرقة مستقلة عن السفتجة

 .(2)القانوف اؼبدين

فإف مل يوجد مكاف كاؼ كأف سبتلئ صبيع الفراغات يف السفتجة،  ،تجة ذاهتاهبوز أف يثبت التظهَت على ظهر السف

 .  (3)بصفة متصلة هبا كىي الوصلة قترف ،على كرقة أخرل توفيمكن أف يتم كتاب

 توقيع المظهر:-2

اؼبظهر يف  ُت  إال ؾبرد توقيع اؼبظهر كىذا ىو التظهَت على بياض، كقد يع ،يشًتط لصحة التظهَت الناقل للملكيةال 

اؼبستفيدكف ، كإذا تعدد (4)كهبوز أف يكوف التظهَت غباملو ،كىذا ىو التظهَت االظبي ،صيغة التظهَت اسم اؼبظهر إليو

 .(1) يف السند كأرادكا تظهَته اىل الغَت كجب أف يوقعوا صبيعهم 

                                                           
(1 )-

 .123ص: ، انًطجغ انؽاتك، تؽاو حًس انططأَح تاؼى يحًس يهحى  
(2 )-

 .73يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  
(3 )-

 .54تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  
(4 )-

 .73يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  



44 
 

 ذكر البيانات الالزمة كاسم اؼبظهر كتاريخ التظهَت كاسم اؼبظهر إليو.-3

 . آثار التظهير الناقل للملكيةثالثا:  

يرتب التظهَت الناقل للملكية اؼبستويف لشركط الصحة اؼبشار إليها آنفا، عدة آثار قانونية تتمثل أساسا يف انتقاؿ 

 هَت الدفوع.طكالتزاـ اؼبظهر بالضماف كت ،اغبقوؽ الناشئة عن السفتجة إىل اؼبظهر إليو

 لحقوق الناشئة عن السفتجة:اانتقال -1

 397كىذا ما نصت عليو اؼبادة  ،ا إىل ملكية اؼبظهر إليوهبيًتتب على التظهَت التاـ للسفتجة نقل اغبق الثابت 

دكف حاجة إىل اغبصوؿ على رضاء اؼبسحوب عليو أك  ،اغبق فور التظهَت اؼبظهر إليوكيتلقى .ج(، ؽ.ت)

إذ يصبح ىو اؼبظهر إليو اؼبالك  ،متع هبا اؼبظهراليت كاف يت ،الساحب، كينتقل اغبق إىل اؼبظهر إليو جبميع ضماناتو

 .(2)ؼبقابل الوفاء اؼبوجود من طرؼ اؼبسحوب عليو

 التزام المظهر بالضمان:-2

ككذا كفاء قيمتها يف يـو  ،فإف اؼبظهر يلتـز بضماف قبوؿ السفتجة (ؽ.ت.ج) 398حسب نص اؼبادة 

إذا امتنع اؼبسحوب عليو عن الوفاء، كيكوف التزامو بالضماف ذباه اؼبظهر إليو، ككذا كافة اؼبوقعُت على  ،استحقاقها

أجازت للمظهر إليو إعفاء نفسو من  ؛من اؼبادة نفسها 02الفقرة السفتجة مامل يشًتط خالؼ ذلك، غَت أف 

كبالتايل يعفي نفسو من   ،عدـ التظهَت كذلك بأف يدرج فيها شرط عدـ الضماف أك ،ضماف الوفاء بقيمة السفتجة

 .(3)كال يكوف ملزما بالضماف لألشخاص الذين تظهر إليهم السفتجة فيما بعد ،ضماف الوفاء

 .(4)الذم ال يبكن إعفاؤه إال من ضماف القبوؿ ،ف مركز اؼبظهر ىنا أفضل من مركز الساحبإ

 :" تمتع المظهر إليو بقاعدة عدم االحتجاج بالدفوع-3

 بقوؽبا(، ؽ.ت.ج) 400أكرد اؼبشرع ىذه القاعدة يف اؼبادة  

                                                                                                                                                                                       
(1 )-

 .82ص:انًطجغ انؽاتك، ٛهٙ ، ػعٚع انؼك 
(2 )-

 .97ح انمٛهٕٚٙ، انًطجغ انؽاتك، ص حؼًٛ 
(3 )-

 .184، انًطجغ انؽاتك، ص انٕاؼؼحظضاضج طانحٙ  
(4 )-

 .102يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 
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ال يمكن لؤلشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على "  

عالقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، مالم يكن الحامل قد تعمد عند اكتساب السفتجة 

 ".اإلضرار بالمدين

ككذلك دعم الثقة كاالئتماف اليت هبب أف رباط  ،ضباية اغبامل حسن النيةإىل اؼبشرع من إقرار ىذه القاعدة يهدؼ 

أف يقـو مقدما بالبحث عن ـبتلف العالقات القانونية اليت  ،هبا الورقة، ألنو من العسَت أف تطلب من اؼبظهر إليو

مع السرعة اليت تقـو عليها اغبياة التجارية، كبالتايل ينفر  إذ يتناىف ذلك ،تربط بُت اؼبوقعُت السابقُت على الورقة

 . (1)كما يتعطل خصمها لدل اؼبصارؼ  ،كقبوؽبا كأداة لتسوية الديوف ،من التعامل هبا الناس

 هير الدفوع وعدم االحتجاج بها.طرابعا: قاعدة ت

كىي تعترب ركنا ثابتا  ،اليت كانت هبا دبجرد تظهَتىا ،هَت الدفوع تنظيف السفتجة من العيوبطيقصد بقاعدة ت

باعتبار أف التوقيع عليها يرتب للحامل حقا  ،يستند إليو قانوف الصرؼ، كأساسا يبٌت عليو تداكؿ الورقة التجارية

وز للمدين أم دبعٌت آخر أنو ال هب؛ (2)كمستقال عن العالقات اليت تربط اؼبوقعُت عليها ،ؾبردا مندؾبا يف الورقة ذاهتا

يف السفتجة أف وبتج على اغبامل حسن النية بالدفوع اليت كاف لو أف يتمسك هبا ذباه الساحب أك اغبملة 

 .(3)السابقُت، أم ينتقل اغبق الثابت يف السفتجة بالتظهَت من اؼبظهر إىل اؼبظهر إليو خاليا مظهرا من صبيع الدفوع

 كىي: ،توافر ثالثة شركط ىامةـ االحتجاج بالدفوع ديشًتط لتطبيق مبدأ ع

 أف يكوف التظهَت ناقال للملكية. -

 أف يكوف اغبامل حسن النية. -

 .(4)أال يكوف اغبامل طرؼ يف العالقة الناشئة عنها الدفع -

                                                           
(1 )-

 .45َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  
(2 )-

، 2010انًغطب،، الدار البيضاء : دار االفاق المغربية، ضٛء اٌفمٗ ٚاٌمضاءاٌذفٛع فٟ األٚراق اٌرجار٠ح ػٍٝ يحًس انُٓٛٙ،  

 .51ص
(3 )-

 .103يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 
(4 )-

 .105انًطجغ َفؽّ، ص  
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 هرىا التظهير:ط  الدفوع التي ي-1

جة دبجرد تظهَت للتملص من الوفاء بقيمة السفت ،ىي الدفوع اليت ال يبكن االحتجاج هبا على اغبامل حسن النية

 يلي: كتتمثل ىذه الدفوع فيما ،ىذه األخَتة

 .الدفوع الناشئة عن انعداـ السبب أك عدـ مشركعيتو 

  كالغلط أك التدليس   ،اب إرادة أحد اؼبوقعُت عيب من العيوبشالدفوع اؼبستمدة من عيوب اإلرادة، فإذا

 أك اإلكراه، فإنو ال يبكن االحتجاج ببطالف التزامو الصريف على اغبامل حسن النية.

 .الدفوع الناذبة عن إنباؿ الساحب أك خطئو 

   حبيث ال هبوز (1)كاؼبقاصة كارباد الذمة كاإلبراءالدفوع اؼبستمدة من أسباب انقضاء االلتزاـ الصريف اليت ،

 بُت دين السفتجة كدين لو يف مواجهة الساحب أك أحد اؼبوقعُت. ،تمسك باؼبقاصةللمدين الصريف أف ي

 هرىا التظهير:ط  الدفوع التي ال ي-2

 يلي: ىي الدفوع اليت يبكن االحتجاج كالتمسك هبا يف مواجهة اغبامل حسن النية كتتمثل فيما

 ،أك عديبها من االحتجاج هبذا العيب الدفوع اؼبرتبطة بنقص أك انعداـ األىلية، حيث هبوز لناقص األىلية -

 كبطالف التزامو ذباه اغبامل حسن النية.

الدفوع الناشئة عن التزكير كانعداـ اإلرادة، حيث هبب أف يكوف التوقيع على السفتجة قد كضع من قبل صاحبو  -

النعداـ إرادتو حىت  ،موجاز ؽبذا األخَت أف يتمسك ببطالف التزا ،تزكير توقيع شخص على الورقة اغبقيقي، فلو مت  

 .(2)يف مواجهة اغبامل حسن النية

ألم مدين يف الورقة أف وبتج على اغبامل بالعيوب الظاىرة فالدفوع الناشئة عن عيب شكلي ظاىر يف الورقة،  -

 فال ،كتخلف أحد بياناهتا اإللزامية، كذلك ألف العيب ظاىر كاضح يبكن تبيينو دبجرد اإلطالع على الورقة  ،فيها

 . (1)جبهلو االدعاءيقبل من اغبامل 
                                                           

(1 )-
 .63تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص 

(2 )-
 .316ص، 2012،  03األضزٌ ، ط، زاض ٔائم نهُشط ػًاٌ  اٌٛج١ز فٟ اٌمأْٛ اٌرجارٞذانس اتطاْٛى انرالحًح ، ،  
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ال تطبق قاعدة تطهَت الدفوع على العالقة اؼبباشرة  ، حيثالدفوع الناشئة عن عالقة شخصية بُت اؼبدين كاغبامل -

بُت اؼبدين بالسفتجة كحاملها، فالدفوع الناشئة عن العالقة اليت تربط اغبامل شخصيا باؼبدين) سواء اؼبسحوب عليو 

ر ر أف يدفع هبا يف مواجهة اؼبظهأك الساحب أك أحد اؼبظهرين( ال يظهرىا تظهَت السفتجة، دبعٌت أنو وبق للمظه  

فإنو يستطيع  ،عن  نطاؽ السفتجة بناء على عالقة خارجة ،إليو، فإذا كاف اؼبدين بالسفتجة دائنا غبامل السفتجة

 .(2)مطالبة حامل السفتجة باؼبقاصة بدينو

 الفرع الثاني: التظهير التوكيلي.

كذلك من خالؿ ثالثة  ،آثاره كأخَتا تبياف ،سنعاًف يف ىذا الفرع تعريف التظهَت التوكيلي، مث ربديد صوره "أنواعو"

 نقاط كفقا ؼبا يلي:

 تعريف التظهير التوكيلي. -أوال

بتحصيل اغبق الثابت يف السفتجة غبساب اؼبظهر،  -باعتباره ككيال-ىو تظهَت يقصد بو أف يقـو اؼبظهر إليو 

ظهَت للتوكيل" أك بأم كيقتضي ىذا التظهَت أف يقًتف بعبارة " كالقيمة للتحصيل" أك " كالقيمة للقيض" أك " الت

 .(3)عبارة أخرل تفيد ىذا اؼبعٌت، كال يكوف التظهَت توكيليا إال إذا ذكر ذلك صراحة

فهي ال زبتلف عن تلك اؼبطلوبة يف التظهَت الناقل للملكية من  ،أما بالنسبة للشركط اؼبوضوعية للتظهَت التوكيلي

مع مالحظة أنو ال يشًتط يف اؼبظهر على سبيل التوكيل األىلية التجارية، ذلك أف العمل  ،سبب(-ؿبل-)رضا

الذم يقـو بو ال يًتتب عليو نشوء التزاـ صريف كما ىو اغباؿ يف التظهَت التاـ كبالتايل يبكن للقاصر اؼبأذكف لو يف 

 ،جاز لنائبو القانوين أك الويل أك الوصي ،ىليةكإذا كاف اغبامل ناقص أ، (4)اإلدارة أف يظهر السفتجة تظهَتا توكيليا

أف يظهر السفتجة إىل الغَت على سبيل التوكيل بغرض ربصيل قيمتها، كغالبا ما يكوف اؼبظهر إليو يف التظهَت 

                                                                                                                                                                                       
(1 )-

 .90يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص 
(2 )-

 .108ح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك، صحؼًٛ 
(3 )-

 .50َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص 
(4 )-

 .114يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص  
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بذكر عبارة يف صيغة التظهَت تدؿ  ،أما بالنسبة للشركط الشكلية فيتم التظهَت التوكيلي ،(1)التوكيلي ىو بنك اؼبظهر

أك " القيمة للقيض" أك " القيمة ، وح على اعتبار اؼبظهر إليو ككيال عن اؼبظهر كعبارة "القيمة للتحصيل"بوض

 .  (2)كيوقع اغبامل ربت ىذه العبارة، للتوكيل" 

 ثانيا: صور التظهير التوكيلي.

كاليت تعٍت أف  ،ذكرىا: يكوف عندما يشتمل على عبارة صروبة من العبارات السابق التظهَت التوكيلي الصريح-1

 التظهَت توكيليا.

 بعض البيانات. ةندما ينقص التظهَت الناقل للملكي: كيكوف عأك اؼبعيب صقناالتظهَت ال-2

  ،: كيكوف عندما يوقع اؼبظهر على ظهر السفتجة دكف ذكر أم بياف من بيانات التظهَتالتظهَت على بياض-3

 .(3)كأف ال يذكر فيها اسم اؼبستفيد

 ثالثا: آثار التظهير التوكيلي. 

ىو  فهذا األخَت ما ،على أساس العالقات اليت تربط اؼبظهر باؼبظهر إليو ،تتحدد اآلثار القانونية للتظهَت التوكيلي

 فهناؾ آثار بُت أطرافها كآثار بالنسبة للغَت. ،إال ككيل لألكؿ، كعلى ذلك كتطبيقا ألحكاـ الوكالة

 بين كل من المظهر والمظهر إليو. آثار التظهير التوكيلي-1

 يلي: زبضع العالقة بُت اؼبظهر كاؼبظهر إليو ألحكاـ الوكالة، كيًتتب على ذلك ما

يلتـز اؼبظهر إليو بتنفيذ الوكالة، كفقا للتعليمات الصادرة إليو من موكلو، فعليو أف يقدـ السفتجة للقبوؿ، كأف  -

 .(4)اج يف حالة عدـ القبوؿ أك عدـ الوفاءجوجيو االحتتيطالب بقيمتها عند االستحقاؽ، كأف يقـو ب

                                                           
(1 )-

 .66يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص تهؼٛؽأ٘ 
(2 )-

 .95يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص 
(3 )-

 .14ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص شٛؼأ٘ 
(4 )-

 .96يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص 
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كعليو أف يسلم موكلو مبلغ السفتجة الذم  ،يلتـز اؼبظهر إليو دبجرد انتهاء مهمتو أف يقدـ حسابا عن ككالتو -

قيضو من اؼبدين، كيف اؼبقابل هبب على اؼبظهر أف يرد للمظهر إليو ما أنفقو من مصركفات يف سبيل ربصيل قيمتو 

 (1) .لسفتجة، كتقـو البنوؾ خبصم عمولة من مبلغ السفتجة نظَت التحصيلا

أف ينهي ىذه الوكالة، كقت  ،يبكن للمظهر )اؼبوكل( باعتباره اغبامل الشرعي للسفتجة يف ىذا التظهَت التوكيلي -

اـ العمل اؼبوكل لو، أك كإذا كانت الوكالة تنتهي كفقا ألحكاـ القواعد العامة بإسب، (2)ما يشاء كفقا لقواعد الوكالة

أك بعزؿ الوكيل أك بعدكؿ اؼبوكل، فإف  ،ُت للوكالة،  كما تنتهي أيضا دبوت اؼبوكل أك الوكيلعبانتهاء األجل اؼب

من القانوف التجارم  401اؼبشرع خرج عن ىذا اؼببدأ الذم أقره يف قواعد القانوف اؼبدين، كقضى يف نص اؼبادة 

بأنو ال تنتهي الوكالة يف التظهَت التوكيلي بوفاة اؼبوكل أك بفقداف أىليتو، كغرض اؼبشرع من ىذا اؼبوقف اؼبخالف 

 ،ىو ضباية اؼبدين اغبسن النية الذم يتعامل بالظاىر، إذ يتعامل مع ككيل مل تنتو ككالتو بوفاة اؼبظهر ،امةللقواعد الع

أك حبدكث طارئ آخر أدل إىل  ،لتو بوفاة اؼبظهر )اؼبوكل(اكيقـو بالوفاء ؽبذا الوكيل الذم من اؼبفركض انتهاء كك

 .(3)نقص أىليتو كاغبجر عليو

كيعرقل تداكؽبا إذ  ،ى التظهَت التوكيلي من شأنو أف يزعزع الثقة يف التعامل بالسفتجةألف انطباؽ ىذا اغبكم عل

قد مت دكف  ،يما لو كاف كفاؤه بو للمظهر إليو يف اؼبرة األكىلف ،يبكن أف يتعرض اؼبدين لدفع مبلغ السفتجة مرة ثانية

 .(4)ةأك إفالسو أك عدـ أىليتو بعد تظهَت السفتج ،علم بوفاة اؼبوكل اؼبظهر

 آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير:-2

ملكية الورقة، كإمبا يعترب اؼبظهر إليو بالنسبة إىل الغَت ؾبرد ككيل عن اؼبظهر يف  اؼبظهر إليو توكيليا سبتكال ي

ربصيل قيمتها، كال يقتصر ما للمظهر إليو يف سبيل ربصيل قيمة الورقة على اؼبطالبة بالوفاء يف ميعاد االستحقاؽ 

و من باب أكىل أف يتخذ كل، يقيم الدعول على اؼبدين كالضماف كتوجيو االحتجاج، بل لو عند اغباجة أف

                                                           
(1 )-

 .116يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 
(2 )-

 .ؼانف انصكط يٍ انمإٌَ انًسَٙ انجعائط٘ 587أَظط انًازج  
(3 )-

 .191، انًطجغ انؽاتك، صانٕاؼؼحظضاضج طانحٙ  
(4 )-

 .117يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 
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كتوقيع حجز ما للمدين لدل الغَت، أك اغبجز التحفظي التجارم، أك طلب شهر   ،اإلجراءات التحفظية

 .(1)اإلفالس

إمبا يستطيع تظهَتىا على سبيل ك ال هبوز للمظهر إليو أف يقـو بتظهَت الورقة إىل الغَت تظهَتا ناقال للملكية،  -

 .(2)ع عليو التصرؼمتنليست لو صفة إال يف أعماؿ اإلدارة في ،يو توكيلياكذلك بأف اؼبظهر إل ،التوكيل

 الفرع الثالث: التظهير التأميني.

 سنعاًف يف ىذا الفرع ما يلي:

 تعريف التظهير التأميني  -أوال

اؼبظهر للمظهر إليو، كهبب أف يشتمل على على  دينا  ىو تظهَت يقصد بو أف يضمن اغبق الثابت يف السفتجة 

مثل " كالقيمة للضماف" أك القيمة للرىن، كيكوف اؼبظهر إليو يف  ،أم تعبَت يفيد أف التظهَت مت على سبيل الرىن

أم ، (3) كلكن ليس لو أف يظهرىا تظهَتا ناقال ،مركز اؼبرهتن حيازيا، كلو أف يبارس كل اغبقوؽ اؼبًتتبة على السفتجة

، كغالبا بوضع السفتجة كضماف "التأمُت" للقرض الذم ربصل عليو -رض اغبصوؿ على القرضلغ-يقـو اؼبظهر 

 .(4)أك مؤسسة مالية مؤىلة إلجراء عمليات القرض ما يكوف اؼبظهر إليو يف ىذا الشكل، بنكا

 .التظهير التأميني ثانيا: شروط

ية ينبغي أف يكوف صحة التظهَت التأميٍت توافر شركط موضوعية كأخرل شكلية، فبالنسبة للشركط اؼبوضوعليشًتط 

كأال يعلق على قيد أك شرط، كما  ،اؼبظهر أىال للتوقيع على السفتجة، كأف يصدر عن رضا خاؿ من عيوب اإلرادة

باعتباره  ،حىت يستطيع تقديبها كضماف، كهبرم اآلمر باؼبثل بالنسبة للمظهر إليو ،هبب أف يكوف حامال شرعيا ؽبا

 .(5)يشكل أحد جانيب العالقة

                                                           
(1 )-

 .97يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص 
(2 )-

 .98انًطجغ َفؽّ، ص 
(3 )-

 .53َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص 
(4 )-

 .68يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  تهؼٛؽأ٘ 
(5 )-

 .197، انًطجغ انؽاتك، صانٕاؼؼحظضاضج طانحٙ  
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توقيع اؼبظهر  ،فيتطلب القانوف إلجراء التظهَت التأميٍت أف تتضمن صيغة التظهَت ؛يتعلق بالشركط الشكلية أما فيما

أك  ،(1)" القيمة للضماف" أك " القيمة للرىن":سبوقا بعبارة تفيد أنو حاصل على سبيل الرىن أك التأمُت كعبارة

تظهَت كل داللة على أف اؼبراد بو ىو الرىن، عد ذلك تظهَتا أك إف افتقد ال ،غَتىا من العبارات اليت تفيد ىذا اؼبعٌت

 .(2)ناقال للملكية

 .التظهير التأميني ثالثا: آثار 

تتجلى آثار التظهَت التأميٍت على اغبقوؽ يف العالقة بُت اؼبظهر كاؼبظهر إليو من جهة، كبُت عالقة اؼبظهر إليو بالغَت 

 كذلك على النحو التايل: ،من جهة ثانية

 آثار التظهير التأميني في العالقة بين المظهر والمظهر إليو. -1

يعترب اؼبظهر فيها ىو اؼبدين الراىن، كاؼبظهر إليو ىو الدائن اؼبرهتن، فيلتـز  ،تعترب العالقة بينهما عالقة رىن -

إىل أف يتقدـ للوفاء هبا يف تاريخ استحقاقها، كلو اغبق يف ربرير احتجاج عدـ  ،اؼبظهر إليو باحملافظة على السفتجة

كتنظيم دعول الرجوع على اؼبلتزمُت كاؼبوقعُت عليها يف اؼبواعيد  ،إذا امتنع اؼبسحوب عليو عن الدفع، الدفع 

 القانونية، كيف حالة تقصَته يعد مسؤكال قبل اؼبظهر عن األضرار اليت تلحقو.

 تيفاء الدين اؼبضموف بالرىن قبل اؼبظهر إليو كفقا للحاالت التالية:يتم اس -

 رل مقاصة بُت قيمة جكأ ،استوىف اؼبظهر لو قيمتها ،إذا تطابق ميعاد االستحقاؽ مع ميعاد الدين اؼبضموف

 كقيمة الدين كأعاد ما تبقى. ،السفتجة

 كاستبقاىا لديو  ،اؼبظهر لو قيمتهااستوىف  ،إذا حل موعد استحقاؽ السفتجة قبل موعد الدين اؼبضموف

 فيأخذ حقو كيعيد الباقي للمظهر الراىن. ،حىت موعد الدين

 كجب على اؼبظهر لو  ؛كىف اؼبظهر بقيمتوك  ،إذا حل موعد الدين اؼبضموف قبل موعد استحقاؽ السفتجة

جاز للمظهر أف يباشر  ،أما إذا مل يوؼ اؼبظهر بالدين ،الرىن بالوفاء بالدين ءالنتها ،رد السفتجة اؼبرىونة
                                                           

(1 )-
 .120يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص 

(2 )-
 .551، ص 1997نثُاٌ ، ، انًإؼؽح انجايؼٛح نهُشط ٔانرٕظٚغ، تٛطٔخ، إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌٍرجارجْاَٙ زٔٚساض،  
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أك امتالكها بالتظهَت  ،كذلك ببيعها يف اؼبزاد العلٍت لألكراؽ ،بالتنفيذ على السفتجة اؼبرىونة لو تظهَتىا

 .(1)كاستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها ،ل للملكيةناقال

 آثار التظهير التأميني في العالقة بين المظهر إليو والغير:  -2

فنقوؿ بداية أف الغَت ىم اؼبسحوب عليو، كباقي اؼبوقعُت على  ،َت التأميٍت بالنسبة للغَتبالنسبة آلثار التظه

كالساحب إف مل يكن ىو من ظهر السفتجة، فالتظهَت التأميٍت بالنسبة ؽبؤالء كالتظهَت التاـ  ،السفتجة كالضامنُت

فال هبوز للمدين بالسفتجة التمسك يف مواجهة  ،هَت الدفوعطكىو ما يرتب تطبيق قاعدة ت ،)الناقل للملكية(

هَت الدفوع ط، كىناؾ من يرل بأف قاعدة ت(2)اؼبظهر إليو بالدفوع اليت كاف يستطيع التمسك هبا ذباه اؼبظهر الراىن

يستفيد منها اؼبظهر إليو يف حدكد مصلحتو )أم يف حدكد الدين اؼبضموف(، فإف كاف مبلغ السفتجة أعلى من 

 إال يف حدكد مبلغ دينو، أما ما ،اؼبضموف فإف الدائن اؼبرهتن ال هبوز لو التمسك بقاعدة تظهَت الدفوعقيمة الدين 

 .  (3)هَت الدفوعطفيجوز االحتجاج عليو بقاعدة ت ،زاد فإف اؼبظهر إليو يكوف ككيال عن اؼبظهر

 ضمانات الوفاء بالسفتجة  المطلب الثاني:

السفتجة يف مقابل الوفاء ، القبوؿ ، التضامن ، كالضماف االحتياطي ، كعليو تتمثل أىم ضمانات الوفاء بقيمة 

 كما يلي :   فركعمعاعبة كل ضمانة من ىذه الضمانات على حدل من خالؿ أربعة  طلبسنحاكؿ يف ىذا اؼب

 

 

 

 

 

                                                           
(1 )-

 .15ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص شٛؼأ٘ 
(2 )-

 .71تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص 
(3 )-

 .554ض، انًطجغ انؽاتك، صأٚسْاَٙ ز 
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 مقابل الوفاءالفرع األول: 

مستحق األداء يف ميعاد استحقاؽ السفتجة،  ،دين نقدم للساحب يف ذمة اؼبسحوب عليويتمثل مقابل الوفاء يف 

فإذا باع الساحب بضاعة للمسحوب عليو، فإف شبن البيع ىو مقابل كفاء السفتجة اليت حررىا الساحب على 

، (1)فإف مبلغ القرض يكوف مقابل كفاء السفتجة اليت ينشئها ،اؼبسحور عليو، كإذا أقرض الساحب اؼبسحوب عليو

ل عليو إثبات كجود مقابل الوفاء لدل فجعل مقابل الوفاء ملكا لو، كسه   ،كرعاية اغباملكقد سعى اؼبشرع غبماية 

 .(2)إذ اعترب القبوؿ قرنية قاطعة على كجوده لدل اؼبسحوب عليو ،اؼبسحوب عليو

هبب أف تتوفر يف مقابل الوفاء شركط حىت يصح أف يكوف مقابال للوفاء بقيمة السفتجة كقد تضمنت ىذه 

بقوؽبا: " يكوف مقابل الوفاء موجودا عند استحقاؽ دفع السفتجة إذا كاف  (ؽ.ت.ج) 395/2ادة الشركط اؼب

 اؼبسحوب عليو مدينا للساحب أك ؼبن سحبت غبسابو دببلغ يساكم على األقل مبلغ السفتجة".

 يلي: من خالؿ ذلك يبكن إصباؿ ىذه الشركط كما

 شروط مقابل الوفاء -أوال 

 في تاريخ االستحقاق.وجوب وجود الدين  -01

يف لدل اؼبسحوب عليو يف تاريخ االستحقاؽ، كال أنبية  احيث أنو من الضركرم أف يكوف دين الساحب موجود

كقت إنشاء  ،طبيعة دين الساحب قبل اؼبسحوب عليو أك مصدره، فلو كاف الساحب دائنا للمسحوب عليولذلك 

 .(3)ل الوفاء غَت موجوداعترب مقاب ،مث زاؿ الدين قبل االستحقاؽ ،السفتجة

 

 

 

                                                           
(1 )- 

 .57َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص 
(2 )-

 .16ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  شٛؼأ٘ 
(3 )- 

 .107يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص
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اؽبدؼ من ىذا الشرط ىو سبكُت اؼبسحوب عليو من الوفاء بقيمة السفتجة يف تاريخ استحقاقها، كعليو فال إف 

 .(1)كإمبا العربة بوجوده يف تاريخ االستحقاؽ ،أنبية لعدـ كجود مقابل الوفاء كقت إنشاء السفتجة

 أن يكون محل الدين مبلغا من النقود. -02

دبعٌت أنو هبب أف يكوف ؿبل دين الساحب للمسحوب عليو مبلغا نقديا، كال هبوز أف يكوف ؿبل الدين شيئا آخر 

غَت النقود، كىذا الشرط ىو نتيجة حتمية لكوف السفتجة ال سبثل إال دينا دببلغ من النقود، دكف االعتداد دبصدر 

عن بضاعة باعها الساحب للمسحوب عليو، فيكوف الدين، كمع ذلك قد قبد أحيانا أف مقابل الوفاء قد ينشأ 

 .(2)بينما مقابل الوفاء ذاتو ىو الثمن النقدم ؽبذه البضاعة ،مصدر مقابل الوفاء يف ىذه اغبالة ىو البضاعة

 : يجب أن يكون الدين مستحق األداء في ميعاد استحقاق السفتجة.03 

بل هبب أيضا  ،ذمة اؼبسحوب عليو يف ميعاد االستحقاؽال يكفي لوجود مقابل الوفاء أف يكوف الدين موجودا يف 

يعد ميعاد استحقاؽ  ،أف يكوف مستحق األداء يف ىذا اؼبيعاد، فإذا كاف دين اؼبسحوب عليو مستحق األداء

 (3) .كاف للحامل أف يعترب ىذا اؼبقابل غَت موجود  ،السفتجة

 يجب أن يكون الدين مساويا على األقل لمبلغ السفتجة. -04

إذا كاف  ،يشًتط يف مقابل الوفاء أف يكوف كافيا لسداد قيمة السفتجة، كعليو فال يلتـز اؼبسحوب عليو يف الوفاء

مقابل الوفاء أقل من قيمة السفتجة، كبالتايل اعترب مقابل الوفاء غَت موجود، لكن للمسحوب عليو أف يقبل 

كليس  ،يف حدكد مقابل الوفاء اعبزئي اؼبتوفر لديو ،السفتجة جزئيا، كأف يلجأ بعد ذلك إىل كفائها كفاء جزئيا

 (4) .للحامل أف يرفض ذلك، كلكن وبق لو الرجوع على الضامنُت اآلخرين كمطالبتهم باؼببلغ الباقي

 

                                                           
(1 )-

  .103انًطجغ انؽاتك، ص:  انؼكٛهٙ،ػعٚع  
(2 )-

 .157ح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك، ص حؼًٛ 
(3 )-

 .59َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  
(4)-

، 2014 -2013يحًس األيٍٛ طهحح، ضًاَاخ انٕفاء تانؽفرجح، يصكطج نُٛم شٓازج انهٛؽاَػ، جايؼح لاطس٘ يطتاح، ٔضلهح،  

 .26ص
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  : اآلثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاءثانيا

 امل ؼبقابل الوفاء اآلثار القانونية التالية:تًتتب على سبلك اغب

 : : اإلفالس 01

 (1) :الساحب يف حالة  إفالس -أ

إذ يبقى للحامل حق  ،ليس لوكيل التفليسة  أف يسًتد من اؼبسحوب عليو مقابل الوفاء ليضمو إىل التفليسة 

   سقط أجل إستحقاؽ السفتجة ، كإذامن مقابل الوفاء اؼبوجود لدل اؼبسحوب عليو ،األكلوية يف استيفاء دينو

  . يتحقق حق اغبامل على مقابل الوفاء ،ؽ.ت.ج() 246إنو حبسب اؼبادة ف، استحقاقها بعدكلو مل وبل أجل 

 اؼبسحوب عليو: يف حالة إفالس -ب

لى فهنا للحامل حق األكلوية ع ،قبل السفتجة قبل إفالسو ايدخل مقابل الوفاء يف موجودات التفليسة، فإذ  -

 .غَته

حجز ما للمدين  ؛بل الوفاءااغبق يف أف يوقعوا على مق ،السفتجة أحد مظهرمدائٍت ل ليس لدائٍت الساحب أك -

 لدل الغَت بُت يدم اؼبسحوب عليو، كذلك أف مدينهم مل يعد لو حق التصرؼ يف اؼبقابل .

مىت كاف قد قبل  ،يبنعو من التصرؼ يف مقابل الوفاء ،ليس على اغبامل أف ىبطر اؼبسحوب عليو بأم إخطار -

على أف مقابل الوفاء قد أصبح من  ؛فيكفي أف ىبطر اغبامل ،يكن اؼبسحوب عليو قد قبلها السفتجة، أما إذا مل

 حقو ليمتنع عن التصرؼ فيو .

ليس للساحب أف يبنع اؼبسحوب عليو من أف يدفع للحامل مقابل الوفاء، كإذا أخطره بعدـ قبوؿ السفتجة فال  -

 .(2)لوفاءيكوف إلخطاره أم أثر قانوين يبنع اؼبسحوب عليو من ا

 : التزاحم على مقابل الوفاء : 02

 تتبع القواعد التالية : ،يف حالة ما إذا سحبت عدة سفتجات على مقابل كفاء كاحد ال يكفي لسداد قيمتها
                                                           

(
1
 66انؽاتك صَازٚح فٕضٛم، انًطجغ  -(

2
 16ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  شٛؼأ٘ - 
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الء اغبملة، تعطى تأكد حق مقابل الوفاء ألحد ىؤ إذا كانت كل السفاتج مستحقة يف نفس التاريخ، كمل ي -1

 (1)  .يكوف تاريخ إنشائها ىو األسبقاألفضلية للسفتجة اليت 

مقابل الوفاء  ،إذا مل يكن قد قبل أيا منها، فإف األفضلية تكوف للسفتجة اليت حصل حاملها على زبصيص -2

 لصاغبو .

 إذا مل يكن إلحداىا زبصيص على مقابل الوفاء، فإف األفضلية تكوف للسفتجة األسبق يف تاريخ سحبها . -3

يخ السحب األفضلية للسفتجة اػبالية من شرط عدـ القبوؿ، فتتقدـ على السفتجات اليت إذا تساكت يف تار  -4

 . (2)ربمل ىذا الشرط 

 : الثاني : قبول السفتجة من طرف المسحوب عليو فرعال

اإلمتناع عنو، مث نتطرؽ حالة إعطاء مفهـو لو، ك  لفرعلذا سنحاكؿ يف ىذا ا ،يعد قبوؿ السفتجة من أىم ضماناهتا

 يلي :  ماكىذا ما سيتم معاعبتو من خالؿ  ،بطريقة التدخل يعرؼؼبا 

 : مفهوم قبول المسحوب عليو :أوال

 .قبوؿ أكال، مث ربديد شركطو ثانيااؼبقصود بال العنصرسنعاًف يف ىذا 

 : تعريف القبول : 01

، كبالقبوؿ يصبح (3)االستحقاؽدفع قيمة السفتجة يف ميعاد بىو تعهد يصدر عن اؼبسحوب عليو كتابة  

هبب أف يطالب بالوفاء أكال كيصبح الساحب ؾبرد ضامن ، بعد أف كاف ىو اؼبسحوب عليو اؼبدين األصلي الذم 

مة فال هبوز لو أف يبتنع عن الوفاء بقي ،من اؼبسحوب عليو اكقطعي ابات ايعترب القبوؿ إلتزام اؼبدين األصلي، كما

ى من الساحب مقابل كلو تلق   ،صل أف اؼبسحوب عليو غَت ملـز بالقبوؿكاأل، (4)السفتجة إذا حل أجل إستحقاقها

 إال أنو يلـز بالقبوؿ يف ثالث حاالت : ،(.جؽ.ت )394اؼبادة حسب الوفاء 

                                                           
1
 .63:، انًطجغ انؽاتك صػثس انحًٛس انشٕاضتٙ - 

2
 67َازٚح فٕضٛم  ، انًطجغ انؽاتك ص - 

3
 122يظطفٗ كًال طّ ، انًطجغ انؽاتك ص - 

4
 33، انًطجغ انؽاتك صػثًاَٙ كطًٚح - 
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 ن تاجرم: هبب على اؼبسحوب عليو قبوؿ السفتجة اليت تكوف مسحوبة عن تقدمي بضاعة  القانونية الحالة -أ

 ؽ.ت.ج. 403/8آخر حسب اؼبادة  تاجر إىل

سحب ت: كىي اغبالة اليت جرل فيها العرؼ  على تقدمي السفتجة للقبوؿ، كتكوف عندما الحالة العرفية -ب

 ؽ.ت.ج(. 403السفتجة من تاجر على تاجر عن دين ذبارم )ـ 

ـز ىذا األخَت بالقبوؿ : كىي اليت تنشأ عن إتفاؽ بُت الساحب كاؼبسحوب عليو على أف يلت الحالة اإلتفاقية -ج

 (1)كقد يكوف ىذا اإلتقاؽ صروبا أك ضمنيا

 :: شروط القبول02

 يشًتط يف صحة القبوؿ شركط موضوعية كأخرل شكلية:

 : الموضوعية الشروط -أ

يعترب القبوؿ تصرفا قانونيا يلـز لصحتو أف تتوافر لدل قابل السند أم اؼبسحوب عليو ، األىلية :  األىلية -

ية ، كىي بلوغ سن الرشد ، فاذا كاف اؼبسحوب عليو ناقص األىلية أك عديبها فاف للقياـ باألعماؿ التجار الالزمة 

 (2)قبولو يعترب باطال بالنسبة لو فقط ، طبقا لقاعدة استقالؿ التوقيعات 

شئ بليو هبب أف يرد القبوؿ على اؼببلغ النقدم الثابت يف السفتجة ، فال يصح أف يتعهد احملسوب ع :المحل -

كامل مبلغ السفتجة غَت أنو هبوز أف يكوف القبوؿ جزئيا أم على  القبوؿ  ردكاألصل أف ي، أخر غَت مبلغ السفتجة

يكوف القبوؿ بدكف قيد أك شرط »405/3دبقدار ما يكوف احملسوب عليو مدينا بو للساحب ك ىذا ما قضت بو ـ

 «السفتجة ،لكنو يبكن للمحسوب عليو أف وبصره يف جزء من مبلغ 

،كىو تلقي مقابل الوفاء (3)هبب أف يكوف للقبوؿ سببا مشركعا ك أف يكوف غَت معلق بشرط أك قيد  :السبب-

  .تتعدل تاريخ االستحقاؽ من طرؼ الساحب أك أنو سيتلقاه يف مدة الحقة ال

                                                           
(

1
 17شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ص -(

(
2
 .209:ص انؽاتك ،  انًطجغتؽاو حًس انططأَح ، تاؼى يحًس يهحى ،  -(

(
3
 .321: ،انًطجغ انؽاتك ،صذانس اتطاْٛى انرالحًح  -(
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 الشروط الشكلية : -ب

كما  بأم صيغة تدؿ على ذلك، ة،أف القبوؿ هبب يكوف كتاب 405/1يستشف من ـ :الصيغة والتوقيع -

 (1)اعترب رفضا إال  يكوف القبوؿ معلق على أم شرط ك كهبب أال يكفي ؾبرد التوقيع للداللة على القبوؿ،

:ال يلـز بياف تاريخ القبوؿ إال إدا كانت السفتجة كاجبة الدفع دبجرد اإلطالع أك بعد مدة من  تاريخ القبول-

، حينها يصبح تاريخ القبوؿ إلزاميا ،ك إذا خلى القبوؿ من التاريخ فإنو هبب على اغبامل حىت وبافظ على اإلطالع

 اؼبادة  (2)حقوقو يف الرجوع على الساحب ك اؼبظهرين أف يثبت ىذا السهو باحتجاج وبرر يف األجل القانوين 

 ؽ،ت،ج(ك يعد التوقيع بالقبوؿ دليل على كصوؿ مقابل الوفاء .2)405

 جواز التعديل في بيانات السفتجة:عدم  -

ال هبوز للمسحوب عليو أف يعدؿ من بيانات السفتجة عند توقيعو بالقبوؿ ،كما لو عدؿ تاريخ االستحقاؽ فقاؿ 

مارس  15اؼببُت يف منت السند ىو   يف حُت أف تاريخ االستحقاؽ 2011أكت 15مثال مقبوؿ للدفع يف 

نصب إأف يوىف بضاعة بدال من النقود ، فكلما  اف يتعهد بدفع قيمة السفتجة على اقساط ،أك كأ،  2011

التعديل على بياف من بيانات السفتجة ك كاف من شأهنا اؼبساس حبقوؽ اغبامل أك التحايل على أحد أطرافها أعترب 

ككل تعديل أخر وبدثو القبوؿ يف البيانات الواردة يف »ؽ،ت، ج بقوؽبا :  405/4رفضا ك ىذا ما نصت عليو ـ 

 .«نص السفتجة يعترب دبثابة رفض للقبوؿ 

                                                           
 72َازٚح فٕضٛم ،انًطجغ انؽاتك،ص: - (1)

 .72، ص:  انًطجغ َفؽّ -(2)
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  القبول االمتناع عن :ثانيا

نو استثناءا هبوز لو لك ،األصل أف اؼبسحوب عليو يقبل السفتجة ما داـ مقابل الوفاء قد كصلو من الساحب

تسوية  يف فقد يرفض الوفاء كما انو حر ،ك ألسباب خاصة ،ألنو إذا رفض اؼبسحوب عليو القبوؿلالرفض رغم ذ

 دينو أف يويف مباشرة لدائنو الساحب فبا يًتتب  عليو قياـ اغبامل من ربرير احتجاج عدـ القبوؿ .

 : حاالت االمتناع عن القبول : 01

 يعترب اؼبسحوب عليو فبتنعا عن القبوؿ يف اغباالت التالية:

كاف مدينا بدين ال وبل   كرفض التوقيع بالقبوؿ كلية ألنو مل يتلق مقابل الوفاء أك ألنو غَت مدين للساحب، أ إذا-أ

 أجلو إال بعد ميعاد االستحقاؽ.

أك قبل السفتجة مث شطب قبولو قبل ردىا ك ،فاسخا ك إذا علق قبولو على شرط سواءا كاف ىذا الشرط كاقفا أ-ب

 ج.ؽ،ت،408/1ىذا ما نصت عليو ـ

أك يتضمن ربلال من التزامو القطعي ،تحفظ من شأنو أف يعدؿ االلتزاـ الثابت يف السفتجة بقبولو  فإذا قر  -ج

 .(1)405/4بالوفاء قبل اغبامل ك ىذا ما نصت عليو ـ

 احتجاج عدم القبول: :02

ؽ على باقي اؼبلتزمُت إذا امتنع اؼبسحوب عليو عن قبوؿ حىت يبكن للحامل الرجوع قبل تاريخ االستحقا-أ

ك اليت تتم بإجراء من كتابة  (ت.ؽ427ـ)السفتجة هبب أف يثبت ىذا االمتناع بوثيقة االحتجاج لعدـ القبوؿ 

 ؽ، ت(  441ضبط احملكمة ، ك تًتؾ نسخة للمسحوب عليو )ـ

                                                           
 .77ػثًاَٙ كطًٚح ،انًطجغ انؽاتك ، ص:-1
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قد أدرج بالسفتجة شرط  ،حب أك أحد اؼبظهرينإذا كاف السا،جراء احتجاج عدـ القبوؿ ايعفى اغبامل من -ب

وطن اؼبسحوب عليو أك اؼبوطن اؼبختار أك موطن الذم قبلها بطريق عدـ االحتجاج ، ك هبب أف يتم االحتجاج دب

 ؽ،ت.442التدخل ـ

ؽ،ت(،ك ال يقـو مقاـ  443يشتمل االحتجاج على كل البيانات الواقعة يف السفتجة ك كل الشركط فيها )ـ-ج

 ؽ،ت .444جاج أم إجراء أخـر االحت

 التدخل : يق:القبول بطر  ثالثا

 قبل ُتوقعهبيز للحامل تنظيم احتجاج لعدـ القبوؿ ك  مطالبة اؼب ،إف امتناع اؼبسحوب عليو عن قبوؿ السفتجة

االستحقاؽ بقيمة السفتجة ، ك لتفادم خطر ىذا الرجوع اؼبباشر ك اؼبفاجئ على ىؤالء اؼبوقعُت ، إذ قد تكوف 

األمر الذم قد يعرضهم إىل خطر شهر إفالسهم ، كما يتبع ذلك من إساءة إىل ،مطالبتهم يف كقت غَت مناسب 

لقبوؿ السفتجة  ثناء ربرير احتجاج عدـ القبوؿ،ز القانوف أف يتقدـ أحد األشخاص أاائتماهنم التجارم ، أج

 (1)ؼبصلحة أحد اؼبلتزمُت هبا حىت وبميو من ىذا الرجوع اؼبفاجئ 

ك ذلك من خالؿ ربديد ماىية القبوؿ بطريق التدخل مث شركطو ك أخَتا تبياف أثاره  عنصرسنحاكؿ يف ىذا ال

 :ثالث نقاط كما يلي

 ق التدخل :ي: ماىية القبول بطر 01

ىو قبوؿ يتدخل بو شخص األصل أف يكوف غَت ملتـز بالوفاء بالسفتجة لصاٌف أحد اؼبلتزمُت فيها حىت وبميو من 

دبعٌت  (2)كيسمى القبوؿ بالوساطة ك أيضا بالقبوؿ بالتشريف،رجوع اغبامل عليها فبا قد يضر بسمعتو ك ائتمانو  

                                                           
 .421ًطجغ ؼاتك، ص:انػٛس، زئزٔاض -(1)

 .73َازٚح فٕضٛم،انًطجغ انؽاتك،ص: -(2)
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إضافة إىل الساحب ك اؼبوقعُت عليها ،ك كثَتا ما يكوف أنو بالقبوؿ بالوساطة يتم إضافة ملتـز جديد يف السفتجة 

 .(1)كما أنو هبنب اؼبوقعُت دعول الرجوع الصريف قبل تاريخ إستحقاؽ السفتجة ىذا اؼبتدخل مليء ماليا،

 :  القبول بطريق التدخل :شروط02

هبب أف يقع القبوؿ بطريق التدخل عند ربرير احتجاج عدـ القبوؿ مباشرة بعد رفض اؼبسحوب عليو توقيع -أ

 القبوؿ .

 مستقلة. ةبورق ليسهبب أف يذكر القبوؿ بطريق التدخل على منت السفتجة ك -ب

 «.مقبوؿ بالتدخل لصاٌف فالف» هبب أف تستعمل صيغة دالة على القبوؿ بالتدخل كأف يذكر-ج

  (2) هبب أف يوقع القابل اؼبتدخل على صيغة القبوؿ-د

، فقد يكوف القابل لو اػبيار بُت الرضاء بو أك رفضويتم القبوؿ بطريق التدخل دبوافقة اغبامل الذم يكوف -ق

 بالتدخل شخصا معسرا أك ذك ظبعة ذبارية سيئة ،بل أنو قد يتدخل ك ىو يقصد ؾبرد عرقلة اغبامل يف الرجوع .

تكوف السفتجة كاجبة العرض للقبوؿ ،كمن مث ال هبوز التدخل لقبوؿ السفتجة اؼبقًتنة بشرط عدـ هبب أف -ك

 (.3)التقدمي للقبوؿ أك تلك اؼبستحقة الوفاء لدل اإلطالع 

 القبول بطريق التدخل آثار: 03

 يًتتب على القبوؿ بطريق التدخل آثار زبتلف باختالؼ أطراؼ السفتجة ك ىي كما يلي:

 في العالقة بين القابل  و الحامل : : أ

إذا رضي اغبامل بالقبوؿ بالتدخل القابل ملـز بوفاء قيمة السفتجة للحامل بصفة قطعية على نفس الوجو الذم 

من قبل بطريق التدخل » :بقوؽبا (ؽ،ت،ج) 449/2يلتـز بو من حصل التدخل ؼبصلحتو ىذا ما قضت بو ـ 

                                                           
 .98تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: -(1)

 .18شٛؼأ٘ ٔفاء،انًطجغ انؽاتك،ص: -(2)
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على أف القابل « ن الالحقُت ؼبن  صدر التدخل ؼبصلحتو ،دبا ألـز بو ىذا الغَت يكوف ملزمان قبل اغبامل ك اؼبظهري

أصليان ، فالتزامو ليس أصلي بل تبعيا اللتزاـ اؼبدين الذم تتم القبوؿ ؼبصلحتو  (1)بالتدخل ليس إال مدينا ن

 يتفرع عن ذلك نتيجتاف :ك 

 الوفاء.اغبامل ال هبوز لو الرجوع على القابل اؼبتدخل إال بعد مطالبة اؼبسحوب عليو ك إثبات امتناعو عن  أف-أ

سقط حقو يتعارض الرجوع على  ؼبصلحتو،أنو إذا سقط حق اغبامل يف الرجوع على من مت القبوؿ بالتدخل -ب

 (.2) الرجوع على القابل اؼبتدخل

 زمين في السفتجة ::في العالقة بين الحامل و الملتب

قد يكوف القابل اؼبتدخل شخصان معسران أك ال يتمتع بثقة اغبامل ، لذلك فقد ترؾ اؼبشرع للحامل حرية رفض أك 

ارتضاء القبوؿ بطريق التدخل ،فإذا كاف الرفض ىو اختياره جاز لو االستمرار يف إجراءات الرجوع ، أما إذا ارتضى 

يف إقامة الدعول قبل االستحقاؽ على الشخص الذم جرل القبوؿ ؼبصلحتو ك اغبامل ىذا القبوؿ فإنو يفقد حقو 

، لكن لو كاف القبوؿ حاصال من مسحوب عليو احتياطي)القابل االحتياطي( اؼبعُت (3)على اؼبوقعُت الالحقُت لو 

أنو تلقى  يف السفتجة للقبوؿ عند االقتضاء يف ؿبل الوفاء ، فال هبوز للحامل رفض ىذا القبوؿ تأسيسان على

السفتجة متضمنة إياه ، ك ال هبوز لو الرجوع قبل االستحقاؽ علي من عُت ىذا االحتياطي ك ال على اؼبوقعُت 

 .(4)الالحقُت عليو

 : في العالقة بين القابل و الشخص الذي تتم القبول بطريق التدخل لمصلحتو و الملتزمين اآلخرين:ج

ناىا الوكالة إذا بتدخل ؼبصلحتو ليست عالقة صرفية ، بل ىي عالقة مإف عالقة القابل بالتدخل باؼبدين الذم 

كدكف أف يطلب منو  ناىا الفضالة إذا تدخل القابل من تلقاء نفسو،بحصل التدخل بناءان على طلب اؼبدين أك م

                                                           
(

1
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(
4
 .138يظطفٗ كًال طّ ،انًطجغ انؽاتك ،ص -(



63 

 

ل ميعاد االستحقاؽ ، ك قاـ القابل بطريق التدخل بالوفاء بقيمة السفتجة كاف لو حق الرجوع دبا حإذا  (1)ذلك

كفاه على اؼبلتـز الذم جرل التدخل ؼبصلحتو ،أمل بالنسبة لعالقة اؼبتدخل بسائر اؼبدينُت هبب التمييز بُت 

خل ال يكوف ملزما ذباه د، فالقابل بالت (2)اؼبوقعُت السابقُت ؼبن حصل القبوؿ ؼبصلحتو ك اؼبوقعُت الالحقُت لو 

 ( 3) .اؼبوقعُت السابقُت شأنو شأف اؼبدين الذم مت القبوؿ ؼبصلحتو ، غَت أنو يلتـز صرفيا ذباه اؼبظهرين الالحقُت

 الضمان االحتياطي  الثالث: فرعال

، مث ربديد اؼبقصود بو الفرعيف ىذا  يعد الضماف االحتياطي ضماف اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة ، لذا سنحاكؿ

 ك كذا آثاره ك ىذا ما سيتم معاعبتو من خالؿ ثالثة نقاط كما يلي :  تبياف شركطو،

 : مفهوم الضمان االحتياطي: أوال

إذا كانت الضمانات السابقة مصدرىا القانوف، فالضماف االحتياطي مصدره االتفاؽ ، كيعرؼ الضماف 

من االحتياطي كيكفل دبقتضاىا أحد اؼبوقعُت على السفتجة يف التزامو االحتياطي أنو كفالة صرفية يقدمها الضا

كفالة الدين الثابت يف السفتجة ، كما يعرؼ الضماف االحتياطي بانو  ،  (4)بضماف الوفاء يف تاريخ االستحقاؽ

الضامن الذم يلتـز على كجو التضامن مع من ضمنو بضماف قبوؿ السند كالوفاء دببلغو  بإرادةكتنشا ىذه الكفالة 

كما   ،هبوز أف يكوف الضامن االحتياطي من بُت اؼبوقعُت على السفتجة، ك (5)مىت امتنع اؼبدين األصلي عن الوفاء 

 ،ضمنو من بُت اؼبوقعُت، كإذا كاف من الغَت فيجب أف وبدد من ىو الشخص الذم ي(6)هبوز أف يكوف من الغَت

 (7) .كإال أعترب ضامنا للساحب
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 االحتياطي:: شروط الضمان ثانيا

 يشًتط توافر شركط موضوعية ك أخرل شكلية نربزىا كما يلي: 

 : الشروط الموضوعية :01

يلـز أف يكوف الضامن االحتياطي متمتعا بأىلية اجراء التصرفات القانونية ، فال يقبل الضماف من  اذ:األىلية-أ

ز الضماف من أم شخص سواءا كاف من اؼبوقعُت و كهب (1) ناقص األىلية ، الف التزامو يكوف باطال لنقص أىليتو

التزامو تدعيم ك زيادة ضمانات اغبامل ىذا ىو الغالب إذا من شأف على السند أك شخصا أجنبيا عن السند ، ك 

 .(2)للوفاء بالسفتجة

يكوف ضمانو مقًتنا  : يتمثل ؿبل الضماف االحتياطي يف القيمة النقدية اليت كفلها الضامن ، بشرط أالالمحل-ب

 بشرط كاقف أك فاسخ ، ك يبكن أف يغطي الضماف كامل اؼببلغ أك جزء منو.

إىل : يفًتض أف يكوف السبب يف السبب -ج الضماف االحتياطي الذم يربط بُت الضامن ك اؼبكفوؿ مشركعا ن

 .(3)، يثبت العكسفأ

 الشكلية:: الشروط 02

يشًتط لصحة الضماف االحتياطي أف يكوف مكتوبان شأنو يف ذلك شأف سائر االلتزامات الصرفية ، ك الكتابة 

عليو ، فال تصلح كسائل  ليست فقط شرط إلثبات الضماف االحتياطي فحسب ، بل ىي شرط لصحتو ك

ك قد خرج اؼبشرع صراحة عن مبدأ الكفاية الذاتية حينما مل  (4)اإلثبات األخرل يف إثبات الضماف االحتياطي 

يستوجب كتابة الضماف االحتياطي على السفتجة ذاهتا أك على الوصلة اؼبرفقة هبا، ك إمبا أيضان ظبح بأف يرد ىذا 

                                                           
 .228ص:، انًطجغ انؽاتك،تؽاو حًس انططأَح ، تاؼى يحًس يهحى  -(1)
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« مقبوؿ كضماف احتياطي » ، ك يبكن أف يكوف الضماف بصيغة كاضحة(1)الضماف يف كرقة أك صك مستقل

 ؽ،ت،ج . 409/4نصت عليو  حسب ما،بالتوقيع كما يبكن أف يكتفي بالتوقيع مذيلة ك 

 : آثار الضمان االحتياطي:ثالثا

 هبب أف نفرؽ يف ىذا الصدد بُت عالقات ثالث كما يلي:

 بالحامل:الضامن االحتياطي  ة: عالق01

ك بذلك يعد كفيال متضامنان ك يكوف بالتايل معرضان  اؼبضموف،الضامن االحتياطي دبثل ما التـز بو اؼبدين  يلتـز

، ك (2)احملسوب عليو عن الوفاء يف ميعاد االستحقاؽ امتناعللرجوع الصريف عليو مثلو مثل باقي اؼبلتزمُت يف حالة 

 التالية:يتفرع عن ذلك النتائج 

اطي كاؼبدين اؼبضموف بضماف الوفاء ك القبوؿ فإذا كاف ضامنان للساحب أك اؼبسحوب عليو يلتـز الضامن االحتي-أ

 عليها.القابل عد ملتزما بضماف الوفاء ذباه اغبامل ك صبيع اؼبوقعُت 

 ال هبوز للضامن االحتياطي أف يتمسك يف مواجهة اغبامل إال بالدفوع اليت تكزف للمضموف نفسو .-ب

حتياطي أف وبتج بسقوط حق اغبامل بسبب اإلنباؿ إال يف اغبدكد اليت هبوز فيها ذلك ال هبوز للضامن اال-ج

للملتـز اؼبضموف، فإذا كاف قد تدخل ؼبصلحة اؼبسحوب عليو القابل أك ؼبصلحة الساحب الذم مل يقدـ مقابل 

 .(3)جاج بالسقوطفال يسوغ لو أف يتمسك بالسقوط أما إذا تدخل ؼبصلحة أحد اؼبظهرين جاز لو االحت، الوفاء

 :المضمونالضامن االحتياطي بالمدين  ة: عالق02

ليس للمدين اؼبضموف حق الرجوع على ضمانو االحتياطي، ك على عكس من ذلك الضامن االحتياطي الذم قاـ 

ك يكوف  (4)بالوفاء بقيمة السفتجة أف يرجع على اؼبدين اؼبضموف باؼببلغ الذم دفعو ك اؼبصاريف اليت ربملها
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(
3
 .149يظطفٗ كًال طّ ،انًطجغ انؽاتك ،ص: -(

(
4
 .82َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك،ص: -(
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للضامن االحتياطي إحدل الدعويُت سواءان الدعول الصرفية الناذبة عن انتقاؿ السفتجة إليو بعد كفاءه بقيمتها 

الدعول الثانية ىي الدعول الشخصية اليت تكوف للكفيل أف يقيمها على اؼبدين )ؽ.ت.ج(، ك 409طبقان للمادة 

 .(1)لي طبقان للقواعد العامةصاأل

عالقة الضامن االحتياطي باؼبلتزمُت اآلخرين يف السفتجة يبنح اؼبشرع الضامن االحتياطي اؼبوىف للحامل ذات  :ثالثا

 409 اؼبادةقضت بو  دين اؼبضموف يف ما لو قاـ ىو بالوفاء للحامل كىذا مااغبق يف الرجوع الذم كاف يباشره اؼب

 يف فقرهتا األخَتة بقوؽبا :

قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها اتجاه المضمون و الملتزمين لو إذا دفع الضامن االحتياطي »

 «بمقتضى السفتجة 

كتطبيقان لذلك إذا كاف الضامن االحتياطي قد تدخل لضماف أحد اؼبظهرين فإف لو حاؿ كفائو للحامل الرجوع 

،أما لو كاف (2)الساحبعلى اؼبظهرين السابقُت على اؼبظهر اؼبضموف كعلى اؼبسحوب عليو القابل ك كذلك 

أما لو أف  ضامنا للساحب فليس لو الرجوع إال على اؼبسحوب عليو القابل الذم تلقى مقابل الوفاء دكف غَته،

 .(3)الضماف كاف لفائدة اؼبسحوب عليو ال يكوف لو الرجوع إال على الساحب إذا مل يكن قد قدـ مقابل الوفاء 

 التضامن الصرفي الرابع: الفرع

أف التضامن أحد ضمانات السفتجة كافًتاضو يف تنفيذ االلتزاـ التجارم يعترب حكما قاسيا أراد بو اؼبشرع  باعتبار

كزيادة  كذلك من خالؿ طمأنة الدائن التجارم، تقوية ك تسيَت عملية االئتماف اليت يقـو عليها اغبقل التجارم،

يف ىذا اؼبطلب إىل ربديد اؼبقصود بالتضامن  لذلك سنعمد فرص حصولو على دينو بالكامل من أم من اؼبدينُت،

 الصريف من جهة، مث إبراز فبيزاتو من جهة ثانية ك ىذا ما سيتم معاعبتو من خالؿ فرعُت كفقا ؼبا يلي:

 
                                                           

(
1
 ؼانف انصكط انجعائط٘ٔيا تؼسْا يٍ انمإٌَ انًسَٙ. 670أَظط انًٕاز  -(

 (
2
 .180انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص: يحًس  -(

 (
3
 .116تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  -(
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 التضامن م: مفهو أوال

يعات يعد التضامن بُت اؼبوقعُت على السفتجة من أكثر ضمانات اغبامل فعالية ، إذ بقدر ما ربتوم الورقة من توق

فالتضامن يعٍت أف صبيع اؼبوقعُت من الساحب ك اؼبظهرين ك الضامنُت  بقدر ما يزداد ضماف اغبامل باستفاء حقو،

كبالتايل هبوز غبامل السند  االحتياطُت ك اؼبسحوب عليو القابل مسؤكلوف ذباه اغبامل على كجو التضامن،

يلتـز دبراعاة ترتيب تواقيعهم ، كأف إقامة الدعول على أك ؾبتمعُت دكف أف  انفرادمطالبتهم بوفاء قيمتو كل على 

، ك لقد كرس (1)أحد اؼبلتزمُت ال ربوؿ دكف الباقُت ك لو كاف التزامهم الحقان اللتزاـ من أقيمت عليو الدعول

 قوؽبا:ج( بت..ؽ) 432اؼبادة اؼبشرع ىذا اؼببدأ من خالؿ نص 

االحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجو إن ساحب السفتجة و قابلها و مظهرىا و ضامنها »

 «.التضامن

يستفاد من النص أف اؼبشرع مل يقتصر فقط على إلزاـ صبيع اؼبوقعُت على السفتجة يف مواجهة اغبامل بالوفاء هبا 

من التضامن الداخلي بُت اؼبوقعُت أنفسهم بعضهم البعض ، ك (2) على كجو التضامن ، ك إمبا أقاـ أيضان نوعا ن

ه أنو هبوز للموقع الذم قاـ بالوفاء للحامل الرجوع على غَته من اؼبوقعُت منفردين أك ؾبتمعُت بكل ما أكفاه مفاد

ك اؼبظهر كاؼبتكفل  (3) ك اؼبوقعوف الذين يشملهم التضامن الصريف يف عالقاهتم باغبامل فهم الساحب عليو القابل

يتعلق بالنظاـ العاـ ، كمن مث يبكن استبعاده بشرط صريح  كذبدر اإلشارة أف التضامن الصريف ال كالقابل للدخل ،

يف السفتجة يطلق عليو شرط عدـ التضامن ، فإذا كاف كاضع الشرط ىو الساحب، استفاد منو صبيع اؼبوقعُت 

على السفتجة بينما إذا كضعو أحد اؼبظهرين فال يستفيد منو إال ىو شخصيا دكف اؼبوقعُت السابقُت عليو أك 

 .(4)لو عمالن دببدأ استقالؿ التوقيعاتالالحقُت 

                                                           
 317،ص:2011األضزٌ،نهُشط ٔ انرٕظٚغ،ػًاٌ،زاض انثمافح  ،ِثادئ اٌمأْٛ اٌرجارٞ فٕظ٘ يحًس ؼايٙ،  -(1)

 .168يحًس انؽٛس انفمٙ،انًطجغ انؽاتك،ص: -(2)

 هٛٓا.ػطانًا أَّ نى ٕٚلغ  ،ألَّ غٛط يهرعو ططفٛا تٓا ،ُٚسضج انًؽحٕب ػهّٛ غٛط انماتم تٍٛ ْإالء ال-(3)

 .143يظطفٗ كًال طّ ،انًطجغ انؽاتك،ص: -(4)
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 : مميزات التضامن الصرفي:ثانيا

 اختالؼ مصدر ديوف اؼبلتزمُت الصرفُت يف السفتجة . -1

 انتقاء النيابة التبادلية بُت اؼبوقعُت فيما يضر . -2

التزاـ اغبامل بالتوجو أكال للمسحوب عليو فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رظبي مث عاد على باقي  -3

 ؽ،ت،ج(.) 432اؼبادة اؼبلتزمُت دكف أف هبرب بإتباع تسلسل التزامهم 

 اه ك ليس بقدر حصتو يف الدينرجوع الضامن اؼبويف لقيمة السفتجة على ضامنيو بكامل اؼببلغ الذم أكف -4

 . (1)، كما يف التضامن اؼبدين ك ذلك إعتمادان ؼببدأ كحدة الدين يف القانوف التجارم فقط

إذا صدر حكم على أحد اؼبوقعُت على السفتجة ، فال وبتج هبذا اغبكم على الباقُت ، ألف إنباؿ النيابة  -5

اغبكم مبنيا على سبب خاص  يضرىم ، أما إذا صدر اغبكم لصاٌف أحدىم ، فيستفيد منو الباقوف ، إال إذا كاف

 باؼبوقع الذم صدر اغبكم لصاغبو.

 (2) .إذا انقطعت مدة التقادـ بالنسبة ألحد اؼبوقعُت عل السفتجة فال يكوف لذلك أثر بالنسبة لباقي اؼبوقعُت -6

 االستحقاق والوفاء في السفتجة : المبحث الثالث:

يعد االستحقاؽ من أىم البيانات اإللزامية يف السفتجة، إذ حبلوؿ ىذا األجل اؼببُت يف السفتجة يستوجب على 

عُت عليها، بناءن على ذلك قالصريف، ك التزاـ باقي اؼبو  التزامواؼبسحوب عليو الذم قبلها أف يقـو بالوفاء إلهناء 

 يمة السفتجة من خالؿ مطلبُت كما يلي:سنعاًف يف ىذا اؼببحث مسألة االستحقاؽ مث الوفاء بق

 

 

 

                                                           
(

1
 .20شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(

(
2
 .78َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص: -(
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 المطلب األول: االستحقاق 

نظران ألنبية االستحقاؽ يف السفتجة، فإننا سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب ربديد اؼبقصود بو ، مث تبياف طرؽ ربديد 

 تاريخ االستحقاؽ ، ك ىذا ما سيتم معاعبتو من خالؿ ثالثة فركع كفقان ؼبا يلي:

 األول: تعريف االستحقاق: الفرع

ىو مطالبة اغبامل حبقو يف اؼببلغ الذم تتضمنو السفتجة دبجرد حلوؿ استحقاقها ، لذلك كجب ربديد تاريخ 

( .جت.ؽ) 389باعتباره من البيانات اإللزامية اليت هبب كتابتها يف السفتجة طبقان للمادة  االستحقاؽ بدقة،

  ؽبذا التاريخ أنبية تتمثل فيما يلي:ك 

 : معرفة اؼبفلس بتوقفو عن الدفع يف ميعاد االستحقاؽ.أوالً 

: معرفة اغبامل اؼبهمل الذم مل وبرر احتجاج عدـ الوفاء يف تاريخ االستحقاؽ بعد امتناع اؼبسحوب عليو عن ثانياً 

 الوفاء.

 (1) عدـ االستمرارية يف التظهَت بعد تاريخ االستحقاؽ. ثالثاً:

 الفرع الثاني: طرق تحديد تاريخ االستحقاق :

 على أجل استحقاؽ السفتجة كما يلي:(ج.ت.ؽ) 410نصت اؼبادة 

يبكن سحب السفتجة لدل اإلطالع، أك ألجل معُت لدل االطالع، أك ألجل معُت التاريخ، أك ليـو ؿبدد، أما »

 «.باطلة السفاتج اليت تتضمن آجاؿ استحقاؽ أخرل أك استحقاقات متعاقبة فهي 

 يلي: استنادان إىل ىذا النص زبتلف آجاؿ استحقاؽ السفتجة كما

 

 

                                                           
(

1
 .21شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(
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 : االطالعأواًل: السفتجة المستحقة لدى 

صراحة أك ما يبثلها "ادفعوا عند االطالع  االطالعك تتضمن عبارة  ،ك ىي نادرة يف العمل إذ حل ؿبلها الشيك 

أك التقدمي أك الطلب"، ك تستحق قيمتها دبجرد تقديبها للمسحوب عليهن فميعاد استحقاؽ ىذه السفتجة أمر 

مًتكؾ غبرية اغبامل الذم وبق لو أف يتقدـ بالسفتجة يف أم كقت لقبض قيمتها، غَت أف ىذه اغبرية ذبعل مراكز 

، فبا (1)ة معلقة لفًتة طويلة يف حالة ما إذا تأخر اغبامل عن تقدمي السفتجة للمسحوب عليواؼبوقعُت على السفتج

أدل باؼبشرع إىل تقييد حرية اغبامل، ك ىذا عن طريق إلزامو بتقدمي السفتجة خالؿ سنة من تاريخ سحبها، غَت 

ك ىذا ،  (2)تقصَت اؼبدة دكف إطالتهاأنو وبق للساحب أف يطيل ىذه اؼبدة أك يقصرىا أما اؼبظهرين فأكجب عليهم 

إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى اإلطالع تكون واجبة الدفع عند »ؽ،ت،ج بقوؽبا:411ما قضت بو ـ 

تقديمها، و يجب أن تقدم للدفع خالل سنة من تاريخها، و يمكن للساحب أن يقصر ىذا األجل أو أن 

 «. ال المذكورةأجل أطول، كما يمكن للمظهرين تقصير اآلج يشترط

 ثانياً:السفتجة المستحقة بعد مدة معينة من اإلطالع :

فيقاؿ مثال" ادفعوا ألمر فالف بعد شهر من  ،قد تكوف السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من اإلطالع

كؼبعرفة ميعاد استحقاؽ ىذه السفتجة يتعُت على اغبامل أف يقـو بتقديبها للمسحوب عليو بغرض  االطالع"،

انقضاء اؼبدة عند  اغبصوؿ على قولو ؽبا، فإذا قبل اؼبسحوب عليو السفتجة صارت ىذه األخَتة مستحقة األداء 

فإف ىذه اؼبدة تسرم بدءان من تاريخ اؼبذكورة فيها منذ تاريخ القبوؿ، أما إذا رفض اؼبسحوب عليو قبوؿ السفتجة 

 (3) االحتجاج لعدـ القبوؿ الذم يتعُت على اغبامل ربريره بعد رفض اؼبسحوب عليو القبوؿ.

 

 
                                                           

(
1
 .83َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص: -(

(
2
 .84، ص:َفؽّانًطجغ  -(

(
3
 .120 ص: انًطجغ انؽاتك، تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، -(
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 مدة معينة من تاريخ إنشاءىا: دثالثاً: السفتجة الواجبة الدفع بع

بعد ثالثة شهور من تارىبو" يبكن أف يكوف استحقاؽ السفتجة بعد مدة معينة من تارىبها كأف يذكر فيها"إدفعوا 

كيف ىذه اغبالة ربسب اؼبدة اؼبذكورة يف السفتجة ال من تاريخ قبوؽبا أك من تاريخ االحتجاج لعدـ القبوؿ بل من 

 ك زبتلف ىذه السفتجة عن تلك اؼبستحقة الدفع دبجرد االطالع أك بعد مدة معينة من اإلطالع(1)تاريخ إنشائها

اغبامل، كإمبا ىو ؿبدد مسبقان ك بصفة هنائية منذ إنشاء  رادةيف أف ربديد ميعاد استحقاقها ال يتوقف على إ

 السفتجة.

 رابعاً: السفتجة المستحقة في تاريخ معين:

 ربديد استحقاؽ السفتجة بيـو أك تاريخ معُت ىي الطريقة اؼبألوفة اؼبعتادة، كأف يقاؿ:

 ؼإذا صادك  ،(2) كحينئذ تكوف السفتجة كاجبة الدفع يف ذات اليـو اؼبعُت فيها "2014"ادفعوا يف أكؿ سبتمرب

يـو استحقاؽ السفتجة يـو عيد أك عطلة رظبية امتد أجل الوفاء إىل يـو العمل التايل ليـو استحقاؽ السفتجة 

األربعة السالفة ؽ،ت،ج إذا خالفت الطرؽ 410ؽ،ت،ج(. ك عليو تعترب السفتجة باطلة كفقان للمادة ) 462ـ

 الذكر أم:

 إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع يف مواعيد متعاقبة فبا يتناىف ك مبدأ كحدة االستحقاؽ ك كحدة الدين . -1

 فيفرم.30إذا كانت السفتجة مستحقة يف يـو كنبي مثل  -2

 (3)إذا كانت السفتجة مستحقة يف يـو سوؽ أك عيد مثاؿ:"ادفعوا يـو عيد الفطر". -3

 

 

                                                           
(

1
 .115ٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك،ص:يظطف -(

(
2
ْصِ انحانح ٚحك نهًسٍٚ زفغ  لس ذكٌٕ انؽفرجح يؽرحمح انسفغ فٙ شٓط يؼٍٛ زٌٔ تٛاٌ انٕٛو كأٌ ٚمال"ازفؼٕا فٙ شٓط ؼثرًثط،فٙ  -(

 لًٛرٓا فٙ آذط ٕٚو يٍ انشٓط انًصكٕض.

(
3
 .21شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(
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 الواردة على الوفاء بميعاد االستحقاق: تالثالث: االستثناءاالفرع 

يف بعده ميعاد االستحقاؽ أك  قبلقد يتم الوفاء إما  ،األصل أف يتم الوفاء دبيعاد االستحقاؽ لكن استثناءان 

 اغباالت التالية:

 أواًل:حاالت المطالبة بالوفاء قبل ميعاد االستحقاق:

 اؼبسحوب عليو كاغبامل على أف يكوف الوفاء قبل ميعاد اإلستحقاؽ. إذا إتفق -1

إذا أفلس الساحب الذم إشًتط عدـ تقدمي السند للقبوؿ ، أك إذا أفلس اؼبسحوب عليو عندئذ يسقط  -2

 األجل كيستحق السند .

اؼبسحوب عليو عن قبوؿ السفتجة كليا أك جزئيا ػ جاز غباملو اؼبطالبة بقيمتو قبل ميعاد  إذا إمتنع -3

 (1) اإلستحقاؽ.

 ثانياً: حاالت المطالبة بالوفاء بعد ميعاد االستحقاق:

 ؽ،ت(. 439-438حالة القوة القاىرة )  -1

 ؽ،ت(. 463-462حالة العطل ك األعياد الرظبية) -2

 (2)حالة االتفاؽ. -3

 المطلب الثاني: الوفاء بقيمة السفتجة

ينقضي االلتزاـ الصريف اؼبولد عن السفتجة بالوفاء بقيمتها ك ىو ما يصبو إليو اغبامل، ك دعما للثقة ك االئتماف يف 

التعامل بالسفتجة، فقد كضعت قواعد خاصة للوفاء هبا، بناءان على ذلك سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل: تقدمي 

فاء ك حاالت اإلعفاء من تقديبها، مث شركط صحة الوفاء ك اؼبعارضة فيو، مث نعاًف نوع آخر من السفتجة للو 

 الوفاء ىو الوفاء بطريق التدخل، ك ىذا ما سيتم تفصليو من خالؿ ثالثة فركع كما يلي:

                                                           
(

1
 .323، ص:  ، انًطجغ انؽاتكذانس اتطاْٛى انرالحًح  -(

(
2
 .22شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(
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 الفرع األول: تقديم السفتجة للوفاء و حاالت اإلعفاء من تقديمها

 تقديم السفتجة للوفاء: أواًل:

يسعى الدائن يف السفتجة لطلب الوفاء بقيمتها عند حلوؿ أجل االستحقاؽ، فاألصل أف يتم تقدمي السفتجة 

للوفاء من جانب حاملها الشرعي أم اؼبستفيد األصلي أك من تؤكؿ إليو السفتجة دبقتضى سلسلة غَت منقطعة من 

 ربصل قيمة السفتجة عن طريق تظهَتىا لو ك مع ذلك قد ينيب اغبامل عنو ككيالن) البنك غالبا( يف ،التظهَتات

تظهَتا توكيليا، ك قد وبدث أف تقدـ السفتجة للوفاء من قبل الدائن اؼبرهتن إذا كانت السفتجة قد ظهرت إليو 

، كهبب أف يتم الوفاء نقدا ألف ؿباؿ االلتزاـ يف (1)تظهَتا تأمينيا ك حل ميعاد استحقاقها قبل حلوؿ أجل دينو

ع مبلغ معُت من النقود، ك إذا ظهر أف الوفاء قد مت لسارؽ أك مزكر أك لناقص األىلية فيتحمل السفتجة ىو دف

ؽ،ت. على أف من قاـ بالوفاء عند حلوؿ األجل تربأ 416/3اؼبسحوب عليو تبعة ىذا الوفاء كما يقتضي بذلك 

حة التظهَتات ذمتو إال إذا ثبت أنو ارتكب تدليسان أك خطأ جسيما، ك هبب عليو أف يتحقق من ص

كتقدـ السفتجة للوفاء إىل اؼبسحوب عليو، كىو اؼبدين األصلي للحامل األخَت، كتقدـ كذلك للموىف ،(2)اؼبتتابعة

، أما إذا (3) االحتياطي إف كجد أك إىل القابل بالوساطة كىو شخص يتقدـ بقبوؿ الوفاء بدال من اؼبسحوب عليو

على اؼبسحوب عليو أف يسلم مبلغ السفتجة على سبيل الوديعة إىل مل يتقدـ اغبامل الستيفاء قيمة السفتجة ف

 (ؽ،ت،ج) 418كىذا ما قضت بو ـ ،(4) صندكؽ الودائع ك األمانات ك يتحمل اغبامل نفقات ىذا اإليداع

كيعد زماف الوفاء ىو ميعاد استحقاؽ السفتجة كيف حالة انعداـ ىذا التاريخ تعترب السفتجة مستحقة لدل 

كيتعُت على طرؽ الوفاء احًتاـ ىذا األجل معانف أما عن مكاف الوفاء فاغبامل يلتـز بتقدمي السفتجة ،  (5)االطالع

للوفاء بقيمتها يف مكاف االستحقاؽ اؼببُت هبا، فإف مل يذكر بياف مكاف الوفاء عد اؼبكاف اؼببُت جبانب اسم 

                                                           
(

1
 188يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

(
2
  .86انًطجغ انؽاتك، ص:ازٚح فٕضٛم، َ -(

(
3
 .88انًطجغ َفؽّ، ص -(

(
4
 .188يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

(
5
 .ؼانف انصكط انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘يٍ 390أَظط انًازج  -(



74 

 

أف تتضمن السفتجة ؿبل ـبتار ىو ؿبل  اؼبسحوب عليو مكانان للوفاء ك موطن اؼبسحوب عليو، كأجاز اؼبشرع

 ؽ،ت،ج(.415كقد يكوف الوفاء تاـ أك جزئي)ـ ،(1) شخص آخر غَت اؼبسحوب عليو

 ثانيان:حاالت اإلعفاء من تقديبها للوفاء:

 إذا سبق لو أف قدـ احتجاج عدـ القبوؿ ك إذا رفض اؼبسحوب عليو الوفاء. -1

 أك غَت قابال ؽبا . إذا أفلس اؼبسحوب عليو سواءان كاف قابال -2

إذا أفلس الساحب ك قد اشًتط عدـ تقديبها للقبوؿ، فيقدـ حكم اإلفالس ليتمكن اغبامل من استعمالو  -3

 غبقوقو يف الرجوع على الضامنُت.

يوما من تاريخ االستحقاؽ  30عند حدكث قوة قاىرة حالت دكف تقدمي السفتجة للوفاء ك دامت أكثر من  -4

 (2)ظهرت إليو القوة القاىرة مع إثباتو كتارىبو كتوقيعو يف السفتجة.بشرط إخطار من 

 الفرع الثاني: شروط صحة الوفاء و المعارضة فيو

 نتطرؽ يف ىذا الفرع لشركط صحة الوفاء، مث اؼبعارضة فيو من خالؿ نقطتُت كما يلي:

 أواًل: شروط صحة الوفاء

 فيما يلي:لها قبم شركط،يشًتط لصحة الوفاء توافر ثالثة 

 الوفاء في ميعاد االستحقاق:-1

ال يكوف الوفاء صحيحا مربئان لذمة اؼبدين إال إذا حصل يف ميعاد االستحقاؽ، فإذا دفع اؼبسحوب عليو قبل 

االستحقاؽ غبامل غَت شرعي للسفتجة، جاز إجباره على الدفع مرة ثانية للمالك اغبقيقي، كإذا دفع أيضان 

                                                           
(

1
 .129تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

(
2
 .23شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(
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أك ككيل التفليسة أف  ،ة أك ؼبفلس قبل االستحقاؽ، فإف للنائب عن ناقص األىليةاؼبسحوب عليو لناقص أىلي

 ( 1) يطالبو بقيمة الورقة يف االستحقاؽ مرة ثانية.

 الوفاء للحامل الشرعي للسفتجة : -2

تقدـ السفتجة لألداء من طرؼ اغبامل الشرعي، أم الشخص الذم وبوز السند دبقتضى سلسلة نظامية من 

 (2).التظهَتات

 الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم: -3

عند ىذا الوفاء  يشًتط لصحة الوفاء يف ميعاد االستحقاؽ غبامل السفتجة الشرعي أال يصدر من اؼبدين اؼبوىف

غش أك خطأ جسيم، ك يكوف اؼبدين قد ارتكب غشان إذا كاف على سبيل اؼبثاؿ يعلم عند الوفاء للحامل أف ىذا 

أما اػبطأ اعبسيم فيستفاد من عدـ القياـ ،  (3)،األخَت ليس مالكان حقيقيان للسفتجة أك أنو سبق شهر إفالسو

اؼبدين قيمة السفتجة دكف التحقق من تسلسل التظهَتات، أك يدفع  بإجراء يفرضو القانوف أك االتفاؽ، كأف يدفع

رغم أنو تلقى معارضة يف الوفاء من قبل دكف أف يتلقى إخطارا من الساحب إذا كانت السفتجة مشتملة على 

  (4 ).شرط اإلخطار

 ثانياً: المعارضة في الوفاء:

 مفهوم المعارضة: -01

اؼبسحوب عليو يف ميعاد االستحقاؽ للحامل الشرعي للسفتجة دكف معارضة إذا مت الوفاء على الوجو الطبيعي من 

ف الوفاء ااؽباـ براءة ذمة سائر اؼبوقعُت عليها من ضم كيًتتب على ىذا األثر من أحد فقد انتهت حياة السفتجة،

يف حاليت للحامل على كجو التضامن، أما إذا خرجت السفتجة عن حيازة اؼبالك الشرعي ؽبا يغَت إرادتو كما 

                                                           
(

1
 .166يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ ؼاتك، ص -(

(
2
 87ضاشس ضاشس، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

 .192يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص:-(3)

 .168ظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك،ص:ي-(4)
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الفقداف أك السرقة فإنو يتعرض ػبطرين ؿبتملُت: األكؿ أنو لن يستطيع أف يتقدـ إىل اؼبسحوب عليو مطالبان بالوفاء 

لذلك  ،بعد أف فقد حيازة السفتجة ك الثاين ىو احتماؿ أف يتقدـ من عثر عليها أك سرقها فيحصل على الوفاء

لدل اؼبسحوب عليو حىت يبتنع عن الوفاء ؼبن يتقدـ إليو بالسفتجة  فإف مصلحة اؼبالك الشرعي أف يبادر باؼبعارضة

فالقاعدة العامة أنو ال ذبوز اؼبعارضة يف الوفاء غبامل السفتجة إال إستثناءا ، كىدؼ ىذه ،(1)يف ميعاد االستحقاؽ

ؽبا يف حالة حصوؿ  القاعدة تدعيم الثقة يف التعامل باألكراؽ التجارية ، كضباية اغبامل من اؼبفاجأت اليت يتعرض

اؼبعارضة يف الوفاء ، كاليت يًتتب عليها اغبيلولة بُت اغبامل كقبض قيمة الورقة ، فبا يعيق كظيفة الورقةكأداة إئتماف ػ 

حالة ضياع السفتجة أك  ك نبا:، كإمبا ذبوز اؼبعارضة يف حالتُت على اف منع اؼبعارضة يف الوفاء ليس  مطلقا 

 (2)مل.سرقتها كحالة إفالس اغبا

 حاالت المعارضة:-2

 *ضياع السفتجة أو سرقتها:

إذا ضاعت السفتجة من مالكها ، تعُت عليو إخطار اؼبسحوب عليو بواقعة الضياع حىت يكوف على بينة من األمر 

 (3).فال يدفع قيمتها للحامل الذم يتقدـ إليو بالسفتجة يف ميعاد اإلستحقاؽ

على أنو إذا  420إىل حالتُت سرقة السفتجة أك ضياعها ،قضت ـ  (ؽ،ت،ج) 420،425تعرضت اؼبواد من 

كانت السفتجة الضائعة أك اؼبفقودة مسحوبة من عدة نسخ مل تقبل إحداىا من اؼبسحوب عليو، فإف للحامل أف 

على أف السفتجة اؼبفقودة إذا كانت ربمل قبوؿ  412يستويف حقو دبقتضى إحدل النسخ، بينما نصت ـ 

فليس للحامل أف يستويف دبقتضى نسخة أخرل قيمة السفتجة إال دبقتضى أمر يصدره القاضي  اؼبسحوب عليو،

  ( 4)بعد أف يقدـ اغبامل كفيال.

                                                           
(

1
 .23شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص:-(

(
2
 .161ػعٚع انؼكٛهٙ ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  -(

(
3
 .109انشٕاضتٙ ، انًطجغ انؽاتك ، ص: ػثس انحًٛس  -(

(
4
 .90َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك،ص: -(
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أما إذا مل يستطع اغبامل أف يقدـ نسخة أخرل من السفتجة اؼبفقودة سواءن كانت مقبولة أك غَت مقبولة، فإما أف 

السفتجة اؼبفقودة ك ربمل توقيعات اؼبظهرين ك الساحب، كإما أف يعمل على استخراج نسخة جديدة ربل ؿبل 

يتقدـ إىل القضاء الستصدار أمر منو بالوفاء، ك هبب عليو حينئذ أف يثبت حقو يف السفتجة اؼبفقودة دبقتضى 

ة دفاتره ك أف يقدـ كفيال ك إذا دفع اؼبسحوب عليو قيمة السفتجة مث تقدـ إليو حامل النسخة اليت عليها صيغ

رجع على الكفيل الذم مث ي فإنو يستطيع أف يبتنع عن دفعها، ك غبامل ىذه النسخة أف يرجع لو قيمتها  القبوؿ،

 ال تنقضي كفالتو بالتقادـ إال بعد مضي ثالث سنوات.

 *إفالس الحامل: 

، كلذلك فإنو هبوز للوكيل اؼبتصرؼ القضائي اؼبكلف  إف إستالـ اغبامل اؼبفلس ؼببلغ السفتجة فيو إضرار بدائنيو

ضة يف الوفاء عن طريق إخطار عار باحملافظة على حقوؽ اؼبفلس لدل الغَت كاؼبطالبة هبا كإستيفائها ، أف يقدـ م

من ؽ، ت، ج ، كإذا  244، كىذا ما يستدؿ من نص اؼبادة اؼبسحوب عليو لإلمتناع عن الوفاء للحامل اؼبفلس 

سحوب عليو للحامل اؼبفلس يف ميعاد اإلستحقاؽ رغم اؼبعارضة كاف كفاؤه غَت مربئ للذمة ، اما إذا مل أكىف اؼب

 يعلم بواقعة اإلفالس أك إذا انبل اؼبتصرؼ القضائي اإلعًتاض كاف كفاؤه صحيحا كمربئا للذمة مامل يثبت سوء نيتو

األىلية أك عديبها فإذا حجز عليو لعتو أسفو أك غفلة ك هبيز الفقو ك القضاء اؼبعارضة يف الوفاء للحامل ناقص (1)

 (2)أك جنوف فإف نائبو القانوين "الويل أك الوصي أك القيم" يستطيع أف يعارض لدل اؼبسحوب عليو يف الوفاء.

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .115، ص: 2013، 01، زاض تهمٛػ ، انجعائط ،ط اٌضٕذاخ اٌرجار٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌجزائزَٞؽطٍٚ شطٚمٙ ،  -(

(
2
 .197ؼًٛحح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك،ص: -(
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 الوفاء بطريق التدخل  الفرع الثالث:

كبدد آثاره، من خالؿ ثالثة نقاط كما سنعاًف يف ىذا الفرع اؼبقصود بالوفاء بطريق التدخل، مث شركطو كأخَتان 

 يلي:

 أواًل: ماىية الوفاء بطريق التدخل:

إذا كاف الوفاء بالسفتجة هبب أف يتم يف األصل بواسطة اؼبسحوب عليو، فإنو من اؼبمكن قياسان على القبوؿ 

شخاص بدفع قيمة ق التدخل أف هبرم الوفاء أيضان بطريق التدخل، ك مفهـو ىذا الوفاء ىو أف يقـو أحد األيبطر 

السفتجة لصاٌف أحد اؼبلتزمُت فيها حىت وبميو من رجوع اغبامل عليو ك ما يًتتب على ذلك من اإلضرار بسمعتو 

 (1) .كائتمانو

من 258دبعٌت أف الوفاء بطريق التدخل ىو كفاء من غَت اؼبدين ك ىو أمر جائز استنادان إىل قواعد القانوف اؼبدين ـ

 ( حيث ذبيز الوفاء من الغَت ك لو مل تكن لو مصلحة ك لو كاف ذلك دكف علم اؼبدين أك رغم إرادتو ؽ،ت،ج)

ال توجد مصلحة للحامل يف رفض الوفاء بطريق التدخل ك إف رفض اغبامل الوفاء هبذا الشكل فإنو بفقد حقو يف ك 

ا النوع من الوفاء يف اغبالة اليت يكوف كتبدك فائدة ىذ( 2) الرجوع على األشخاص الذين يربئ ىذا الوفاء ذمتهم

 (3)فيها اؼبتدخل مدينان للملتـز الذم يتدخل ؼبصلحتو فينقضي الديناف باؼبقاصة.

 ثانياً:شروط الوفاء بطريق التدخل:

 كما يلي:  454إىل  450نظم اؼبشرع أحكاـ الوفاء بطريق التدخل يف اؼبواد من 

بطريق التدخل سواءان كاف قبل توجيو االحتجاج أك أثناء توجيو  هبوز أف يتقدـ للحامل شخص يقبل الوفاء -1

 االحتجاج شريطة أال يتعدل اليـو التايل آلخر يـو هبوز فيو توجيو االحتجاج لعدـ الوفاء.

                                                           
(

1
 .310يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص:-(

(
2
 .142تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص:-(

(
3
  .178يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك،ص -(
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 (1)هبب أف يتم التدخل يف الوفاء ؼبصلحة كل مدين معرض لدعول الرجوع. -2

يتعُت على اؼبلتـز الذم كقع التدخل ؼبصلحتو الوفاء هبا ،   يفي اؼبتدخلى بكامل اؼببالغ اليت كافهبب أف  -3

 كمبلغ السند كالفوائد إف كانت مشركطة ، كمصركفات اإلحتجاج كغَتىا 

هبب أف يثبت الوفاء بطريق التدخل بإبراء يثبت يف السفتجة ك يعُت الشخص اؼبوىف ؼبصلحتو، ك إال عد  -4

من  453بو اؼبادة  قضت كىذا ماالسفتجة  ضامنُت اؼبوقعُت على ؼبصلحة الساحب، كذلك حىت تربأ ذمم باقي ال

 (2) . القانوف التجارم اعبزائرم

 ثالثاً:آثار الوفاء بطريق التدخل :

 يلي: يًتتب عن الوفاء بطريق التدخل ما

 إبراء ذمة من تم التدخل لمصلحتو و المظهرين الالحقين: -1

بالتدخل اغبق بالرجوع على من كىف ؼبصلحتو، ك على كل اؼبظهرين السابقُت دكف الالحقُت، أما إذا مت  للمويف

 (3) .الوفاء ؼبصلحة الساحب فيمكن الرجوع على الساحب فقط ألنو مل يسبقو أم أحد يف االلتزاـ

 حق الموفي بالتدخل في دعوى الرجوع:-2

قوؽ الناذبة عن السفتجة على من قاـ بالوفاء عنو ك على ؽ،ت اغب 454يكتسب اؼبويف بالتدخل حسب نص ـ

 (4)اؼبلتزمُت لو بالوفاء دبقتضى السفتجة.

 وقف تظهير السفتجة: -3

ال هبوز للموىف اؼبتدخل تظهَت السفتجة من جديد تظهَتان ناقالن للملكية ألف الوفاء ىبرج السفتجة من التداكؿ ك 

 (5)السفتجة للتداكؿ، ك إف حدث مثل ىذا التظهَت فال قيمة قانونية لو. تظهَتىا بعد الوفاء من شأنو إعادة دفع

                                                           
(

1
 .25شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(

(
2
 .177.ػعٚع انؼكٛهٙ ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  -(

(
3
 .123.َؽطٍٚ شطٚمٙ ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  -(

(
4
 .146يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: تهؼٛؽأ٘ -(

(
5
 147ص: ،انًطجغ َفؽّ -(
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 اكتساب الضمانات الصرفية : -4

يعد اغبق الذم يكتسبو اؼبوىف بالتدخل حق خاص مستقل ذك طبيعة صرفية، ك مؤدل ذلك أنو ال هبوز للموقعُت 

دة من عالقاهتم الشخصية باغبامل األخَت ك الضامنُت الذين يطالبهم بالوفاء التمسك يف مواجهتو بالدفوع اؼبستم

 (1)اغبملة اؼبتوسطُت أك الساحب، ما مل يكن اؼبوىف سيء النية أم تعمد عند إحرازه السفتجة اإلضرار باؼبدين.

 االمتناع عن الوفاء و دعوى الرجوع الصرفي: المطلب الثالث:

إذا قاـ اؼبسحوب عليو بالوفاء بقيمة السفتجة ترتب على ذلك انقضاء االلتزاـ الصريف، أما إذا امتنع اؼبسحوب 

عليو عن الوفاء كاف للحامل حق الرجوع على الضامنُت، ك ذلك بإتباع إجراءات معينة، لذلك نتعرض يف ىذا 

ول الرجوع على الضامنُت ك إجراءاهتا، ك ذلك من اؼبطلب لالمتناع عن الوفاء ك اإلجراءات الواجب ازباذىا مث دع

 خالؿ فرعُت كما يلي:  

 الفرع األول: االمتناع عن الوفاء:

 أواًل: االلتزام بتحرير االحتجاج:

 427إف إثبات االمتناع عن القبوؿ أك عن الوفاء يتم دبوجب كرقة رظبية ىي االحتجاج، حيث تنص اؼبادة 

 على ما يلي: (ج.ت.ؽ)

ت االمتناع عن القبول أو االمتناع عن الدفع بإجراء من كتابة الضبط و االحتجاج لعدم القبول يجب إثبا»

 «أو عدم الدفع

دبعٌت أف االحتجاج ىو إجراء ضركرم يتعُت على اغبامل إذا أراد الرجوع على الضامنُت ازباذه، كيلعب االحتجاج  

 .(2) .ساسيُت الزمُت قبل أف يتمكن من فبارسة الرجوعدكران مزدكجان بالنسبة للحامل حيث أنو يثبت بو أمرين أ

                                                           
(

1
 .214يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص: -(

(
2
 .226، ص:َفؽّانًطجغ  -(
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األمر األكؿ: أنو يثبت قياـ اغبامل بتنفيذ التزامو بتقدمي السفتجة إىل اؼبسحوب عليو يف تاريخ االستحقاؽ ك إال 

 عد مهمالن ذباه من يرجع عليهم من الضامنُت.

امتناع اؼبسحوب عليو عن الدفع بعد أف تتم تقدمي األمر الثاين: أنو دبوجب االحتجاج يتمكن اغبامل من إثبات 

السفتجة إليو يف تاريخ االستحقاؽ، ك ىو أمر يستوجب قانونان ازباذ إجراء رظبي إنذاران باللجوء إىل القضاء ك ىو 

ما من شأنو بعث اؼبسحوب عليو ك باقي الضامنُت على دفع قيمة السفتجة تفاديان للقضاء ك ما ينجر عنو من 

 (1)معتهم.مساس بس

 ثانياً: حاالت اإلعفاء من تحرير احتجاج عدم الوفاء:

 خركجان عن األصل فقد يعفى اغبامل من ربرير احتجاج عدـ الوفاء يف اغباالت التالية:

يسمح اؼبشرع للحامل دبباشرة حق الرجوع على الضامنُت يف حالة إفالس اؼبسحوب عليو أك إفالس ساحب  -1

حسب اؼبادة ، للقبوؿ، ك ذلك دكف لزـك ربرير االحتجاج اكتفاء بإبراز حكم شهر اإلفالسالسفتجة غَت صاغبة 

  (.ج.ت  .ؽ) 427/6

إذا حالت دكف تقدمي السفتجة أك دكف إقامة االحتجاج يف اؼبيعاد قوة قاىرة، فيمدد اؼبيعاد حىت زكاؿ القوة  -2

بعد ميعاد االستحقاؽ، فيحق للحامل الرجوع دكف يومان 30القاىرة، أما إذا استمرت القوة القاىرة أكثر من 

 (2) حاجة إىل تقدمي السفتجة أك إقامة االحتجاج .

إذا امتنع اؼبسحوب عليو عن الوفاء يف ميعاد االستحقاؽ فإنو هبوز للحامل الرجوع على الضامنُت دكف  -3

 (3) ذ يغٍت الثاين عن األكؿ.حاجة لتحرير احتجاج عدـ الوفاء طاؼبا سبق لو ربرير احتجاج عدـ القبوؿ، إ

 .(ج.ت.ؽ) 431إدراج الساحب شرط الرجوع بدكف احتجاج )بدكف مصاريف(يف السفتجة كقفان للمادة  -4

 ثالثاً: آثار تحرير احتجاج عدم الوفاء:
                                                           

(
1
 .153تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

(
2
 . 187يظطفٗ كًال طّ ، انًطجغ انؽاتك ،ص: -(

(
3
 .227انًطجغ انؽاتك ، ص: يحًس انؽٛس انفمٙ ، -(
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إثبات تقدمي السفتجة إىل اؼبسحوب عليو يف اؼبواعيد احملددة لتقديبها للوفاء، ك بالتايل نشوء حق اغبامل يف  -1

 .(1)مباشرة دعول الرجوع الصريف على اؼبوقعُت على السفتجة 

يخ يًتتب على ربرير االحتجاج بدأ سرياف مدة التقادـ بالنسبة للدعاكل اليت يبدأ فيها اؼبيعاد من تار  -2

ؽ،ت،ج(، كىي الدعاكل اليت ترفع ضد اؼبظهرين ك الساحب يف السفتجة اليت ال تتضمن  416االحتجاج )ـ

 (2) .شرط الرجوع بال مصاريف

يلحق االحتجاج بائتماف اؼبسحوب عليو ضرران بليغان، كقد يكوف دليالن على كقوفو عن الدفع مربران لشهر  -3

  (3) .ع يف ميعاد االستحقاؽإفالسو، ك لذلك وبرص على تفاديو بالدف

 (..جت.ؽ) 402ادةحسب اؼب عدـ إنتاج التظهَت أثره بعد ربرير االحتجاج -4

 يف : عدم الوفاءعن احتجاج عدم القبول ىبتلف احتجاج 

وبرر عند امتناع اؼبسحوب عليو عن قبوؿ السفتجة ك يفيد ربريره يف السماح للحامل يف فبارسة الرجوع  األولأف 

على الضامنُت قبل تاريخ االستحقاؽ، كعليو إذا مل يقم اغبامل بتحرير ىذا االحتجاج فإنو ال يتجرد من حقو يف 

 تقدمي السفتجة للوفاء يف تاريخ استحقاقها.

رر عند امتناع اؼبسحوب عليو عن الوفاء ك عدـ ربريره يؤدم إىل سقوط حق اغبامل يف وب الثانييف حُت أف 

 (4) الرجوع على الضامنُت ما مل يسبق لو ربرير احتجاج عدـ القبوؿ الذم يغٍت عن ربرير احتجاج عدـ الوفاء.

 دعوى الرجوع الصرفي: الفرع الثاني:

إذا قاـ اغبامل بتحرير االحتجاج استنادان إىل اغباجة لذلك كمل يتدخل أحد للوفاء بقيمة السفتجة عن أحد 

اؼبلتزمُت فإف مصلحة اغبامل تستدعي الرجوع على سائر اؼبلتزمُت منفردين أك ؾبتمعُت الستيفاء قيمة السفتجة، 

                                                           
(

1
 .26شٛؼأ٘ ٔفاء ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  -(

(
2
 160تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

 .193يظطفٗ كًال طّ ، انًطجغ انؽاتك ، ص: -(3)

 .26، انًطجغ انؽاتك،ص:شٛؼأ٘ ٔفاء  -(4)
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لكن يبقى لو أف يباشر الرجوع على اؼبلتزمُت  كإف اضطر أحدىم إىل الوفاء فإف السفتجة بالنسبة إليو تنقضي

 الضامنُت لو.

 أواًل: حاالت الرجوع الصرفي:

الرجوع على اؼبظهرين ك الساحب  ؽ،ت حاالت الرجوع الصريف اليت يبكن فيها للحامل426حددت اؼبادة 

 باقي اؼبلتزمُت ك ىي كما يلي:ك 

ارس الرجوع عند االستحقاؽ يف حالة عدـ األداء، عدـ الوفاء يف ميعاد االستحقاؽ: فإذا كاف األصل أف يب-1

 فإف اؼبشرع ظبح بالرجوع.

 قبل االستحقاؽ: يف اغباالت الثالثة التالية: -2

 إذا حصل االمتناع الكلي أك اعبزئي عن القبوؿ. -أ 

 عن دفع ديونو أك حجز أموالو سواءان صدر منو قبوؿ أك مل يصدر.  إذا أفلس اؼبسحوب عليو أك توقف -ب

 (1) إذا أفلس الساحب الذم اشًتط عدـ تقديبها للقبوؿ. -ج

 ثانياً: إجراءات دعوى الرجوع القضائي:

( ك يبكنو مطالبة كل من أقاـ عليو دعول الرجوع ؽ،ت 427يلتـز اغبامل بتحرير احتجاج عدـ الوفاء )ـ  -1

الصريف بأصل مبلغ السفتجة اليت مل وبصل كفاؤىا أك قبوؽبا، ك مصاريف االحتجاجات كاالخطارات اؼبوجهة 

 (.433كغَتىا من النفقات)ـ

يقـو اغبامل بتوجيو إشعار للمظهر إليو بعدـ الوفاء يف أياـ العمل العشرة اؼبوالية ليـو االحتجاج أك ليـو  -2

التقدمي يف حالة الرجوع بال مصاريف، ك يلتـز كل مظهر بإخطار اؼبظهر السابق لو خالؿ يومي العمل التاليُت 

 ؽ،ت( . 430/2الساحب)ـ  ليـو استالـ اإلخطار على كجو التتابع لغاية الوصوؿ إىل

                                                           
 .104ضاشس ضاشس، انًطجغ انؽاتك، ص: -(1)
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يقـو اغبامل عن طريق أمر صادر على ذيل عريضة حبجز ك بيع فبتلكات اؼبسحوب عليو إذا تعذر الدفع يف  -3

 (1) ؽ،ت(.440من تاريخ التبليغ)ـ ابتداءيومان  20أجل 

 ثالثاً: سند الرجوع:

سفتجة جديدة على أم منهم ك  أجاز القانوف للحامل بوصفو دائنان عبميع اؼبوقعُت يف السفتجة أف يسحب

 على ما يلي:( ج.ت.ؽ)من  445اؼبادة ، إذ تنص (2)تسمى السفتجة يف ىذه اغبالة بسند أك سفتجة الرجوع

يجوز لكل شخص لو الحق في ممارسة الرجوع ماعدا وجود شرط مخالف، أن يحصل على دفع المبلغ »

على أحد ضامنيو المشروط وفاؤه في موطن ىذا  االطالعبواسطة سند رجوع للسفتجة و مسحوبة لدى 

  «.األخير

سند الرجوع ىو سفتجة جديدة وبررىا حامل السفتجة األصلية على أحد اؼبلتزمُت هبا كالساحب أك اؼبظهر إف 

كيعد سند الرجوع أسلوب سريع يف الرجوع  ،(3)ليستويف هبا قيمة السفتجة األصلية اؼبنظم هبا إحتجاج عدـ الوفاء 

ف اإلجراءات القضائية فيها إضاعة للوقت ك تشويو للسمعة، حيث يتم من خاللو ،أل يستغرؽ كقتا طويالال 

 إمهاؿ أحد اؼبلتزمُت بالسفتجة بعض الوقت لسداد قيمتها، ك يشًتط يف سند الرجوع ما يلي:

ذبديد *عدـ إمكانية فبارسة حق الرجوع دبوجب سند الرجوع بوجود شرط ـبالف يبنع ذلك كشرط عدـ 

 السفتجة.

 *البيانات اإللزامية للسفتجة ىي ذاهتا بيانات سند الرجوع.

 *يشتمل على مبلغ السفتجة األصلية ك مصاريف االحتجاج، ك رسم الطابع اؼبفركض على سند الرجوع.

 *هبب أف يكوف مبلغ السفتجة مساك ؼببلغ الرجوع الذم يضم مبلغ السفتجة ك اؼبصاريف ك رسم الطابع.

                                                           
 .27ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص: شٛؼأ٘ -(1)

 .239يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص:-(2)

 .135، انًطجغ انؽاتك،صَؽطٍٚ شطٚمٙ -(3)
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حمل الساحب أك اؼبظهر إال كاحد من سندات الرجوع يف حالة تراكمها ذبنبان إلشكالية تضخم اؼبصاريف *ال يت

 (.ج.ت.ؽ) 447اؼبادة:اؼبًتتبة على نسخ الرجوع 

 رابعاً: رجوع الضامنين على بعضهم:

ؽبذا اؼبوىف الرجوع إذا أشبر رجوع اغبامل على أحد اؼبلتزمُت يف السفتجة عن حصولو منو على الوفاء بقيمتها، فإف 

 :(ؽ،ت،ج) 434بدكره على اؼبوقعُت الضامنُت لو يف السفتجة على كجو التضامن ك يف ىذا الصدد تنص ـ 

  ؛«يجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن يطالب ضامنيو بكامل المبلغ الذي أوفاه و ما دفعو من المصاريف»

منشئ السفتجة ك ىو الساحب، ك عليو سنحاكؿ تتبع  هبذا تتواىل دعاكل الرجوع إىل أف تصل إىل اؼبدين األصلي

 سلسلة ىذه الدعاكل كما يلي:

 دعوى رجوع المسحوب عليو -01

يعترب اؼبسحوب عليو القابل ىو اؼبدين األصلي يف السفتجة كعليو إذا أكىف قيمتها فقد انقضى االلتزاـ الصريف 

، ك ليس للمسحوب عليو بعد قيامو بالوفاء من حق يف الرجوع سول  (1)بالنسبة عبميع اؼبوقعُت على السفتجة

على الساحب فيما لو كاف قد قاـ بالوفاء على اؼبكشوؼ أم دكف أف يتلقى مقابل الوفاء، ك تكوف دعول 

الرجوع يف ىذه اغبالة دعول عادية )دعول ككالة، فضالة أك إثراء بال سبب( زبضع للقواعد العامة كليس دعول 

 .(2)صرفية

 دعوى رجوع الساحب: -2

اختار اغبامل الرجوع على الساحب  كإذا ،الساحب ىو اؼبدين بالسفتجة سواءان كقع اؼبسحوب عليو بقبوؽبا أـ ال

كإذا كاف الساحب قد قدـ مقابل الوفاء إىل  بُرأت ذمة صبيع اؼبوقعُت على السفتجة ك ينتهي االلتزاـ الصريف،

الوفاء للحامل فإف لو أف يرجع على اؼبسحوب عليو دبا دفعو ك ذلك باؼبطالبة اؼبسحوب عليو، ك مع ذلك قاـ ب

                                                           
(

1
 .241يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص: -(

(
2
 .164تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: -(
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القضائية كفقان للقواعد العامة كليس كفقان لقانوف الصرؼ، أما إذا كاف الساحب مل يقدـ مقابل الوفاء، فليس لو 

  (1).الرجوع على أحد

  دعوى رجوع المظهرين على بعضهم: -3

 ساحب السفتجة وقابلها ومظهرىا وضامنها اإلحتياطي ملزمونعلى أف " ( ج.ت.ؽ) 432تقضي اؼبادة 

جميعا لحاملها على وجو التضامن ، ويكون للحامل حق الرجوع على ىؤالء األشخاص منفردين أو 

 .(2)" يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليو إلتزاماتهم مجتمعين بدون ان

سواءا كديا أـ قضائيا ، كاف من حق ىذا اؼبلتـز أف يطالب  اؼبلتزمُت بالوفاءىبلص من ذلك أنو إذا قاـ أحد 

 اؼبلتزمُت السابقُت عليو دبا كفاه 

 المبحث الرابع: السقوط والتقادم 

ينقضي االلتزاـ الصريف إما بسبب اإلنباؿ أك بسبب عدـ الوفاء، ك يتمثل ذلك يف السقوط ك يف التقادـ ك 

 قوط كيف مطلب ثاين للتقادـ.نستعرض يف مطلب أكؿ للس

 المطلب األول: السقوط

سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل مفهـو السقوط ك حاالتو مث كبدد نطاقو، ك ىذا ما سيتم تناكلو من خالؿ فرعُت كما 

 يلي:

 الفرع األول: مفهوم السقوط و حاالتو.

 أواًل: مفهوم السقوط:

يت تلحق اغبامل اؼبهمل الذم مل يقم باإلجراءات اليت يفرضها ىو فقد اغبق يف الرجوع الصريف، ك ىو العقوبة ال

عليو القانوف يف اؼبواعيد اؼبقررة، كيالحظ أف السقوط ال يلحق إال اغبامل اؼبهمل فحسب، دكف اؼبظهرين، إذ أف 

                                                           
(

1
 .227ؼًٛحح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك، ص: -(

(
2
 .يٍ ق، خ، ج. 432انًازج  أَظط-(
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ق لو كال القانوف ال يفرض على اؼبظهر سول االلتزاـ بإرساؿ اإلخطار الذم تلقاه عن عدـ الوفاء إىل اؼبظهر الساب

يًتتب على عدـ القياـ هبذا اإلجراء جراء السقوط  بل مسؤكلية اؼبظهر اؼبهمل عن تعويض الضرر الناشئ عن 

ك ال يعد السقوط من النظاـ العاـ فال وبق للقاضي اغبكم بو من تلقاء نفسو، بل هبب أف وبتج بو ( 1)إنبالو

ب عن اإلنباؿ أم ضرر خاص، كما ال وبق ؼبن قاـ صاحب اؼبصلحة فيو، ك لو أف يتمسك بو حىت ك لو مل يًتت

 .( 2)بالوفاء للحامل اؼبهمل الرجوع على اؼبظهرين السابقُت الذين احتفظوا حبقهم يف التمسك باإلنباؿ

 ثانياً: حاالت السقوط

 حاالت السقوط لإلنباؿ كما يلي: (ج.ت.ؽ)من  437حددت اؼبادة 

للقبوؿ  االطالعأك يف أجل معُت لدل  االطالع،إذا مل يقم اغبامل بتقدمي السفتجة اؼبستحقة الدفع لدل  -1

 ؽ،ت(.411خالؿ اؼبيعاد القانوين ك اؼبتمثل يف سنة من إنشائها)ـ 

و إذا مل يقم بتحرير احتجاج عدـ القبوؿ يف األحواؿ اليت يكوف فيها ضركريا غبفظ اغبق يف الرجوع كما ى -2

ك السفتجة اؼبشًتط عرضها للقبوؿ، ذلك أف القبوؿ يف  االطالعاغباؿ يف السفتجة اؼبستحقة بعد مدة معينة من 

 (3) .ىذه اغبالة دليل إثبات على قياـ اغبامل بتنفيذ التزامو بتقدمي السفتجة

 إذا مل يقم بتحرير احتجاج عدـ الدفع يف اؼبيعاد القانوين احملدد لو. -3

جة للوفاء يف ميعاد االستحقاؽ، السفتجة شرط الرجوع بال مصاريف ك مل يقدـ اغبامل السفت إذا تضمنت -4

 (4) إثبات ما يدعيو. ،يكوف على من يتمسك باإلنباؿك 

 

 

                                                           
 .207يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص: -(1)

  .28شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك،ص: -(2)

 .244يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك،ص: -(3) 

 .167تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص: -(4)
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 الفرع الثاني: نطاق السقوط

على األشخاص الذين تسقط حقوؽ اغبامل يف مواجهتهم نظران، ك ىم الساحب ك  (ج.ت.ؽ) 437 اؼبادةتنص 

 اؼبظهركف ك غَتىم من اؼبلتزمُت بالسفتجة باستثناء اؼبسحوب عليو القابل ك نتعرض ؽبم تباعان كما يلي:

 أواًل: العالقة بين الحامل المهمل و الساحب:

نو يستطيع أف يتمسك يف مواجهة اغبامل بسقوط حقو فإ،إذا كاف الساحب قدـ مقابل الوفاء للمسحوب عليو 

نتيجة إنبالو يف ازباذ اإلجراءات القانونية أك عدـ مراعاة مواعيدىا أما إذا مل يكن الساحب قد قدـ مقابل الوفاء، 

 (.437/4)ـ .(1) .فإنو ال هبوز لو أف وبتج على اغبامل بالسقوط رغم إنبالو

 المهمل و المسحوب عليو:ثانياً: العالقة بين الحامل 

إذا مل يكن اؼبسحوب عليو قد قبل السفتجة، ك مل يكن قد تلقى مقابل الوفاء، فال يعترب مدينا للحامل، ك ال 

يعنيو ما إذا كاف اغبامل يقظان أـ مهمالن، ك إذا مل يكن اؼبسحوب عليو قد قبل السفتجة ك لكنو تسلم مقابل 

 .(2)تجة، بيد أنو هبوز للحامل أف يطالبو دبقابل الوفاء الذم انتقلت ملكيتو إليوالوفاء، فإنو ال يلتـز دبقتضى السف

أما إذا كاف اؼبسحوب عليو قد قبل السفتجة فإنو يصبح مدينان أصليان يف السفتجة ك يبتنع عليو التمسك بسقوط 

 (3) .حق اغبامل اؼبهمل يف الرجوع عليو

 و المظهرين ثالثاً: العالقة بين الحامل المهمل

نتقاؿ ملكيتها إليو ، ا حتجاج على اغبامل بإنبالو ، لكوف اؼبظهر دفع قيمة السفتجة مرة دبناسبةهبوز للمظهر اال

 (4) .كبالتايل ال ؿبل إلضطراره إىل الدفع مرة ثانية إىل حامل مل يراع الواجبات اليت فرضها عليو القانوف

 

                                                           
(

1
 .245، انًطجغ انؽاتك،ص:يحًس انؽٛس انفمٙ -(

(
2
 .210يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص: -(

(
3
 .167تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك،ص:  -(

(
4
  .135، انًطجغ انؽاتك،ص:ػثس انحًٛس انشٕاضتٙ-(
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 نيوالكفالء الصرفيالعالقة بين الحامل المهمل  رابعاً:

يأخذ الضامن االحتياطي ك القابل بالتدخل مركز من تدخل ؼبصلحتو، لذلك ال هبوز إلحدانبا أف وبتج بسقوط 

 (1) .حق اغبامل إلنبالو إال إذا كاف من تدخل ؼبصلحتو يستطيع أف يتمسك هبذا اغبق

 المطلب الثاني : التقادم

 مث انقطاع التقادـ ككقفو من خالؿ فرعُت كما يلي:،نتعرض من خالؿ ىذا اؼبطلب إىل مفهـو التقادـ ك مدده 

 الفرع األول: مفهوم التقادم و مدده:

 أواًل: مفهوم التقادم 

، أخضع (ج.ت.ؽ) 308 اؼبادةسنة، حسب  15خالفان للقواعد العامة اليت تقضي نتقادـ اغبقوؽ دبقتضى 

ؽ،ت،ج، كيستند ىذا 416ارم الدعاكل الصرفية الناشئة عن السفتجة لتقادـ قصَت نصت عليو ـ اؼبشرع التج

التقادـ القصَت يف أساسو إىل قرينة الوفاء، حيث جرل العرؼ التجارم على أف مضي مدة معينة من تاريخ 

قيمة بوسيلة أك استحقاؽ السفتجة دكف قياـ الدائن بطلب استيفاء قيمتها يفًتض أنو قد حصل على تلك ال

 (2)بأخرل

 ك هبذا فإف السفتجة زبضع يف تقادـ الدعاكل اؼبتعلقة هبا ؼبدة ـبتلفة مستمدة من القانوف الصرؼ

 ثانياً: مدد التقادم:

 كما يلي:  461تناكؿ اؼبشرع يف أحكاـ التقادـ بشأف الدعاكل الناشئة عن السفتجة حسب ـ 

 على قابلها: الدعاوى الناشئة عن السفتجة و المرفوعة -1

تسقط دبضي ثالث سنوات من تاريخ االستحقاؽ سواءان بالنسبة للمسحوب عليو أك القابل بطريق التدخل أك 

 الضامن االحتياطي .

                                                           
(

1
 .101َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص: -(

(
2
 .248يحًس انؽٛس انفمٙ، انًطجغ انؽاتك، ص:-(
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 دعاوى الحامل على الساحب أو المظهرين: -2

ك من تاريخ كرفض قبوؽبا أ ،إذا قدمت للمسحوب عليو ،تتقادـ دبركر سنة كاحدة من تاريخ االحتجاج لعدـ القبوؿ

 االستحقاؽ.

 دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو اتجاه الساحب: -3

أك من تاريخ رفع الدعول  ،تبدأ من اليـو الذم سدد فيو اؼبظهر السفتجة ،أشهر 6تسقط ىذه الدعاكل دبركر 

 ..ج(ت.ؽ) 461/3 حسب اؼبادة (1)القضائية ضد أحدىم يف حالة امتناعو عن الوفاء

 انقطاع التقادم ووقفو الفرع الثاني :

 أوال : انقطاع التقادم

 ك ىي:(، ج.ت.ؽ) 461ينقطع التقادـ لسببُت كفقان للمادة 

 :المطالبة القضائية -1

ىي رفع الدعول أماـ احملكمة اؼبختصة ك صدكر حكم بشأهنا، فإذا رفع اغبامل الدعول للمطالبة دببلغ السفتجة 

أك دعول للقياـ باغبجز التحفظي، فبصدكر اغبكم يلـز اؼبدين بأداء السفتجة  ،أك بطلب شهر إفالس مدينو

 .(2)كيبدأ آخر جديد ،فينقطع التقادـ السارم

 :إقرار المدين بحق الدائن في السفتجة -2

، بسند مستقل عن السفتجة، (3)مىت اعًتؼ اؼبدين حبق الدائن اعًتافا صروبا أك ضمنيا ؛ينقطع التقادـ باإلقرار

 ( 4) .كتبدأ أخرل جديدة من ذلك التاريخ ،فينقطع التقادـ بعد بدأ سريانو، فتسقط ىذه اؼبدة

 

                                                           
 .29شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك،ص: -(1)

 .29انًطجغ َفؽّ، ص: -(2)

 .222يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص: -(3)

 .29شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك،ص: -(4)
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 ثانياً: وقف التقادم :

مل يشر اؼبشرع التجارم إىل موضوع كقف التقادـ فبا ينبغي الرجوع إىل أحكاـ القانوف اؼبدين، اليت تقضي بأف 

(، ك اؼبانع قد يكوف ،ج)ؽ،ت 316 اؼبادة أف يطالب حبقو يوقف التقادـ إذا كجد مانع يتعذر معو على الدائن

أما بالنسبة ألثر كقف التقادـ، فيقتصر ، (1)ماديان كاغبرب ك قد يكوف معنويان كرابطة احملجوز كمن ينوب عنو قانونان 

دة على تعطيل مدة التقادـ أثناء قياـ سبب الوقف، فإذا زاؿ سبب الوقف ربتسب اؼبدة السابقة كما ربسب اؼب

 .(2)الالحقة

دكف انقضاء الدين األصلي الذم أنشأت  ،إىل انقضاء الدين الصريفيؤدم  ،التقادـ الصريفنسجل يف األخَت أف 

 السفتجة من أجلو، فيحق لصاحبو اؼبطالبة بو ما مل ينقضي لسبب آخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .224يظطفٗ كًال طّ، انًطج انؽاتك، ص: -(1)

 .105َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص: -(2)
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 والشيك الفصل الثاني: السند ألمر 

من الناحية العملية إال أف السفتجة بدأت تأخذ أنبية خاصة يف اؼبعامالت رغم أف السند ألمر يعترب أكثر شيوعا 

التجارية مع ازدىار اغبياة التجارية ك االقتصادية ك زيادة حجم التبادؿ التجارم سواءان داخليا أك خارجيا، فبا عاد 

أحكاـ السند ألمر أحاؿ بأنبية السفتجة مرة أخرل على ساحة اؼبعامالت التجارية  ك اؼبشرع ك ىو بصدد معاعبة 

إىل  465كقد نظم اؼبشرع أحكاـ السند ألمر يف اؼبواد من ، تجة حىت يتفادل التكرار ك اػبلطعلى أحكاـ السف

  ك اؼبالحظ أنو مل يسهب يف بياف أحكامو ك توضيحها. 471

  المبحث األول: السند ألمر

طبيعتو القانونية كأحكامو، مث تبياف كيفية تداكؿ السند ربديد ؼبعرفة ماىية السند ألمر، سنحاكؿ يف ىذا اؼببحث 

 يلي: ألمر كأحكاـ الوفاء بو، من خالؿ مطلبُت كفقا ؼبا

 شروط صحتوطبيعة السند ألمر و  المطلب األول: 

 من خالؿ فرعُت كما يلي :  شركط صحتو،سنعمد يف ىذا اؼبطلب اىل ربديد طبيعة السند ألمر مث إبراز 

 الطبيعة القانونية للسند ألمر: الفرع األول

يلتـز فيو الساحب بأف يدفع للمستفيد مبلغ من النقود دبجرد ،السند ألمر أك اإلذين ىو عبارة عن ؿبرر مكتوب 

، ك ىبتلف السند ألمر عن السفتجة من ناحية أطرافو، حيث (1)أك يف ميعاد معُت أك قابل للتعيُت ،اإلطالع

ىم الساحب كاؼبسحوب عليو كاؼبستفيد، كينشأ عنها ثالث عالقات  ،ثالثة أطراؼتتضمن السفتجة عند إنشائها 

العالقة الثانية بُت يد ك أساسها سبب إنشاء السفتجة ك بقبوؿ اؼبسحوب عليو، العالقة األكىل بُت الساحب كاؼبستف

أساسها ك  ،كاؼبستفيدابل ؼبسحوب عليو القكالعالقة الثالثة بُت ا ،كأساسها مقابل الوفاء ،الساحب كاؼبسحوب عليو

نبا احملرر)الساحب( كاؼبستفيد ألنو يتضمن  ،القبوؿ، أما السند ألمر فهو يتضمن عند إنشائو شخصُت فقط

                                                           
 .107،ص:، انًطجغ انؽاتك َازٚح فٕضٛم -(1)
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تعهدان من احملرر بدفع مبلغ معُت من النقود للمستفيد، ك بالتايل ال يوجد إال عالقة كاحدة عند إنشائو بُت احملرر ك 

 (1).سند ألمر ك ال ؿبل يف السند ألمر ؼبقابل الوفاء ك القبوؿاؼبستفيد أساسها سبب إنشاء ال

 كاآليت:     مثال،   كصورة السند ألمر عادة

 دج200.000 -2015سبتمرب10اعبزائر يف 

 .2015أتعهد بأف أدفع ألمر علي مبلغ ك قدره مئيت ألف دينار جزائرم يف أكؿ مام 

 توقيع احملرر                                                                 

على النقيض من السفتجة ال يعترب السند ألمر تصرفان ذباريان دبقتضى طبيعتو، كدليل ذلك أف اؼبشرع عندما نظم 

ؽ،ت  389تضمنتو ـ  السفتجة، بدأ بالنص على أهنا عمل ذبارم بالنسبة عبميع األشخاص، ك ىذا النص الذم

، كعليو فالسند ألمر ال يعترب ال يعترب كرقة ذبارية رغم (2)ال قبد نظَتان لو بُت األحكاـ اليت قررىا اؼبشرع للسند ألمر

أنو يتداكؿ بطريق التظهَت، ك يعترب السند ألمر من طبيعة ذبارية ؟إذا كاف قد حرر ألعماؿ ذبارية ك يستوم أف 

 .(3)جر، ك يستوم يف ىذه اغبالة أيضاَ أف يكوف قد حرر ألعماؿ مدنية أك ألعماؿ ذباريةؿبرره تاجران أك غَت تا

 السند لؤلمر  شروط صحةالثاني:  الفرع

 .أف تتوفر فيو شركط موضوعية ك شكلية ،يشًتط لكي يكوف السند ألمر سندان صحيحان 

 : الشروط الموضوعية:أوال

 كاحملل كالسبب ، كىي ال زبتلف عما أكردناه سابقا خبصوص السفتجة .ىي الشركط اؼبتعلقة بالرضا كاألىلية 

 

 

 
                                                           

 .227،ص:2005ُفٙ يحًٕز، األٔضاق انرجاضٚح)انكًثٛانح، انؽُس أليط،انشٛك(، زاض انُٓضح انؼطتٛح، انماْطج،حػظاو    -(1)

 .122ضاشس ضاشس، انًطجغ انؽاتك، ص: -(2)

 .111َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص: -(3)
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 : الشروط الشكلية:ثانيا

اؼبشرع شركطا شكلية الزمة لصحة السند ألمر، كما ىذا إال تطبيقا ؼببدأ الكفاية كالشكلية اليت  اشًتط 

تقـو عليها األكراؽ التجارية، حيث هبب أف يتضمن السند بيانات إلزامية كبيانات يبكن لألطراؼ االتفاؽ على 

 إدراجها.

 : البيانات اإللزامية:01

 لزامية اليت يشًتط توافرىا يف صحة السند ألمر، كىي:ؽ.ت البيانات اإل 465حددت اؼبادة  

شرط االمر أك عبارة "سند ألمر" أك أم عبارة أخرل تفيد ىذا اؼبعٌت مكتوبة على منت السند باللغة  - 

 اليت كتب هبا.

 تعهد غَت معلق على شرط بوفاء دببلغ معُت من النقود. - 

 تاريخ االستحقاؽ. - 

 ك ألمره )اؼبستفيد(.اسم من هبب الوفاء لو أ - 

 تاريخ كمكاف إنشاء السند. - 

 - )  .(1) توقيع من أنشأ السند )أم اؼبلـز

يتضح من ذلك أف اؼبشرع اشًتط لكي يعترب الصك سندا ألمر أف يتضمن شرط االمر أك عبارة "سند  

افة إىل ذلك ألمر" على ذات الصك، مثلما اشًتط كتابة كلمة سفتجة يف ذات الصك حىت يعًت سفتجة، اإلض

يتضمن السند ألمر صبيع البيانات اؼبشار إليها، كىي ذات البيانات اليت هبب توافرىا يف السفتجة فيما عدا اسم 

من يلزمو الوفاء )اؼبسحوب عليو(، حيث أف ىذا البياف غَت موجود يف السند ألمر ألنو يتضمن شخصُت فقط نبا 

 .(2)الساحب كاؼبستفيد

                                                           
(1)

 يٍ ق.خ.ج. 465أَظط انًازج  – 
(2)

 ..278ص: .انًطجغ انؽاتكو حُفٙ يحًٕز، ظاػ – 
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التعرض لو من شرح فيما ىبص البيانات اإللزامية اؼبشًتطة يف صحة السفتجة كعليو يكوف كل ما مت  

 .(1)صاغبا بالنسبة للبيانات اؼبشًتطة يف صحة السند ألمر

 : البيانات االختيارية:02

ؽ.ت.ج، هبوز أف يتضمن السند ألمر بيانات  465إىل جانب البيانات اإللزامية اليت تتطلبها اؼبادة  

ؿبال لالتفاؽ بُت أطرافو، فيجوز أف يدكف على منت السند ألمر البيانات االختيارية السابق التعرض اختيارية تكوف 

ؽبا يف السفتجة، كاليت تتفق كطبيعتو كشرط الوفاء يف احملل اؼبختار، شرط الرجوع بال مصاريف أك بدكف احتجاج، 

، كبديهي أنو ال ؾباؿ للحديث عن كما هبوز ألحد اؼبظهرين إدراج شرط عدـ الضماف أك شرط عدـ التظهَت

شرط القبوؿ أك عدـ القبوؿ يف السند ألمر، على اعتبار أنو ال يشكل ضمانا كما ىو اغباؿ يف السفتجة لعدـ 

كجود اؼبسحوب عليو، فاؼبدين الصريف ىنا ىو ساحب السند ألمر، كالذم تكوف لو ىذه الصفة كصفة اؼبسحوب 

 .(2)عليو

 تداول السند ألمر وأحكام الوفاء بو: :المطلب الثاني

 يلي:  سنعاًف يف ىذا اؼبطلب تداكؿ السند ألمر ، مث أحكاـ الوفاء بو من خالؿ فرعُت كما

 تداول السند ألمر:: الفرع األول 

يتداكؿ السند ألمر الصحيح، كىو الذم يتضمن البيانات اإللزامية الواجبة بطريق التظهَت، باعتبار أنو  

،  (ؽ.ت.ج)من  467/01ية مثلو مثل السفتجة، كىبضع يف ذلك إىل األحكاـ اؼبتعلقة السفتجة اؼبادة كرقة ذبار 

كاػباص السفتجة، كاؼبالحظ أف السند ألمر يقبل التظهَت الناقل  425إىل  396حيث ال تطبق اؼبواد من 

، معٌت أنو يبكن أف يكوف تظهَت السند ألمر ناقال للملكية على ميٍتأللملكية كالتظهَت التوكيلي ككذا التظهَت الت

                                                           
(1)

 فٙ انفظم االٔل ترظٕص انؽفرجح. فظٛهّأَظط يا ذى شطحّ ٔذ – 
(2)

 .176 :، صتهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك – 
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وف التظهَت توكيليا أك تأمينيا على نفس األحواؿ كالتفصيل الذم سبت دراستو يف الفصل األكؿ، كما يبكن أف ي

 .(1)كاالحكاـ اليت سبق التعرض ؽبا يف السفتجة

 لزامية يف السند ألمر كما يلي:على جزاء زبلف أحد البيانات اإل (ؽ.ت.ج) 466نصت اؼبادة 

 إذا مل وبدد تاريخ االستحقاؽ يف السند اعترب كاجب الدفع لدل االطالع عليو. – 01 

 إذا مل يذكر مكاف إنشائو اعترب ؿبرر باؼبكاف اؼبعُت جباف احملرر. – 02 

الوقت   ذاتيفإذا مل يعُت بو مكاف خاص للدفع اعترب مكاف إنشائو ىو مكاف الدفع، كىو  – 03 

 .(2)اؼبكاف الذم بو مقر اؼبلـز بالدفع "الساحب"

 :ألمر قيمة السندبالوفاء وأحكام : ضمانات الفرع الثاني

يسرم على السند ألمر الضمانات السابق شرحها دبناسبة السفتجة، كاليت تتفق كطبيعتو، أم تسرم  

مل يذكر يف صيفة الضماف اسم اؼبلتـز اؼبضموف  القواعد اؼبتعلقة بالتضامن كالضماف االحتياطي، مع مراعاة أنو إذا

اعترب الضماف حاصال ؼبصلحة ؿبرر السند، أما مقابل الوفاء كالقوؿ فال يكوف من ضمن ضمانات السند ألنو ال 

 .(3)يوجد مسحو عليو

ؽ.ت.ج إحالة فيما يتعلق أحكاـ االستحقاؽ،  467أما فيما ىبص أحكاـ الوفاء فقد تضمنت اؼبادة  

، كالرجوع، كاالحتجاج، كتعدد النسخ، كالتقادـ، على األحكاـ اػباصة بالسفتجة، لذلك كبيل يف ىذا الوفاء

 الشأف إىل ما سبق شرحو.

 الشيكالمبحث الثاني: 

د الشيك من أكثر األكراؽ التجارية شيوعا يف األكساط التجارية مقارنة مع باقي األكراؽ، فقد كطد العرؼ الثقة  عي

 و يكوف دائما على مؤسسة مالية معينة.بالتعامل بو بُت األشخاص اؼبدينة كالتجارية السيما أف سح يف
                                                           

(1)
 .177-176تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك ، ص  – 

(2)
 .230يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(3)
 .280ػظاو حُفٙ يحًٕز، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 األول: ماىية الشيك: طلبالم

 543إىل  472تناكؿ اؼبشرع أحكاـ الشيك يف الباب الثاين من الكتاب الرابع اؼبتعلق باألكراؽ التجارية من اؼبادة 

ث توضيح مفهـو الشيك مث ربديد شركط صحتو من خالؿ مطلبُت  ، كسنحاكؿ من خالؿ ىذا احمل.ج(ؽ.ت)

 كما يلي:

 األول: مفهوم الشيك: الفرع

ربديد اؼبقصود بالشيك كربديد طبيعتو القانونية، مث نتناكؿ أشكاؿ إنشاء الشيك كأنواعو،  الفرعسنحاكؿ يف ىذا 

 كما يلي:  عنصرينكىذا من خالؿ 

 الشيك وتكييفو القانوني: : تعريفأوال

 : تعريف الشيك:01

بأف يدفع مبلغا من النقود  ،يأمر فيو مصرفا ىو اؼبسحوب عليو،صك ؿبرر من قبل شخص ىو الساحب  

أك ؼبصلحة الشخص الذم سوؼ يعينو اؼبستفيد أك ،عند االطالع عليو ؼبصلحة شخص ثالث ىو اؼبستفيد 

 .(1)اغبامل

الشكل، إذ أنو يتضمن مثلها ثالثة أطراؼ ىم الساحب كاؼبسحوب عليو شبو الشيك السفتجة من حيث ي

 كاؼبستفيد أك اغبامل، كما أنو يفًتض مثلها كجود عالقتُت قانونيتُت سابقتُت:

 كتسمى مقابل الوفاء أك الرصيد بين الساحب والمسحوب عليو :ىاألول 

 ؛(2)كتسمى كصوؿ القيمة الثانية: بين الساحب والمستفيد

 :حبيد أف الشيك ىبتلف عن السفتجة من عدة نوا  

                                                           
(1)

يحًس يؽؼٕز٘، انحًاٚح انًظطفٛح نحايم انشٛك، تحث نُٛم زتهٕو انسضاؼاخ انؼهٛا انًؼًمح فٙ انمإٌَ انراص، جايؼح يحًس  – 

 .15 :، ص2008-2007انرايػ، انطتاط، كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔاالجرًاػٛح، 
(2)

 .240اتك، ص ؽيظطفٗ كًال طّ، انًطجغ ان – 
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ؽ.ت  474أف اؼبسحوب عليو يف الشيك هبب اف يكوف دائما إحدل اؼبؤسسات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  –

)بنك ...(، أما اؼبسحوب عليو يف السفتجة فيجوز أف يكوف شخص طبيعي أك إحدل اؼبؤسسات اؼبنصوص 

 عليها قانونا.

يكوف مستحق األداء جملرد االطالع باعتباره أداة كفاء فحسب، بينما السفتجة ال تكوف أف الشيك دائما  –

 مستحقة الوفاء جملرد االطالع أك بعد أجل، فهي أداة للوفاء كاالئتماف معا.

أف الشيك هبب اف يكوف لو مقابل كفاء قائم كقت إصداره ألنو مستحق الدفع دبجرد االطالع، على عكس  –

 يف السفتجة الذم يشًتط أف يوجد يف ميعاد االستحقاؽ.مقابل الوفاء 

أف الشيك ال هبوز تقديبو للمسحوب عليو للقبوؿ ألف الشيك كىو كاجب الدفع ؾبرد االطالع إمبا يقدـ  –

 .(1)للمسحوب عليو للوفاء ال للقبوؿ، يف حُت أف السفتجة تقدـ عادة للمسحوب عليو للقبوؿ

 : التكييف القانوني للشيك:02

الشيك من األكراؽ التجارية كال فرؽ بينو كبُت السفتجة اؼبستحق األداء لدل االطالع إال من حيث صفة يعد 

اؼبسحوب عليو، إال أنو على النقيض من السفتجة اليت تعد عمال ذباريا حبسب الشكل، فإف الشيك ال يعد 

ؿبرره تاجرا كبغرض متطلبات أف يكوف  بتصرفا ذباريا مقتضى شكلو، كمنو لكي يكوف الشيك ذباريا هب

 .(2)ذبارتو

 : أشكال إنشاء الشيك وأنواعو:ثانيا

 : أشكال إنشاء الشيك:01

 يذكر فيو اسم اؼبستفيد صراحة مع ذكر عارة ألمر أك عدـ ذكرىا. إنشاء الشيك لفائدة شخص مسمى: – أ

                                                           
(1)

 .294نؽاق، ص فٕظ٘ يحًس ؼايٙ، انًطجغ ا – 
(2)

 .194تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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يذكر فيو اسم اؼبستفيد مع ذكر عبارة ليس  إنشاء الشيك لفائدة شخص مسمى مع عبارة ليس ألمر: – ب

 ألمر، كيف ىذه اغبالة ال يبكن تداكؿ الشيك إال بطريق حوالة اغبق.

يعد لشيك غباملو عندما يذكر فيو اسم اؼبستفيد أك يذكر فيو صراحة أنو  إنشاء الشيك لفائدة الحامل: – ج

 .(1)ة الضمانات فيوغباملو، كال يتم تداكؿ الشيك غباملو إال بطريق التسليم لقل

 : أنواع الشيك:02

 للشيك األنواع التالية: 

كيقصد بو الشيك الذم يعطيو الساحب لشخص آخر، كىو شيك كامل البيانات كصحيح شيك الضمان:  – أ

حىت إذا مل  (2)نا لدين أك كاقعة معينةاكلكنو يتفق معو على أف يبقيو لديو كال يقدمو للوفاء إىل اؼبسحوب عليو ضم

يدفع الدين أك مل تتحقق الواقعة تقدـ إىل البنك لصرؼ قيمتو، كعلى أف يرده إليو مىت كىف الدين أك مىت ربققت 

الواقعة، كقد قرر القضاء اعبزائرم عدـ صحة مثل ىذه الشيكات، حيث تقرر بأف الشيك ىو أداة دفع يف اغباؿ 

ط عدـ صرفو فورا يشكل يف حد ذاتو جريبة يعاقب عليها القانوف كليس أداة قرض، كبالتايل فإف إصداره مع اشًتا

 .(3)بنفس عقوبة إصدار شيك بدكف رصيد

كىو شيك عادم يوجد بو خطاف متوازياف على كجهو كيف إحدل جوانبو، كال تؤدل  الشيك المسطر: – ب

أك بالتسليم إذا كاف غباملو،  قيمتو إال ؼبصرؼ معُت أك مؤسسة مالية، كيتم تداكلو بطريق التظهَت إذا كاف ألمر

 كالشيك اؼبسكر نوعاف:

                                                           
(1)

 .35 :شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص – 
(2)

 .206 :تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص – 
(3)

 .207:انًطجغ َفؽّ، ص – 
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فالتسطَت العاـ ىو الذم يًتؾ فيو الفراغ بُت اػبطُت اؼبتوازيُت على  ر تسطيرا عاما:طالشيك المس – 1-ب

بياض أك يكتب بُت اػبطُت لفظ "بنك" بدكف ربديد، كحينئذ ال هبوز للمسحوب عليو أف يدفع قيمة الشيك إال 

 .(1) ؽ.ت.ج( 513/01ألحد البنوؾ أك لعميل اؼبسحوب عليو أك لرئيس مكتب الصكوؾ الربيدية )اؼبادة 

ىو الذم يذكر فيو اسم بنك معُت فيما بُت اػبطُت، كحينئذ ال هبوز  الشيك المسطر تسطيرا خاصا: – 2-ب

 .(2)للمسحوب عليو أف يويف الشيك إال للبنك اؼبعُت بالذات أك البنك الذم مت توكيلو لقبض قيمة الشيك

وفاء بو نقدا، بل يوصي بو ىو الشيك الذم يقـو ساحبو أك حاملو دبنع ال الشيك المقيد في الحساب: – ج

ارة بأك بع بنك لصاٌف اؼبستفيد تقييده يف حسابو كيتم تقييد الشيك يف اغبسابعن طريق توثيقو يف سجالت ال

ؽ.ت على ىذا النوع من الشيكات بقوؽبا: "إف الشيكات  514أخرل منع الوفاء بو نقدا، كقد نصت اؼبادة 

 يف اػبارج ككاجبة الوفاء يف اعبزائر تعترب كشيكات مسطرة". واليت تكوف مسحوبةباؼبعدة للقيد يف اغبسا 

اؽبدؼ من تقييد الشيك يف اغبساب كمنع الوفاء بو نقدا ىو دفع ـباطر السرقة أك الضياع أك التزكير كتقليل إف 

 .(3)تداكؿ النقود

األصل أنو ال كجود للقبوؿ يف الشيك ألنو كاجب الدفع دبجرد االطالع خبالؼ السفتجة، الشيك المؤشر:  – د

غَت أنو بناءا على طلب الساحب أك اغبامل يبكن للمسحوب عليو أف يؤشر على الشيك فبا يثبت كجود مقابل 

بل الوفاء إىل غاية ؽ.ت.ج( اذف فالتأشَت ال يًتتب عليو ذبميد مقا 475/02الوفاء يف تاريخ التأشَت )اؼبادة 

 استيفاء اغبامل لقيمة الشيك.

 
 
 

                                                           
(1)

 .117َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(2)

 .293يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(3)

، 2012-2011ػٛؽٗ انؼٕأزج، أحكاو انشٛك زضاؼح فمٓٛح ذأطٛهٛح يماضَح تانمإٌَ، ضؼانح نُٛم شٓازج ياجؽرٛط، جايؼح انمسغ،  – 

 .33ص 
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ىو شيك يقدـ للمسحوب عليو بناء على طلب الساحب أك اغبامل للتأشَت عليو دبا الشيك المعتمد:  – ىـ

لصاٌف اغبامل إىل غاية استيفاء قيمة الشيك فيصح الوفاء الشيك مؤكدا، غَت  (1)يفيد االعتماد ذبمد مقابل الوفاء

 أف االعتماد ال يقصد منو القوؿ، ألف الشيك ال ىبضع لعملية القوؿ.

كىو امر من الساحب الذم يبلك حسابا يف الربيد بدفع مبلغ من النقد لصاٌف مستفيد  الشيك البريدي: – و

 .(2)معُت، كيتميز الشيك الربيدم أنو ال يقبل التداكؿ، كال يستحق الدفع للشخص اؼبعُت فيو أك لنائبو

قيا بل معاًف ىو شيك تنطبق عليو كافة شركط الشيكات كمواصفاهتا، غَت أنو ليس كر  الشيك اإللكتروني: – ن

إلكًتكنيا كيتضمن أمرا من الساحب إىل البنك اؼبسحوب عليو، بأف يدفع مبلغا من النقود إلذف شخص ثالث 

كىو قابل للتداكؿ عن طريق التظهَت يف الدكؿ اؼبتطورة إلكًتكنيا، كاليت تعتمد على بطاقات  (3)يسمى اؼبستفيد

 .(4)طاقات الذكية كبطاقات الصرؼ البنكيباالئتماف كال

ارة عن أكامر تسحبها مؤسسة على بالشيكات السياحية ىي عشيك المسافرين )الشيك السياحي(:  – ي

قصد سبكُت السواح من اغبصوؿ على النقود الالزمة ؽبم يف األماكن اليت  ،فركعها يف جهات ـبتلفة يف العامل

 (5) .دكف اف يضطركا إىل ضبل نقودىم فبا هبنبهم ـباطر ضياعها ،يزكركهنا

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .137ضاشس ضاشس، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(2)

 .34ػٛؽٗ يحًٕز ػٛؽٗ انؼٕأزج، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(3)

 .33انًطجغ َفؽّ، ص  - 
(4)

 .35شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(5)

 .296يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
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 أو صورية البياناتوجزاء تخلف  الثاني: شروط صحة الشيك فرعال
يشًتط لصحة الشيك كالتعامل بو توافر شركط موضوعية كأخرل شكلية، كىذا  ؛على غرار باقي األكراؽ التجارية

 يلي: ما من خالؿ لفرعما سنحاكؿ تبيانو يف ىذا ا

 : الشروط الموضوعية:أوال

 فيما يلي: ،اؼبوضوعية لصحة الشيكتتمثل الشركط 

 : الرضا:01

 اػبايل من كل العيوب. ؛الرضا الصحيح عنصر -كباقي االلتزامات القانونية-إصدار الشيك  هبب أف يتوافر يف

 : األىلية:02

إال إذا صدر من تاجر كألغراض ذبارية، كتطبيقا لذلك إذا  ،ال يتوجب توفر األىلية التجارية يف ساحب الشيك

 .(ج.ؽ.ت) 504الساحب أىليتو فال يؤثر ذلك على الشيك اؼبادة  فقد

 : المحل:03

 كؿبقق الوجود كقت إصدار الشيك. ،ىو اؼببلغ النقدم الذم هبب اف يكوف موجودا

 : السبب:04

 (1) .هبب أف يكوف السبب يف العالقة األصلية اليت تربط بُت الساحب كاؼبستفيد مشركعا

 : الشروط الشكلية:ثانيا

كيدرجوهنا يف  ،نات إلزامية ذَكرىا القانوف، كما قد ىبضع لبيانات اختيارية يتفق عليها األطراؼايبىبضع الشيك ل

 السند.

 

 
                                                           

(1)
 .32شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 : البيانات اإللزامية01

اإللزامية الواجب توافرىا على الصك اؼبكتوب، كاليت ال يصح الشيك  البيانات .ج(ؽ.ت) 472حددت اؼبادة 

 بدكف تدكينها، كىي كما يلي:

 كباللغة اؼبستعملة يف ربريره. ،ارة شيك مدرجة يف نص السند نفسوبذكر ع –  

 مر غَت معلق على شرط بدفع مبلغ معُت.أ –  

 اسم الشخص الذم هبب عليو الدفع )اؼبسحوب عليو(. –  

 بياف مكاف الدفع. –  

 بياف مكاف اإلنشاء كتارىبو. –  

 .(1)توقيع من أصدر الشيك "الساحب" –  

 : البيانات االختيارية:02

 هبوز أف يتضمن الشيك بيانات اختيارية يشًتط أف ال تتعارض مع طبيعتو كأداة لالطالع أك تفقده كفايتو الذاتية.

مل يرد اسم اؼبستفيد من البيانات اإللزامية، على خالؼ السفتجة كالسند ألمر، كمرد  بيان اسم المستفيد: –

 .(2)يعد دبثابة شيك غباملو ،الذم مل يذكر فيو اسم اؼبستفيد الشيكك  ،ىذا الفارؽ أف الشيك هبوز أف وبرر غباملو

 واجب الدفع في موطنال يجوز أن يكون الشيك بأنو: ".ج(ؽ.ت) 478تقضي اؼبادة  المحل المختار: –  

الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليو أو بمنطقة أخرى يشترط أن يكون الغير مصرفا 

"، فلهذا الشرط أنبية عملية بالنسبة للشيك الذم يستعملو اؼبسافركف حيث يغنيهم للصكوك البريدية أو مكتبا

 .(3)ليس لو فركع يف اعبهة اليت يستحق فيها أداء الشيكعن نقل النقود، كيفيد أيضا اؼبسحوب عليو الذم 

                                                           
(1)

 .159:انًطجغ انؽاتك، ص َؽطٍٚ شطٚمٙ ،– 
(2)

 .252يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(3)

 .33، ص يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك تهؼٛؽأ٘ – 
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يبكن أف يعُت يف الشيك ضامن احتياطي يضمن كفاء قيمة الشيك حسب ما جاءت  الضمان االحتياطي: –  

 بقوؽبا:.ج(ؽ.ت) 497بو اؼبادة 

 ...". إن وفاء مبلغ الشيك يمكن ن يضمن كليا أو جزئيا بضامن احتياطي كفيل" 

يبكن للساحب اك اؼبظهر أك الضامن االحتياطي أف  شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج: –  

ىذا الشرط سرت  بكإذا اشًتط الساح.ج(، ؽ.ت) 518يشًتط على اؼبستفيد عدـ إجراء احتجاجات اؼبادة 

 .(1)رم آثاره إال عليو كحدهآثاره على صبيع اؼبوقعُت، اما إذا اشًتطو أحد اؼبظهرين أك أحد ضامٍت الوفاء فال تس

 تعدد النظائر والنسخ: –  

أنو هبوز ربرير الشيك من عدة نظائر .ج(،ؽ.ت) 525ك 524من استقراء اؼبادتُت  النظائرفيما ىبص  

 متماثلة بتوافر شرطُت:

 أف يرد اسم اؼبستفيد على الشيك أم ال يكوف غباملو.•  

 كاجب الدفع يف بلد آخر أك العكس.هبب اف يصدر الشيك يف اعبزائر كيكوف •  

مربئا لذمة الساحب كاؼبسحوب عليو كتبطل باقي ،كيعد الوفاء بقيمة الشيك مقابل نظَت من النظائر  

 النظائر.

 على ما يلي:.ج(، ؽ.ت) 508ل هبا بنصو يف اؼبادة مفقد أجاز اؼبشرع التعاالنسخ أما فيما ىبص 

 بوفاء قيمتو بموجب نسختو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بيطالفي حالة ضياع الشيك يجوز للمالك أن " 

"... 

 ثالثا: جزاء تخلف أو صورية البيانات:

                                                           
(1)

 161انًطجغ انؽاتك ، ص : ،َؽطٍٚ شطٚمٙ – 
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زامية يف الشيك يًتتب عليو البطالف، إال أف ىذا األصل ليس لإذا كاف األصل أف ترؾ أحد البيانات اإل 

 يلي:  كما.ج(ؽ.ت) 473مطلقا بل ترد عليو استثناءات نصت عليها اؼبادة 

 جزاء إغفال أحد البيانات اإللزامية: – 01

إذا مل يذكر يف الشيك مكاف الوفاء )الدفع( اعترب مستحق الوفاء يف اؼبكاف الذم يوجد بو اؼبركز •  

 الرئيسي للبنك اؼبسحوب عليو.

 إذا مل يذكر يف الشيك مكاف إصداره )إنشائو( فيعد أنو صدر يف موطن الساحب.•  

 ة احد البيانات اإللزامية:جزاء صوري – 02

يقصد بالصورية كل ربريف أك تزييف لبياف إلزامي أك أكثر من البيانات الواردة يف الشيك أم إظهارىا  

 على كبو ىبالف اغبقيقة، فقد اكد اؼبشرع التجارم ككذا اؼبشرع اعبنائي على ضباية الشيك كما يلي:

  بالنسبة للقانون التجاري: –أ 

 ية البيانات التالية:نص على جزاء صور 

، كذلك بتقديبو أك تأخَته، كيلجأ بترد الصورية غالبا بالنسبة للشيك على تاريخ السح تاريخ الشيك:• 

ك أحوالو اؼبالية كيشرؼ على اإلفالس، فيقصد إبعاد بالشيك عادة عندما ترتسحب الساحب إىل تقدمي تاريخ 

، كقد (1)إبعاد ىذا التصرؼ عن تاريخ صدكر قرار باغبجر عليوالشيك عن فًتة الريبة، كما قد يقصد الساحب 

 على أنو:، (ؽ.ت.ج) 500/02نصت اؼبادة 

 ".إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيو كتاريخ إلصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمو" 

                                                           
(1)

 .286ح انمٛهٕتٙ، انًطجغ انؽاتك، ص حؼًٛ – 
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قد يضيف إليو الساحب  ناألصل أف يشتمل الشيك على تاريخ إنشائو فقط، كلك إثبات تاريخين للشيك:• 

تاريخ االستحقاؽ، فهل يفقد الشيك يف ىذه اغبالة كصف الشيك باعتباره أداة كفاء كيتحوؿ إىل أداة ائتماف 

 لتغيَت طبيعتو؟

الشيك واجب الدفع لدى االطالع قبدىا تنص على أف: ".ج( ؽ.ت) 500/01بالرجوع للمادة  

خ االستحقاؽ يعترب شرط ـبالف لطبيعة الشيك باعتباره فتاري شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن"، وكل

أداة كفاء جملرد االطالع، كبالتايل يعترب كأف مل يكن، فالعربة بتاريخ اإلصدار يف الشط، كال ينظر إىل تاريخ آخر يرد 

طل فقط بفيو غَت تاريخ اإلصدار، فالشيك الذم وبمل تارىبُت ال يعد باطال كفقا للقانوف التجارم كإمبا الذم ي

 .(1)ىو تاريخ االستحقاؽ

 بأنو: .ج( ؽ.ت) 525تقضي اؼبادة  التحريف:• 

"إذا كرد ربريف يف نص الشيك فإف اؼبوقعُت الالحقُت ؽبذا التحريف ملزموف دبا تضمنو النص احملرؼ، اما اؼبوقعوف 

 السابقوف فعال فملزموف دبا تضمنو النص األصلي".

 بالنسبة للقانون الجنائي: –ب 

عقوبة ، ؼأم بدكف مقابل كفاء أك مع كجود رصيد غَت كا،حب شيك بدكف رصيد سيقرر قانوف العقوبات على 

سنة إىل طبس س من على ما يلي: "يعاقب باغبب 374دة ، فتنص اؼبا375-374كىذا يف اؼبادتُت  بالنص

 سنوات كبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أك عن قيمة النقص يف الرصيد:

أك كاف الرصيد أقل من قيمة الشيك أك قاـ ،كل من أصدر بسوء نية شيكا ال يقابلو رصيد قائم   - 

 بعد إصدار الشيك أك منع اؼبسحوب عليو من صرفو.،بسحب الرصيد كلو أك بعضو 

 كل من قبل أك ظهر شيكا صادرا يف الظركؼ اؼبشار إليها يف الفقرة السابقة مع علمو بذلك.  - 

                                                           
(1)

 ."ط:46 20:ػظاو يحًس حُفٙ، انًطجغ انؽاق، ص – 
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 أك قبل أكَ ظهََّر شيكا كاشًتط عدـ صرفو فورا بل جعلو كضماف. كل من أصدر  - 

سنوات كبغرامة ال  10على ما يلي: "يعاقب باغببس من سنة إىل .ج( عؽ.) 375كما تنص اؼبادة  

 تقل عن قيمة النقص يف الرصيد:

 كل من َزكََّر أك زيف شيك.  - 

 .(1)كل من قبل استالـ شيك مزكر أك مزيف مع علمو بذلك"  - 

 الثاني: مقابل الوفاء في الشيك: طلبالم

إىل توضيح ،من أىم ضماناتو، ؽبذا سنعمد يف ىذا اؼببحث ،يعترب مقابل الوفاء يف الشيك أك ما يسمى بالرصيد 

 كما يلي:فرعُت  مقابل الوفاء بو، من خالؿ  ةمفهومو مث ملكي

 األول: مفهوم مقابل الوفاء: فرعال

يف الشيك أك الرصيد كما يطلق عليو ، ىو دين نقدم للساحب يف ذمة البنك اؼبسحوب عليو مساك مقابل الوفاء 

على االقل ؼببلغ الشيك ، كيكوف موجودا لدل اؼبسحوب عليو كقت إنشاء السيك ، ذلك أنو كاجب الوفاء لدل 

 .(2) اإلطالع ، كعدـ كجوده كقت إنشاء الشيك أك استحقاقو يعرض الساحب لعقوبات جزائية

 كما يلي:نقطتُت  شركط مقابل الوفاء كإثبات مقابل الوفاء من خالؿ  لفرعكعليو سنعاًف يف ىذا ا

 : شروط مقابل الوفاء:أوال

 على أنو: .ج( ؽ.ت) 474تنص اؼبادة 

وقت إصدار ،"...يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو لآلمر بالسحب لدى المسحوب عليو 

الشيك مبلغ من النقود مستحق األداء مساٍو باألقل لمبلغ الشيك، وجائز التصرف فيو بموجب شيك طبقا 

 ين الساحب والمسحوب عليو".بالتفاق صريح أو ضمني 

                                                           
(1)

 انؼمٕتاخ انجعائط٘ انًؼسل ٔانًرًى.يٍ لإٌَ  375-374أَظط انًازذٍٛ  – 
(2)

 .170:، انًطجغ انؽاتك، ص َؽطٍٚ شطٚمٙ– 
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 يستفاد من ىذا النص أنو يشًتط يف دين مقابل الوفاء شركط أربعة ىي كما يلي:

للساحب لدل اؼبسحوب عليو، فإف كاف فبا يقـو مقاـ النقود   أف يكوف مقابل الوفاء مبلغ نقدم – 01

 (1) كالسبائك اك األكراؽ اؼبالية فال يصح كمقابل كفاء يف الشيك.

 .(2)اف يكوف مقابل الوفاء موجودا كقت إصدار الشيك – 02

 بسحأف يكوف الرصيد قابال للتصرؼ فيو دبوجب الشيك أم أف يكوف الدين ؿبقق الوجود قابال لل – 03

 بطريق الشيك، ذلك أف الشيك مستحق األداء لدل االطالع.

أف يكوف مقابل الوفاء مساك على األقل لقيمة الشيك، كإذا كاف الرصيد أقل اعترب يف حكم اؼبعدـك  – 04

 (3) بالنسبة للساحب، فال هبوز لو أف يرفض الوفاء اعبزئي على قدر الرصيد اؼبوجود.

 : إثبات مقابل الوفاء:ثانيا

الوفاء يف حالة اإلنكار إمبا يقع غلى الساحب دكف غَته ، فإذا أنكر اؼبسحوب عبء إثبات كجود مقابل  

عليو تلقيو ؼبقابل الوفاء ، فإف الساحب ىو اؼبلـز بإثبات تقديبو ؼبقابل الوفاء ، كنشَت إىل أنو إذا تقدـ اغبامل إىل 

توفر مقابل الوفاء لديو ، أما إذا أنكر اؼبسحوب إليو مطالبا بالوفاء فإف البنك اؼبسحوب عليو ملـز بالوفاء يف حالة 

فإف اغبامل ىو اؼبلـز بإثبات كجود مقابل الوفاء لدل اؼبسحوب عليو ، كبطبيعة اغباؿ ال يتيسر كجود مقابل الوفاء 

  (4) للحامل ىذا اإلثبات بدكف مساعدة من الساحب.

 الثاني: ملكية مقابل الوفاء في الشيك: فرعال

 ؼبقابل الوفاء، كيًتتب على ذلك النتائج التالية: يعترب حامل الشيك مالكا

                                                           
(1)

 70،ص:  ، انًطجغ انؽاتكَؽطٍٚ شطٚمٙ – 
(2)

 .223تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(3)

 ..224انًطجغ انؽاتك ، ص:  -
(4)

  .332تؽاو حًس انططأَح ، تاؼى يحًس يهحى ، انًطجغ انؽاتك ، ص: – 
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أك فقد اىليتو بعد إصدار الشيك فال هبوز للمتصرؼ القضائي للساحب اسًتداد  بإذا أفلس الساح – 01

 مقابل الوفاء من اؼبسحوب عليو.

هبوز لدائٍت الساحب توقيع حجز ما للمدين لدل الغَت على مقابل الوفاء بُت يدم اؼبسحوب عليو  ال – 02

 ألنو أصح ملكا للحامل.

إذا تعددت الشيكات على مقابل كفاء كاحد كإذا مل يتأت الوفاء بكلها كانت األكلوية للشيك األسبق يف  – 03

 تاريخ إصداره.

يك أف يسًتد مقابل الوفاء كلو أك بعضو من اؼبسحوب عليو أك أف يأمر ال هبوز للساحب بعد إصدار الش – 04

 .(1)اؼبسحوب عليو بعدـ الدفع

 : تداول الشيك والوفاء بقيمتو والمعارضة فيو:طلب الثالثالم

طرؽ تداكؿ الشيك كالوفاء بقيمتو كاالمتناع عن الوفاء بقيمتو كاؼبعارضة يف قيمتو، كذلك من  ؼبطلبنعاًف يف ىذا ا

 كما يلي:فرعُت  خالؿ 

 األول: طرق تداول الشيك والوفاء بقيمتو: فرعال

عن طريق التظهَت، كتنطبق يف ذلك  (ؽ.ت.ج)من  487ك 485يتم تداكؿ الشيك حسب اؼبادتُت  

 الوفاء بو كاالمتناع عن ظهَت السفتجة، كيتم تداكلو حسب شكل إنشائو، مث نعاًفنفس االحكاـ اؼبتعلقة بت

 كما يلي:نقاط  كىذا من خالؿ ثالثة ، و بالوفاء

 : تداول الشيك:أوال

 اآليت: بيتم تداكؿ الشيك حس

 : التظهير الناقل للملكية:01

                                                           
(1)

 .263، ص انؽاتكانًطجغ  تاؼى حًس انططأَح، تاؼى يحًس يهحى،–
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كيشًتط فيو كل الشركط اؼبوضوعية كالشكلية يف ىو الذم ينقل اغبق الثابت يف الشيك من اؼبظهر إىل اؼبظهر إليو، 

حكاـ التظهَت الناقل أ (ؽ.ت.ج) 489كتضمنت اؼبادة ، .ج(ؽ.ت) 496 -487 -486ة السفتجة اؼباد

للملكية بقوؽبا: "إف التظهَت ينقل صبيع اغبقوؽ الناذبة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء، كإذا كاف التظهَت 

 على بياض جاز غباملو:

 إف يبأل البياض باظبو أك باسم شخص آخر. -

 أف يسلم الشيك لشخص من الغَت ألجٍت بدكف أف يبأل أك ظهر الشيك". -

 أما فيما ىبص آثار التظهَت الناقل للملكية فتتمثل يف:

 تنتقل للمظهر إليو صبيع اغبقوؽ الناشئة عن الشيك كخاصة ملكية مقابل الوفاء. -

 يك إىل غَته مع التفصيل الذم جاءت بو اؼبادة.للمظهر أف يعيد تظهَت الش -

 يضمن اؼبظهر للمظهر إليو كلكل حامل بعده كفاء الشيك ما مل يشًتط خالؼ ذلك. -

 يتمتع اغبامل بقاعدة تطهَت الدفوع مىت كاف حسن النية كقت تلقيو للشيك. -

 : التظهير التوكيلي:02

على منت الشيك بأم عبارة تفيد التوكيل، كال يبكن للوكيل تظهَته تظهَتا ناقال للملكية، كال تنتهي عالقة  يرد

 495اؼبادة  حسب (1)الوكالة بوفاة اؼبوكل أك بفقده األىلية كإمبا تبقى مستمرة حىت استيفاء قيمة الشيك

 .ج(.ؽ.ت)

 .(2)فهو غَت منصوص متصور يف الشيك ألنو كاجب الدفع فورا كليس أداة ائتماف التظهير التأمينيأما 

 

 

                                                           
(1)

 .169ص: انًطجغ انؽاتك،  َؽطٍٚ شطٚمٙ ، – 
(2)

 .122َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 : الوفاء بقيمة الشيك:ثانيا

كقد نصت ، للوفاء ابتداءا من تاريخ إصدارهؼبا كاف الشيك مستحق الوفاء ؾبرد االطالع عليو، فإنو هبوز تقديبو 

 على ما يلي: ( ؽ.ت.ج) 500اؼبادة 

 قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيو كتاريخ إلصداره يكون واجب الوفاء يوم تقديمو" إذا"

دد ميعادا قصَتا يتعُت تقدمي الشيك خاللو للوفاء، كركعي يف ربديد ىذا اؼبيعاد أف الشيك أداة وب على أف القانوف

 .(1)كليس أداة لالئتماف كالسفتجة ،للوفاء

 مواعيد عرض الشيك للوفاء على النحو التايل:( .جؽ.ت) 501قد حددت اؼبادة ل

 ككاجب الدفع فيها. ،عشركف يوما إذا كاف الشيك مسحوبا يف اعبزائر – 01

ثالثوف يوما إذا كاف الشيك صادر يف إحدل بلداف البحر األبيض اؼبتوسط أك أكركبا ككاجب الدفع يف  – 02

 اعبزائر.

 يوما إذا كاف الشيك صادرا يف بلداف أخرل. بعوفس – 03

السيما ،إلسباـ اإلجراءات اؼبتعلقة الشيك ،كإذا صادؼ اليـو األخَت من األجل الذم يبنحو القانوف  

 532تقديبو للوفاء أك ربرير االحتجاج يـو عطلة أك عيد رظبي يبتد إىل يـو العمل الذم يليو اؼبادة 

 (..جؽ.ت) 534سبتد اآلجاؿ إىل غاية زكاؽبا اؼبادة ،كما انو يف حالة القوة القاىرة ،(.جؽ.ت)

 : االمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك:ثالثا

 قد يبتنع اؼبسحوب عليو عن الوفاء بقيمة الشيك يف اغباالت التالية:

 من بنك آخر. بعدـ كجود حساب مصريف للساحب كأف الشيك مسحو  – 01

 أك أنو موجود كغَت كاؼ )يبكن الوفاء اعبزئي(. بكجود رصيد يف حساب الساح عدـ – 02

                                                           
(1)

 .277يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 اسًتداد مقابل الوفاء من طرؼ الساحب قبل عرض الشيك على اغبامل. – 03

 إجراء معارضة ألجل عدـ الوفاء بقيمة الشيك يف حالة الضياع كاإلفالس من اغبامل. – 04

 ربريف يف الشيك نتيجة ؿبو أك شطب.إذا تبُت للمسحوب عليو كجود تزكير ك  – 05

 حسب اؼبادةإذا تأكد اؼبسحوب عليو من أف اغبامل غَت شرعي بوجود سلسلة منقطعة من التظهَتات  – 06

 (..جؽ.ت) 491

 .(1) كجود عيب شكلي يف الشيك كخلوه من أحد البيانات اإللزامية – 07

 الثاني: المعارضة في الشيك ودعوى الرجوع: فرعال

كيف حالة إفالس اغبامل ، مث دعول الرجوع من خالؿ  ،اؼبعارضة يف الشيك يف حالة ضياعو الفرعسنعاًف يف ىذا 

 فرعُت كما يلي:

 : المعارضة في الشيك:أوال

كإفالس  ،بوقف صرؼ الشيك يف حالة ضياع الشيك ،أجاز اؼبشرع للساحب إصدار أمر للمسحوب عليو

 حاملو.

 : ضياع الشيك وسرقتو:01

إذا ضاع الشيك ألمر كجب تطبيق األحكاـ اػباصة بالسفتجة كاؼبتعلقة بالوفاء يف حالة ضياعها، كمن مث هبوز 

ؼبالكو أف يعًتض لدل اؼبسحوب عليو على الوفاء بقيمتو حىت يبتنع عن الوفاء غبائزه، كإذا كاف الشبك ؿبررا من 

الوفاء دبقتضى أمر من القاضي التجارم، نسخة كاحدة أك من عدة نسخ كضاعت صبيعها، جاز للمالك طلب 

كأف يقدـ كفيال، كينقضي التزاـ الكفيل الذم يقدـ يف  ،بشرط أف يثبت ملكيتو للشيك دبوجب دفاتره التجارية

إذا مل ربصل خالؽبا مطالبة أك دعوىػ أما إذا كاف  ،دبضي ستة أشهر من تاريخ الصرؼ ،حالة ضياع الشيك ألمر

                                                           
(1)

 .38شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  -
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خ كضاعت نسخة منها، جاز للمالك أف يطالب الوفاء دبقتضى النسخة اليت لديو، الشيك ؿبررا من عدة نس

 .(1)كهبوز ؼبالك الشيك الضائع اغبصوؿ على نسخة ثانية منو

إذا قاـ مالك الشيك هبذه االلتزامات، كمع ذلك رفض اؼبسحوب عليو فيحق لو أف هبرم احتجاج عدـ الدفع يف 

الواجبة قانونا لباقي اؼبلتزمُت اؼبادة  اإلشاراتمع كجوب إرساؿ  ،الوفاء يوما اليت تلي تقدمي 15مدة أقصاىا 

فهنا يبكن  ،أك ضاع الشيك ككل النسخ ،أما إذا مل تستخرج أية نسخة من الشيك الضائع، (.جؽ.ت) 509

ساحب الللحامل أف يعود على من ظهر لو الشيك، كىذا األخَت يعود على من سبقو إىل غاية الوصوؿ إىل 

 .(2)فيطلب منو استصدار شيك جديد بنفس القيمة، كيتحمل اغبامل كل اؼبصاريف ،كؿاأل

 : حالة إفالس الحامل:02

لى كفاء الشيك عارضتو لدل البنك اؼبسحوب عليو ، عىذه اغبالة يتوقع أف يتقدـ الوكيل اؼبتصرؼ القضائي دبيف 

، كإعماال ألثر اإلفالس اؼبتعلق بغل يد للحامل اؼبفلس ، كذلك لتعلق حق الدائنُت بالقيمة الواردة يف الشيك 

اؼبدين عن إدارة أموالو ،كمنعو من الوفاء ألم من الدائنيُت ،خوفا من ؿباباة اؼبدين اؼبفلس لدائن معُت على 

 .(3)حساب باقي الدائنيُت 

 لعدم الوفاء:الرجوع : دعوى ثانيا

 : المقصود بدعوى الرجوع:01

أك ألم سبب  ،النتفاء مقابل الوفاء أك لعدـ كفايتو أك إلفالسو ،إذا امتنع اؼبسحوب عليو عن الوفاء بقيمة الشيك

 515آخر، حينئذ ينشأ للحامل حق يف فبارسة الرجوع على الساحب كالضامنُت للوفاء، حيث تقضي اؼبادة 

 يلي: دبا.ج( ؽ.ت)

                                                           
(1)

 .281يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(2)

 .38ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  شٛؼأ٘ – 
(3)

 .347تؽاو حًس انططأَح ،تاؼى يحًس يهحى ، انًطجغ انؽاتك ، ص: – 
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حب وغيرىم من الملتزمين إذا قدمو للوفاء في المدة سايمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين وال" 

 ".تدفع قيمتو كأثبت االمتناع باحتجاج القانونية ولم

كذلك برفع دعول الرجوع الصريف بعد  ،يبكن للحامل فبارسة الرجوع على الساحب كاؼبظهرين كالضامن االحتياطي

 .(1)أف يتم إثبات االمتناع عن الوفاء دبوجب احتجاج عدـ الوفاء

 : إجراءات دعوى الرجوع:02

 تتم دعول الرجوع كفقا لإلجراءات اؼبوالية:

إخطار اغبامل للموقعُت على الشيك بواقعة االمتناع، إذ هبب على اغبامل إخطار الساحب ككل مظهر معم  –  

أياـ اؼبوالية ليـو تقدمي  04أياـ اؼبوالية لتاريخ االحتجاج أك يف مهلة  10بواقعة االمتناع عن الوفاء، إما يف مهلة 

 .(2)إذا اشتمل الشيك على شرط الرجوع بدكف مصاريف

إذا كاف الشيك غباملو فإف للحامل الرجوع على الساحب كحده، ألنو الوحيد اؼبوقع على الشيك، أما إذا   –  

 كاف الشيك ألمر كاف للحامل الرجوع على الساحب كصبيع اؼبظهرين.

 إذا أراد اغبامل الرجوع على الساحب فإف ذلك يكوف عن طريق استصدار أمر أداء، أما إذا أراد الرجوع على –  

 .(3)الضامنُت اؼبوقعُت صبيعا أم الساحب كاؼبظهرين فيكوف عن طريق رفع دعول الرجوع كفقا للقواعد العامة

ال يلتـز اغبامل بًتتيب معُت كوبق لو الرجوع عليهم منفردين أك ؾبتمعُت، كلكل موقع على الشيك أكىف قيمتو  –  

 حق الرجوع على اؼبوقعُت السابقُت عليو بكامل اؼببلغ الذم دفعو. ،اختيارا أك قضاءا

 الرابع: السقوط والتقادم: طلبالم

من خالؿ  طلبقد ينقضي االلتزاـ الصريف يف الشيك بالسقوط أك التقادـ، كىذا ما سنحاكؿ تفصيلو يف ىذا اؼب

 كما يلي:  فرعُت،
                                                           

(1)
 .243٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص تهؼٛؽأ– 

(2)
 ..188، انًطجغ انؽاتك، صَؽطٍٚ شطٚمٙ – 

(3)
 .334ص 21،ص:ػظاو يحًٕز حُفٙ، انًطجغ انؽاتك،  – 
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 األول: السقوط: فرعال

 ،إذا مل يقدـ الشيك للوفاء يف اؼبيعاد القانوين احملدد ،ض لسقوط حقو يف الرجوعكيتعر  ،يعد حامل الشيك مهمال

احتجاج، كىبتلف أثر السقوط حبسب عالقة اغبامل بالساحب بم بإثبات امتناع اؼبسحوب عليو عن الوفاء قمل يك 

كار ننو يف حالة إأفقد تقرر  ،بالنسبة لعالقة اغبامل اؼبهمل بالساحب، ف(1)أك باؼبظهرين أك اؼبسحوب عليو

كاف   ،يكوف على الساحب كحده إثبات أنو من سحب عليو الشيك ،اؼبسحوب عليو لوجود مقابل الوفاء لديو

 ؛(2)كلو قدـ االحتجاج بعد مضي اآلجاؿ احملددة ،كإال كاف ضامنا كفاءه ،لديو مقابل الوفاء يف كقت إنشائو

حوب عليو دبقابل الوفاء اؼبملوؾ سرغم اإلنباؿ أف يطلب اؼب فنجد انو هبوز لو ،أما عالقة اغبامل باؼبسحوب عليو

كذلك الف اؼبسحوب عليو يعد أجنبيا عن الشيك، فهو ال يوقع على الشيك توقيعا يلزمو ، (3)لو إذا كاف موجودا

 .(4)فهو ؾبرد حائز ؼبقابل الوفاء الذم يتملكو اغبامل ،صرفيا

التمسك بسقوط حق اغبامل اؼبهم، كذلك ألف اؼبظهر قد دفع قيمة ،  ُتهم االحتياطيين كضامنيظهر للم هبوز

 .(5)الشيك كقت تظهَته إليو من اؼبستفيد

 الثاني: التقادم وانقطاعو: فرعال

االلتزاـ الصريف يف الشيك دبركر مدة من الزمن، كىو ما يصطلح علي بالتقادـ، كقد ربسب اؼبدة من جديد  ينقضي

 يلي: مامن خالؿ  الفرعإذا انقطع التقادـ ألم سبب من األسباب، كىذا ما سنحاكؿ تبيانو يف ىذا 

 

 

 
                                                           

(1)
 .291يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(2)
 ق.خ.ج. 474أَظط انًازج  – 

(3)
 .191يظطفٗ كًال طّ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(4)
 .247تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(5)
 .241يظطفٗ كًال طغ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 : التقادم:أوال

قرر اؼبشرع بالنسبة للدعاكل اليت تنشأ عن الشيك أف زبضع للتقادـ القصَت، لكي ال يظل اؼبوقعوف عليو ملتزمُت 

من ؽ.ت.ج على ىذه الدعاكل   527ويلة، فمن مصلحتهم أف يربؤكا يف أسرع كقت، كقد نصت اؼبادة طؼبدة 

 كالتايل:

 ين اآلخرين: دعاوى الرجوع بالنسبة للحامل من المظهرين أو الملزم01

 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقدمي. 06يبضي  ىذه الدعاكل تتقادـ 

 والمظهرين الملتزمين بالشيك على بعضهم البعض ب: دعاوى رجوع الساح02

 أك من يـو رفع الدعول. ،أشهر من تاريخ الوفاء بو 06دبركر ىذه الدعاكل تتقادـ  

  : دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليو03

 .(1)سنوات من تاريخ انقضاء مهلة تقدمي الشيك للوفاء 03تتقادـ دبضي 

 : انقضاء التقادم:ثانيا

 يتضح أف أسباب انقضاء التقادـ تتمثل فيما يلي: (ؽ.ت.ج) 528من خالؿ استقراء نص اؼبادة 

 ة القضائية:طالب: الم01

أك أم دعول مباشرة أك لشهر اإلفالس فبصدكر اغبكم  ،إذا رفع حامل الشيك دعول للمطالبة باؼببالغ الثابتة فيو

بالدين تزكؿ قرينة الوفاء اليت يقـو عليها التقادـ القصَت، كيصبح اؼبدين ملتـز دبقتضى اغبكم الصادر كليس بناء 

 على الشيك، كعليو زبضع مدة التقادـ ألحكاـ القانوف اؼبدين كليس التجارم.

 

 

                                                           
(1)

 .128 :َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص – 
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 سند منفرد:ب: اإلقرار بالدين 02

إذا مت اإلقرار صراحة بالدين دبوجب سند منفرد، ،يًتتب عليو االنقطاع كيتحوؿ التقادـ من قصَت إىل طويل 

اغبامل خالؿ مدة التقادـ عن اؼبطالبة بقيمة الشيك يعٍت  تأم أف سكو ،كالتقادـ القصَت يقـو على قرينة الوفاء 

 .(1)أنو استوىف قيمتو

 .ستحدثةالتجارية الم الثالث: السنداتالفصل 

إىل جانب السندات التجارية سالفة الذكر اؼبتمثلة يف السفتجة كالسند ألمر كالشيك ، فقد نظم اؼبشرع اعبزائرم 

كاؼبتمثلة يف سند اػبزف ،  25/04/1993اؼبؤرخ يف  93/08أسناد ذبارية أخرل دبوجب اؼبرسـو التشريعي رقم 

من القانوف التجارم ،بناء 24مكرر543مكررإىل 543د تضمنتها اؼبواد سند النقل ، عقد ربويل الفاتورة ، كق

  يلي : على ذلك سنحاكؿ يف ىذا الفصل تسليط الضوء على ىذه السندات اؼبستحدثة كما

 وسند النقل المبحث األول: سند الخزن

إىل  543اؼبواد من كخص أحكامو ،  93/08عاًف اؼبشرع اعبزائرم سند اػبزف كفقا للمرسـو التشريعي رقم: 

 من خالؿ ما يلي: ،سنحاكؿ ربديد اؼبقصود بسند اػبزف كالشركط االزمة لصحتو، ك 07مكرر 543

 المطلب األول: مفهوم سند الخزن:

 مث ربديد طبيعتو القانونية من خالؿ فرعُت كما يلي: ،نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل ربديد اؼبقصود بسند اػبزف

 األول: تعريف سند الخزن: الفرع

عة مودعة بأحد اؼبخازف يقـو بتحريره تاجر يعطي ضمانا لتوقيعو على بضا ، سند اػبزف سندا مصرفياربيعت

ف العمومي ىو عبارة عن منشأة بناء أك مكانا فسيحا صاغبا إليداع البضائع، يقـو اؼبودع لديو ؼبخز كا، العمومية

 .(2)ضائع اؼبودعة لديوبحفظ كصيانة البتقدمي خدمات للمودعُت تتمثل يف 

                                                           
(1)

 .40 :شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص – 
(2)

 .129َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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على ىذا األساس يبكن تعريف سند اػبزف بأنو كثيقة رىن تسمح للمودع إذا كاف حباجة ألموالو باستعمالو كأداة 

، بالتايل (1)رىن القًتاض مبلغ من النقود استنادا إىل قيمة البضاعة اؼبودعة يف اؼبخزف مع بقائو ؿبتفظا دبلكيتها

زف حينما يقـو التاجر بإيداع بضائعو لدل اؼبخزف العاـ، كيقم ىذا األخَت بناء على طلب التاجر ينشأ سند اغب

بتحرير كرقة تسمى استمارة، ىذه األخَتة ليست كرقة ذبارية كباقي األكراؽ األخرل، بل ىي كصل يبثل البضائع 

 .(2)اؼبودعة

 سبس باألخالؽ أك بالنظاـ العاـ أك باالمن العمومي أك يشًتط القانوف يف اؼبواد اؼبودعة أف تكوف غَت ؿبظورة أم ال

بالصحة العمومية، كباؼبقابل يلتـز اؼبودع بأف يقدـ إىل اؼبخزف العاـ بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة اؼبودعة 

ضائع اليت سلمت إىل اؼبخزف العاـ غبمايتو كأخذ عينات أك مباذج بكنوعها كقيمتها، كما لو اغبق يف فحص ال

، كبعد قياـ التاجر إيداع بضاعتو يسلمو اؼبخزف العاـ إيصاال مزدكجا أم (3)نها، كذلك بعد التنسيق مع اؼبخازفم

متكونا من جزئيُت، اعبزء األكؿ يسمى إيصاال، كىو إيصاؿ أك سند إيداع، كاعبزء الثاين يسمى سند اغبزف، اك  

 .(4)عا البضاعة اليت أكدعها التاجر يف اؼبخزف العاـكما يطلق عليو البعض سند الرىن، كىذاف اعبزءاف يبثالف م

 زف أنو: اػبسند  .ج(ؽ.ت)مكرر  543من ىذا اؼبنطلق عرفت اؼبادة 

 "استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن عامة".

التايل ب، ك على خالؼ السفتجة  ، كذلكيعة القانونية التجارية أك اؼبدنية لسند اػبزفبسكت اؼبشرع عن بياف الط

 02الرجوع إىل اؼبادة بيكوف ىذا السند حبسب األصل مدنيا أك ذباريا، استنادا إىل طبيعة اؼبعاملة كصفة أطرافو، ك 

تعد من قبيل األعماؿ التجارية حبسب ،قاكلة استغالؿ اؼبخازف العمومية ماليت تقضي باف أعماؿ اؼبخزف ك 

 .(5)ها يعد عمال ذباريا حبسب اؼبوضوعاؼبوضوع، فإف سند اػبزف الذم ال يكوف دبعزؿ عن

                                                           
(1)

 .16، ص 2012فٙ لإٌَ األػًال، جايؼح ْٔطاٌ، .96يطجغ ؼاتك،ص: تالل َؽطٍٚ،  – 
(2)

 .185تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاق، ص  - 
(3)

 .33تالل َؽطٍٚ، انًطجغ انؽاتك، ص  - 
(4)

 .130َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاق، ص  - 
(5)

 يٍ انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘. 02أَظط انًازج  - 
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 الثاني: شروط صحة سند الخزن: الفرع

مثلو مثل باقي األكراؽ التجارية،  ،إال إذا توافرت فيو ؾبموعة من الشركط ،زف صحيحا سند اػبربعتي ال 

، حيث سنقـو بدراسة الشركط اؼبوضوعية إلنشاء سند اػبزف مث الشركط الفرعكىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا 

 كما يلي:نقطتُت  الشكلية من خالؿ 

 : الشروط الموضوعية:أوال

 مثلو مثل باقي األكراؽ التجارية هبب لصحة إنشاء سند اػبزف أف تتوفر فيو: 

 :واألىلية الرضا: 01 

 .(1)إذ هبب أف يتوفر رضا طريف السند كأف يكوف احملرر كامل االىلية كفقا للقانوف التجارم 

  : المحل والسبب:02

تحيال كال سينحصر احملل يف سند اػبزف دائما على بضائع مودعة باؼبخازف العمومية، كؽبذا فإف احملل لن يكوف م

كمشركع، كال أنبية للقيمة بسند اػبزف، فقد تكوف بضاعة ذات لنظاـ العاـ أك اآلداب العامة، بل فبكن لـبالفا 

 ؛قيمة كبَتة أك صغَتة

فيشًتط أف يكوف موجودا أك مشركعا، فوجود سبب االلتزاـ بسند اػبزف يتمثل ،أما سبب االلتزاـ يف سند اػبزف 

عالقة يستتبع زكاؿ سبب التزاـ يف العالقة القانونية اليت تربط بُت الساحب كاؼبستفيد، كانعداـ كجود الس يف ىذه ال

الساحب بسند اػبزف، فلو أف الساحب حرر سند اػبزف لصاٌف اؼبستفيد بثمن البضاعة اليت اشًتاىا منو مث افسخ 

بطالف التزامو الصريف لعلة انعداـ بعقد البيع ؽبالؾ البضاعة قبل تسليمها نتيجة لقوة قاىرة، فلو اغبق أف يدفع 

 سبب ىذا االلتزاـ.

                                                           
(1)

 .41شٛؼأ٘ ٔفاء، انًطجغ انؽاتك، ص  -
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بشركط موضوعية خاصة بو، تتمثل أساسا يف أنو يقتصر اػبزف للبضائع موضوع السند أيضا سند اػبزف  ىبتص

 الاػبزف العاـ على الصناعيُت كالتجار كاغبرفيُت كاؼبزارعُت، كىو ما هبعل سند اػبزف مثلو مثل السفتجة دائما عم

ىؤالء األشخاص إنشاء سند اػبزف، كما اف ذباريا، لكن حبسب اؼبوضوع كليس الشكل، دبعٌت انو ال يبكن لغَت 

ضائع أك مواد مصنعة بيقـو على مواد أكلية ، 1945أكت  06سند اػبزف كطبقا لنص اؼبادة األكىل من مرسـو 

 .(1)كال يبكن أف يقـو على آالت أك معدات

 : الشروط الشكلية:ثانيا

البيانات اإللزامية الواجب توافرىا يف اإليصاؿ أك كما أطلق  على( ؽ.ت.ج)من  01كررم  543تنص اؼبادة 

 عليو اؼبشرع كصل البضائع، كىي:

 أف يكوف مكتوبا كمسلم اؼبخزف العمومي كملحق بوصل أك سند اإليداع. –  

 اسم الدائن سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا. –  

 أك غرض الشركة إذا كاف الدائن شخصا معنويا. مهنة الدائن –  

 موطن أك عنواف الشركة. –  

 طبيعة اؼبواد "أم البضاعة" اؼبودعة كالبيانات اػباصة اليت تسمح بالتعرؼ عليها كنوعها كحجمها. –  

 .(2)قيمة البضاعة اؼبودعة –  

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .186تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(2)

 .130َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 : تداول سند الخزن والوفاء فيو:الفرع الثالث

 يلي: كما  نقطتُتمن خالؿ  ،كيفية تداكؿ سند اػبزف مث الوفاء فيو  الفرعنعاًف يف ىذا 

 : تداول سند الخزن:أوال

فإف انتقاؿ سند اػبزف يكوف بطريق التداكؿ عن طريق التظهَت،  (ؽ.ت.ج)من  02مكرر 543طبقا للمادة  

كبنفس شركط األكراؽ التجارية األخرل، كاؼبالحظ أنو يف تظهَت سند اػبزف يكوف إما تظهَتا ناقال للملكية أك 

 .(1)مستبعد النعداـ الفائدة من إجرائوفإنو ما التظهَت التأميٍت أتظهَتا توكيليا، 

يتم تظهَت السند اؼبزدكج "كصل اإليداع كسند اػبزف أك الرىن" جبزئيو فبا يًتتب عليو انتقاؿ ملكية البضاعة اؼبودعة 

غَت أنو وبق للمودع رىن .ج( ؽ.ت)  03مكرر  543يف اؼبخزف العاـ إىل اؼبظهر إليو خالية من الرىوف اؼبادة 

كىو اؼبظهر  ،، كيقـو تظهَت سند اػبزف إىل الدائن اؼبرهتنفيحتفظ بوصل اإليداع ،البضاعة مع احتفاظو دبلكيتها

 .(2)كؿإليو األ

يًتتب على التظهَت انتقاؿ كل الضمانات اؼبرتبطة بسند اػبزف إىل ضبلتو اؼبتعاقبُت دبا يف ذلك الرىن الواقع على 

كإذا كاف ، تطهَت الدفوعظهر إليو من قاعدة ضائع، حيث يكوف اؼبظهر متضامنا مع باقي اؼبوقعُت، كيستفيد اؼببال

دبا يف ذلك بيع البضائع  ،ضاعةبيبكن للمظهر إليو توكيليا فبارسة كل اغبقوؽ اؼبرتبطة دبلكية ال ،التظهَت توكيليا

بل يبكنو فقط إعادة تظهَته  ،اؼبرىونة إف كاف مفوضا يف ذلك، لكن يبنع عليو تظهَت السند تظهَتا ناقال للملكية

 .(3)تظهَتا توكيليا

 

 

 
                                                           

(1)
 .187يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  تهؼٛؽأ٘ – 

(2)
-
 

 ..200انًطجغ انؽاتك، صَؽطٍٚ شطٚمٙ 
(3)

 .188تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  -
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 : الوفاء في سند الخزن:ثانيا

فإنو يرجع على اؼبدين  ،يعترب حامل سند اػبزف أك الرىن حامال لورقة ذبارية، فإذا حل استحقاؽ الدين الثابت فيها

األصلي أم مودع البضاعة يف اؼبخزف العاـ، فإذا قاـ ىذا األخَت بالوفاء اسًتد سند اػبزف أك الرىن، أما إذا مل يقم 

أف يتبع إجراءات الرجوع لعدـ الوفاء كما ىو اغباؿ يف ،اؼبدين بالوفاء فيجب على حامل سند اػبزف أك الرىن 

أياـ اؼبوالية لالحتجاج يقـو ببيع البضاعة اؼبودعة يف  08كيف خالؿ  ،حتجاج عدـ الدفعفيحرر ا ،األكراؽ التجارية

 .(1)اؼبخزف العاـ يف اؼبزاد العلٍت كيستويف حقو

كأف ينخفض سعر البضاعة يف فًتة ؛كافيا للوفاء بالدين، فإذا كاف عكس ذلك   ةاألصل أف يكوف شبن البضاعإف  

فإف حامل سند اػبزف يستطيع أف يرجع على باقي اؼبظهرين  ،اؼبضموف نكتاريخ استحقاؽ الدي ،ربرير سند اػبزف

باقي بعد الوفاء يكوف حينئذ من حق لما إذا كاف شبن البضاعة يفوؽ قيمة الدين، فإف اأكالضامنُت االحتياطيُت، 

 .(2)إليداعحامل سند اإليداع سواء كاف ىذا اغبامل ىو اؼبودع نفسو أك من ظهر لو سند ا

كاؼبتعلقة بالسند  ،ذبدر اإلشارة على انو تطبق كل االحكاـ اػباصة دبمارسة الرجوع الصريف كالتقادـ يف سند اػبزف

الواقع العملي ال يعرؼ استعماال كبَتا ؽبذا النوع من األكراؽ التجارية، كقد يعود أف ألمر كالسفتجة، كنشَت إىل 

من كسائل االئتماف كالوفاء التجارم لدل اؼبتعاملُت يف حقل  ،الوسيلةذلك إىل انعداـ أك نقص العلم هبذه 

 ـكانعدا 07مكرر 543مكرر إىل 543التجارة، كما اف انعداـ التشريع احملكم لسند اػبزف باستثناء اؼبواد من 

 .(3)ذه الورقةدبثل ىزاد يف عدـ انتشار العمل  ،النصوص التنظيمية

 

 

 
                                                           

(1)
 .133َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  -

(2)
 . 188انًطجغ َفؽّ، ص  -

(3)
 .189هؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص ت – 
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 سند النقل :نيمطلب الثاال

إىل  08مكرر543كخص أحكامو باؼبواد  93/08تناكؿ اؼبشرع سند النقل أيضا كفقا للمرسـو التشريعي رقم: 

من خالؿ فرعُت كما ، كذلك  تداكلو كأثارهمث  ،نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل تعريف سند النقل، كس13مكرر543

 يلي:

 التعريف بسند النقل األول: فرعال

 :مفهوم سند النقل : أوال

ىو سند ذبارم يبثل عملية نقل للبضائع عرب ـبتلف كسائل النقل الربية أك البحرية اك اعبوية، كسواء اكاف ىذا 

ذ يصبح سند النقل ذباريا عندما يصدر اك يظهر للحامل أك ألمر، كقد جاءت الفقرة إالنقل داخلي أك دكيل، 

 : ببياف سند النقل بنصها، .ج(ؽ.ت) 8مكرر 543األكىل من اؼبادة 

يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع سندا تجاريا عندما يصدر و/أو يظهر للحامل "

 ، كىذا يعٍت أف سند النقل ؿبرر مكتوب يبثل حقا عينيا منصبا على بضاعة.ألمره" او

 ثانيا : الطبيعة القانونية لسند النقل

تبادؿ اإلهباب كالقبوؿ، كمنو فعقد النقل يعترب عمال ذباريا من العقود الرضائية، إذ يتم دبجرد سند النقل يعد 

بالنسبة للناقل مىت مت على كجو اؼبقاكلة، اما النسبة للمرسل أك اؼبرسل إليو فقد تعترب عملية النقل عمال مدنيا أك 

اجات ذبارية اك ل إذا كاف تاجرا كتعاقد على النقل غبسلنسبة للمر بااألحواؿ، إذ يعترب النقل ذباريا  بذباريا حبس

 .(1)إذا كاف ككيال لعمولة للنقل

نص اؼبشرع يف معرض حديثو عن األعماؿ التجارية حبسب اؼبوضوع إىل مقاكالت النقل أك االنتقاؿ إذ نصت 

 على أنو:.ج( ؽ.ت) 02/08اؼبادة 

                                                           
(1)

 .13 :ح، انًطجغ انؽاتك، صثٛؽشٛرٕ٘ ح – 
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 ؛"يعد عمال تجاريا بحيث موضوعو كل مقاولة الستغالل النقل واالنتقال" 

 على أنو:.ج( ؽ.ت) 03/05نصت اؼبادة  كما  

 (1)".يعد عمال تجاريا بحسب شكلو كل عقد يتعلق بالتجارة البحرية والجوية" 

يف  خلعلى أساس اعتبار ىذا العقد من عقود الًتاضي فهو يتم بُت طرفُت نبا الناقل كاؼبرسل، إال أنو قد يد

كأف يرسل تاجر مركزه ،و اؼبرسل إليو، كقد يكوف ىذا األخَت كاؼبرسل شخصا كاحدا ىالعالقة شخص ثالث 

كاؼبرسل إليو ىو  ،الرئيس يف اعبزائر بضاعة إىل فرع لو يف فرنسا بواسطة شركة نقل، فاؼبلتـز بالنقل ىو الشركة الناقلة

قتو باؼبرسل عالقة عقدية شخص التاجر اؼبرسل، لكن غالبا ما يكوف اؼبرسل إليو ىو شخص ثالث حبيث عال

كأف يكوف اؼبرسل ىو البائع كاؼبرسل إليو ىو اؼبشًتم للبضاعة اؼبنقولة، فيتوىل البائع كىو اؼبرسل إبراـ عقد   ،سابقة

 .(2)نقل إلرساؿ البضاعة للمشًتم

 : شروط صحة سند النقل:ثالثا 

 النقل صحيحا إذا توافرت فيو الشركط اؼبوضوعية كالشركط الشكلية الالزمة لصحتو  يعترب سند

 : الشروط الموضوعية:01

كأف يكوف  ،الرضا كاألىلية التجاريةعناصر أف تتوفر فيو  -كباقي األكراؽ التجارية-هبب لصحة إنشاء سند النقل 

 ؿبل كسبب إنشاء سند النقل مشركعا.

 : الشروط الشكلية:02

 تتمثل يف:ىي بيانات على البيانات الواجب توافرىا يف سند النقل، ك .ج( ؽ.ت) 8مكرر  548نصت اؼبادة 

 اسم الشاحن سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا. –  

 مهنة الشاحن أك غرض شركتو إذا كاف شخصا معنويا. –

                                                           
(1)

 .ؼانف انصكط انمإٌَ انرجاض٘ انجعائط٘يٍ  03ٔ  02أَظط انًازذٍٛ  – 
(2)

 .13ٛثح، انًطجغ انؽاتك، ص ؽشٛرٕ٘ ح – 



125 

 

 موطن الشاحن أك غرض الشركة. –

 طبيعة البضاعة اؼبشحونة –  

 .(1)البضاعة اؼبشحونة  قيمة –  

 الثاني: تداول سند النقل وآثاره: فرعال

 من خالؿ ما يلي: ،تداكؿ سند النقل كآثاره الفرعنعاًف يف ىذا 

 : تداول سند النقل:أوال

سند النقل سندا ذباريا يبثل ملكية بضاعة معينة، كىبضع للتداكؿ عن طريق التظهَت على غرار األكراؽ  يعد

، كبالتايل فإف سند النقل سواء كاف اظبيا أك وبمل .ج(ؽ.ت)09مكرر 543التجارية، كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

يع اؼبرسل إليو أف يبيع البضاعة مىت شرط االمر أك كاف سندا غباملو يبكن تداكلو عن طريق التظهَت، فيستط

 .(2)سنحت لو الفرصة حىت قبل كصوؽبا، كما يستطيع أف يستعُت ضماهنا غَت رىنها

فيسلمها اغبائز األخَت أك اغبامل األخَت للسند، كيلتـز  ،يبكن تداكؿ البضاعة من اؼبظهر إليو حىت تصل البضاعة

أما فيما يتعلق بسند النقل الذم يشتمل على عبارة ، البضاعة ؼبن يتقدـ إليو بسند النقل مالناقل عندئذ بتسلي

ليس ألمر أك أية عبارة تفيد ىذا اؼبعٌت، فال يبكن تداكلو عن طريق التظهَت، بل ىبضع سند النقل يف ىذه اغبالة 

 .(3)ف تصل إليو كيتسلمها الناقل فعالللحوالة اؼبدنية، كمن مث ال هبوز للمرسل إليو أف يتصرؼ يف البضاعة قبل أ

اليت سبق  ،كما تطبق على سند النقل قواعد الوفاء كربرير االحتجاج لعدـ الوفاء كالرجوع كالسقوط كالتقادـ

 معاعبتها يف موضوع السفتجة.

 

 
                                                           

(1)
 .203، انًطجغ انؽاتك، ص َؽطٍٚ شطٚمٙ– 

(2)
 .141َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(3) 
 .141ص ،انؽاتك  انًطجغ٠ح فٛض١ً ،ٔاد
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 : آثار سند النقل:ثانيا

اؼبرسل بتسليم البضاعة إىل الناقل يف الوقت ذ يلتـز إيًتتب على عقد النقل التزامات على كل من الناقل كاؼبرسل، 

 احملدد كدفع األجرة، كما يلتـز الناقل بتسلم البضاعة كنقلها كتسليمها إىل اؼبرسل إليو.

 بناء على ذلك سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب ربديد التزامات اؼبرسل مث التزامات الناقل من خالؿ فرعُت كما يلي:

 : التزامات المرسل:01

 التزامات اؼبرسل فيما يلي:يبكن إصباؿ 

 : االلتزام بتسليم البضاعة:أ 

يلتـز اؼبرسل )الشاحن( بتسليم البضاعة للناقل كفق اؼبواصفات اليت أدىل هبا يف سند النقل، كما يلتـز الناقل 

 التحقق من نوع البضاعة كعددىا كطبيعتها كحجمها.

 : االلتزام بدفع األجرة:ب

إذ قد تكوف األجرة مستحقة عند اإلرساؿ أك عند  ل االلتزاـ الرئيسي للمرسل،يعد االلتزاـ بدفع أجرة النق

 .(1)الوصوؿ

 : التزامات الناقل:02

 تتمثل التزامات الناقل فيما يلي:

 : االلتزام بتسليم البضاعة وشحنها:أ

يلتـز الناقل بتسليم البضاعة اؼبراد نقلها، كلو أف يتحقق من نوع البضاعة ككميتها كحاؽبا، كما لو أف  

ذ يلتـز الناقل عادة بشحن البضاعة إيتسلم البضاعة يف ؿبل اؼبرسل أك يف مكاتبو أك ـبازنو كفقا ؼبا اتفق عليو، 

 الؾ أك التلف أثناء النقل.كرصها يف اؼبكاف اؼبعد ؽبا بطريقة تقي البضاعة من خطر اؽب

                                                           
(1)

 .19شٛرٕ٘ حؽٛثح، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 : االلتزام بنقل البضاعة:ب

يعد نقل البضاعة التزاـ رئيسي للناقل، إذ البد عليو أف ىبصص للنقل أداة صاغبة للقياـ بو مع مراعاة طبيعة 

 البضاعة كطوؿ الرحلة، كما هبب أف يتم النقل يف اؼبيعاد احملدد باالتفاؽ أك العادة.

 اعة:: االلتزام بتسليم البضج

ما للمرسل إليو أك اؼبكاف اؼبتفق عليو، حبيث إعد عملية التسليم الفعلي كالقانوين للبضاعة، بال يعد النقل قد مت إال 

الذم يكوف على عاتق أحد الطرفُت حسب بنود االتفاؽ اؼبدكنة على  ،أف التسليم يتصل كيرتبط بعملية التفريغ

اف عملية النقل قد سبت كفق ،منت السند، كيثبت التسليم بتأشَت الشاحن أك اؼبرسل إليو على إيصاؿ خاص 

 .(1)االتفاؽ

 عقد تحويل الفاتورة: نيمبحث الثاال

 543، كخص أحكامو اؼبواد من 93/08اؼبشرع كذلك عقد ربويل الفاتورة كفقا للمرسـو التشريعي رقم:  تناكؿ

 التاليُت: طلبُت، كسنحاكؿ معاعبة أحكاـ عقد ربويل الفاتورة من خالؿ اؼب18مكرر  543إىل  14مكرر 

 األول: ماىية عقد الفاتورة: المطلب

 كما يلي:  فرعُتاتورة مث فبيزاتو كآثاره من خالؿ تعريف عقد ربويل الف اؼبطلبنعاًف يف ىذا 

 األول: تعريف عقد تحويل الفاتورة: الفرع

 كما يلي: ؛د ربويل الفاتورةيبكن تعريف عق

من مورد ىو البائع على زبائنو )احملليُت أك  ،ىو عقد تقـو دبقتضاه مؤسسة متخصصة بشراء اغبقوؽ اؼبملوكة

االجانب( كىو اؼبشًتم، كىذا مقابل اػبدمات اؼبستفاد منها أك ىو ؾبموعة حلوؿ عامة لتسيَت اؼبدنيُت، حيث 

 يتم ربويل الفواتَت إىل مؤسسة متخصصة اليت تقـو باإلدارة اؼبراقبة سبويل كتغطية خطر عدـ التسديد.

                                                           
(1)

 ..20شرٕٛ٘ حثٛثح، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
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 عقد ربويل الفاتورة بانو: 14 مكرر 543عرفت اؼبادة 

عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى وسيط محل زبونها المسمى "المنتمي" عندما تسدد فورا " 

لغ التام لفاتورة ألجل محدد ناتج عن عقد بيع وتتكفل بتبعية عدم التسديد وذلك مقابل بلخذا األخير الم

 .(1)أجر"

 الثاني: أطراف عقد تحويل الفاتورة: الفرع

 أطراؼ عقد ربويل الفاتورة ىم:

 : الوسيط أو الشركة محولة الفواتير:أوال

ذ يعترب الطرؼ اؼبموؿ يف ىذه العملية لقيامو بشراء الديوف إيلعب الوسيط دكرا أساسيا يف عملية ربويل الفاتورة، 

كال يستطيع القياـ دبهمة كدكر الوسيط سول اؼبؤسسات اؼبالية ي الدائن، مغَت اؼبستحقة كتعجيل شبنها فورا للمنت

 .(2)الضخمة، اليت تتخذ عادة شكل اؼبؤسسات اؼبالية أك الشركات التجارية اؼبسانبة

يحدد محتوى إصدار الفاتورات ألجل محدد على أف: " (ؽ.ت.ج)من  18مكرر  543نصت اؼبادة 

 ".يل الفاتورة عن طريق التنظيموكذلك تأىيل الشركات التي تمارس تحو  ،وشروطو

كاؼبتعلق بشركط تأىيل  25/10/1995اؼبؤرخ فيك  95-331لذلك صدر اؼبرسـو التنفيذم رقم:  تبعا

الشركات اليت سبارس ربويل الفواتَت، حيث جاء يف اؼبادة الثانية منو أف: "تعترب ؿبولة الفواتَت اليت تقـو يف إطار 

يف  سشركة ذبارية تؤس.ج( ؽ.ت) 14مكرر  543مهنتها العادية بعمليات ربويل الفواتَت حسب مفهـو اؼبادة 

 كالتنظيم اؼبطبقُت على الشركات التجارية". ،أك ذات مسؤكلية ؿبدكدة كزبضع للتشريع ،شكل شركة مسانبة

إال بعد حصوؽبا على التأىيل من طرؼ كزير  ،نشاطها كاؼبتمثل يف ربويل الفواتَت سال يبكن ؽبذه الشركة أف سبار 

 ؛(1)اؼبالية
                                                           

(1)
 انجعائط٘ .انمإٌَ انرجاض٘ يٍ  14يكطض  543أَظط انًازج  –

(2)
، أططٔحح نُٛم شٓازج انسكرٕضاِ، لؽى انحمٕق، كهٛح انحمٕق، جايؼح أتٕ تكط إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌرذ٠ًٛ اٌفاذٛرجيٛالز ػثس انحفٛظ،  –

 .176، ص 2012-2011تهماٚس، ذهًؽاٌ، 
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 .(2)د اغبصوؿ على إذف أك ترخيص من اجمللس الوطٍت لالئتمافنأما يف فرنسا فال تنشأ الشركة الوسيط إال ع 

 : المنتمي أو بائع الدين:ثانيا

إذا كاف الوسيط )مشًتم الديوف( يلع دكرا أساسيا يف عقد ربويل الفاتورة، فغن اؼبنتمي )بائع الديوف( ىو الطرؼ 

 النو ىو الذم يسعى إلبراـ العقد غباجتو إىل بيع ديونو التجارية اؼبًتتبة على مدينيو.األساسي يف ىذا العقد، 

صفة اؼبنتمي سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا، تاجرا أك غَت تاجر،  93/08 وبدد اؼبرسـو التشريعي رقم: مل

كىو  .ج(ؽ.ت) 16 مكرر 543كاؼبادة  15مكرر 543كحدد اؼبشرع اعبزائرم شرطا كاجدا دبوجب نص اؼبادة 

كاليت يشًتط فيها اف تكوف ديوف ذبارية، كبالتايل هبوز لكل دائن  ،الشرط اؼبتعلق بطبيعة الديوف أك اغبقوؽ احملولة

بغية ربويل ىذا الدين ؽبا مقابل حلوؿ ىذه  ،يدين بدين ذبارم ثابت يف فاتورة أف يلجأ ؼبؤسسة ربويل الفاتورة

 .(3)مواجهة مدينويف  ، كذلكاؼبؤسسة ؿبلو يف دينو

 : المدين:ثالثا

ال يعترب اؼبدين طرفا يف عقد ربويل الفاتورة، فهو شخص أجنيب عن ىذا العقد، إال أنو يعترب طرفا يف االتفاؽ، أم 

ُت اؼبنتمي بأف آثار العقد تنصرؼ إليو باعتباره اؼبدين باغبقوؽ ؿبل التحويل، كدبجرد إبراـ عقد ربويل الفاتورة 

تتحوؿ عالقة ىذا األخَت إىل عالقة مباشرة دبدين األكؿ، فبا يستوجب على اؼبنتمي أف وبيط الوسيط كالوسيط، 

قبل إبراـ عقد ربويل الفاتورة، كما يتعُت عليو سواء بعد إبراـ العقد  ؛بكافة اؼبعلومات اؼبادية كالفنية اؼبتعلقة اؼبدين

 .(4)لوسيطأف يقـو بإخطار اؼبدين حبوالة دينو إىل ا ،أك أثناءه

 

 

                                                                                                                                                                                     
(1)

 .256تهؼٛؽأ٘ يحًس انطاْط، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(2)

 .146َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(3)

 .180يٛالط ػثس انحفٛظ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(4)

 .181ص انؽاتك ،انًطجغ  ػثس انحفٛظ، يٛالط– 
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 الثالث: حقوق والتزامات أطراف عقد تحويل الفاتورة: فرعال

 أطراؼ عقد ربويل الفاتورة على النحو التايل : كالتزاماتسنحدد يف ىذا الفرع حقوؽ 

 : حقوق الشركة الوسيط والتزاماتها:أوال

 يلي: سنعاًف حقوؽ الشركة الوسيط مث التزاماهتا كما

 : الحقوق:01

 الحق في ملكية الحقوق المحولة: – أ

تقـو الشركة الوسيط باقتناء قيمة اغبقوؽ موضوع الفواتَت احملولة إليها، كىذ عن طريق اغبلوؿ االتفاقي، كدبقتضى 

 (1)ليت هبوز ؽبا التصرؼ فيها كاالستفادة من تأميناهتا،اة الوسيط مالكة ؽبذه اغبقوؽ كبح الشر صىذا التحويل ت

 يترتب عن تحويل الديون التجارية نقل كلبقوؽبا: " (ؽ.ت.ج) 16مكرر  543كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

 ".الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ االلتزامات لفائدة الوسيط

سواء كانت  ،فإهنا تلجأ إىل نظاـ التأمينات ،ة الوسيط ـباطر الضماف العاـ كعدـ كفايتوكلكي تتجنب الشر 

 (2) .كال تتعرض بذلك للمخاطر اليت يتعرض ؽبا الدائن العادم ،تتضمن اغبصوؿ على حقها ،شخصية اك عينية

 الحق في المراقبة واالطالع: – ب

يبكنها من االطالع على كىذا اغبق ال سبارس الشركة الوسيط ىذا اغبق بصفة دكرية، بل كلما دعت اغباجة إليو، 

فبا هبعلها تتخذ اإلجراءات االحتياطية غبماية  ،فتكوف على بينة بكل ما يطرأ من تغيَت ،)اؼبنتمي(مركز العميل 

أم عميل تكوف ظركفو صعبة، كتتم  ؛مصاغبها، كلتتفادم الضرر الذم ينجم عن استمرارىا يف التعامل مع منتمي

 ىذه الرقابة من خالؿ مسك الشركة الوسيط غبسابات اؼبنتمي كفواتَته.

 
                                                           

(1)
 .148َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(2)
تٍ ػشٙ أيال، زٔض ػمس ذحٕٚم انفاذٕضج فٙ ذًٕٚم ٔذحظٛم انحمٕق انرجاضٚح، يصكطج نُٛم شٓازج انًاجؽرٛط فٙ انمإٌَ انؼاو،  – 

 .92، ص 2014-2013، 01فطع انرُظٛى االلرظاز٘، كهٛح انحمٕق، جايؼح لؽُطُٛح 
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 الحق في العمولة: – ج

كتحصيلها غبقوؽ ىذا األخَت، كضماف   ،تستحق الشركة الوسيط عمولة مقابل اػبدمات اليت تقدمها للمنتمي

 .(1)خطر عدـ الوفاء عند االستحقاؽ يف حالة إعسار أك إفالس اؼبدين

 : التزامات الشركة الوسيط:02

 التزام الشركة الوسيط باإلدالء بالمعلومات واالستشارات التجارية: – أ

تقـو الشركة الوسيط بتقدمي اؼبعلومات كاالستشارات للمنتمي، كاليت تتعلق السوؽ كالزبائن سواء كاف ذلك داخليا 

حوؿ  ،هبا الوسيط ح اؼبنتمي معتمدا اعتمادا شبو كلي على التقارير اليت يزكدهبأك خارجيا، كعلى ىذا األساس يص

تجنب اؼبنتمي إبراـ عقد البيع كالوسيط إبراـ بالوضعية اؼبالية للزبائن قبل التعاقد معهم، كقد تسمح ىذه اؼبعلومات 

 التزاـ الوسيط ربعقد ربويل الفاتورة، اؼبعامالت كالفواتَت كالديوف اليت تنطوم على نسبة مرتفعة من اؼبخاطر، كيعت

إذا  ؛كليس بتحقيق نتيجة، فتكوف مؤسسة ربويل الفاتورة قد أكفت التزاماهتا ،ببذؿ عناية امبتقدمي اؼبعلومات التزا

 (2) .بذلت العناية الكافية، كأهنا فعلت ما تستطيع لكي تكوف ىذه اؼبعلومات صحيحة

 االلتزام بالوفاء وبتحصيل ديون المنتمي: – ب

مدكنا عليها إقرار موقعا منو بنقل  ،قائمة مفصلة -متفق عليهاكيف مواعيد معينة -يلتـز اؼبنتمي بأف يرسل للمؤسسة

مقابل  ،الوفاء بقيمتها يف حسابو اعبارم اؼبفتوح لديها كطلب ،إىل مؤسسة ربويل الفاتورة ،ملكية اغبقوؽ اؼبقابلة

ربويل الفاتورة أك يف  إما فور إبراـ عقد ،حلوؽبا ؿبلو اذباه مدينيو، كيلتـز الوسيط بالوفاء بقيمة الفواتَت احملولة لو

موعد الحق وبدده الطرفاف، كإف كاف ىذا اؼبوعد يف غالب األحياف ال يبتد إىل غاية حلوؿ أجل استحقاؽ ىذه 

 .(3)الفواتَت، ألف أىم سبب عبوء اؼبنتمُت للوسيط ىو التعجيل بسداد ديونو لدل مدينيو قبل حلوؿ آجاؽبا

 
                                                           

(1)
 .149َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(2)
 .192يٛالط ػثس انحفٛظ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(3)
 .194-193، ص انؽاتكانًطجغ  – 
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 االلتزام بضمان عدم الرجوع: – ج

تقبل الشركة الوسيط بعض الفواتَت، فهذا يعٍت أهنا تضمن ربصيلها من اؼبشًتم، فإذا تعذر ذلك عندما  

إلعسار أك إفالس اؼبدين، فال يبكن للشركة الوسيط الرجوع على اؼبنتمي، ألهنا تضمن ؽبذا األخَت استفاء حقو 

دـ ربديد الفاتورة الناجم عن إفالس فالوسيط يتحمل كلوحده ع، (1)حاال أك مستقبال يف حالة خالة وبددىا العقد

و عيب بوؿ غَت موجود أصال أك باطال أك يعياؼبدين، كال يبكن العودة على اؼبنتمُت إال يف حالة ما إذا كاف اغبق احمل

 .(2)من العيوب

 : حقوق والتزامات المنتمي:ثانيا

 يلي : اؼبنتمي كما كالتزاماتسنتطرؽ من خالؿ ىذه النقطة إىل حقوؽ 

 حقوق المنتمي:: 01

 تتمثل حقوؽ اؼبنتمي يف:

 الحصول على االعتمادات: – أ

ىو اغبصوؿ على اعتمادات تضمن للمنتمي مواجهة حاجياتو ، إف اؽبدؼ األساسي من إلزاـ عقد ربويل الفاتورة 

الوفاء، كال كسبويل أعمالو بشراء اؼبواد كتصنيعها مث يبيعها للمشًتين أك بإقباز اػبدمات اؼبطلوبة مع منح أجل 

 .(3)وؿ على قيمتها فوراصحقق ىذا إال إذا قاـ اؼبنتمي بتحويل حقوقو للشركة الوسيط قبل أجل االستحقاؽ كاغبتي

 تقديم المعلومات: – ب

وبق للمنتمي أف يطلب من الشركة الوسيط معلومات أك استشارات، كىذا قبل إجراء أية صفقة ذبارية، فيكوف 

السوؽ، ككذلك يكوف على دراية بأحواؿ التجار كسلوكهم، فبا يسهل عليو اختيار الزبائن بذلك على بينة بأحواؿ 

 .(1)كة الوسيط ىي مستشار ذبارم تقدـ توجيهات كإرشادات للمنتمير الزبائن اؼبسرين، فالش باؼبوسرين كذبن
                                                           

(1)
 .151َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(2)
 .195يٛالط ػثس انحفٛظ، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(3)
 .151َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 



133 

 

 : التزامات المنتمي:02

 تتمثل التزامات اؼبنتمي يف:

 التزام المنتمي باإلعالم: – أ

إال كفق معايَت معينة تضعها سلفا تتيقن بعد  ،ذبنبا لدرء اؼبخاطر فإف الشركة الوسيط ال تتعامل مع عميلها اؼبنتمي

 تقـو الشركة الوسيط باختيار زبائنها بعد ربريات كاسعة بالتايلدراسة مستفيضة ألكضاع اؼبنتمي كمراكز مدينيو، ك 

يت يلتـز اؼبنتمي بتقديبها للشركة كاليت ربيط باغبقوؽ التجارية نتهم انطالقا من اؼبعلومات الاعن مالءهتم كام

 .(2)وف حجة يف مواجهة اؼبدينكموضوع العقد، كىذا لتكريس مبدأ قبوؿ الفواتَت حىت ي

 إخطار المدين بتحويل الحقوق التجارية: – ب

 على أنو: (ؽ.ت.ج) 15مكرر 543نصت اؼبادة 

أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل  "يجب 

 االستالم".

 ،على ىذا األساس يبكن االتفاؽ بُت الوسيط كاؼبنتمي على أف يقـو ىذا األخَت بإخطار اؼبدين بانتقاؿ اغبق

تنص عقود ربويل الفاتورة عادة على التزاـ  بواسطة رسالة موصى عليها مع كصل االستالـ، إذ لوؿقتضى اغبدب

اؼبنتمي بإخطار مدينو حبلوؿ اؼبؤسسة ؿبلو يف حقوقو بعبارات تدكف على الفاتورة ذاهتا، كتكوف صيغتها كالتايل: 

"لكي يكوف الوفاء مربئا لذمتكم يتعُت أف يتم ؼبؤسسة ... للشراء كاليت حلت ؿبلنا يف حقوقنا اذباىكم" كال 

ها بإجراء تكميلي بإخطار اؼبدين حبلوؽبا ؿبل الدائن األصلي يف بسة هبذا اإلخطار كإمبا تقـو من جانتكتفي اؼبؤس

 .(3)حقوقو ذباىو

 
                                                                                                                                                                                     

(1)
 .152، ص انؽاتكانًطجغ – 

(2)
 .79تٍ ػشٙ أيال، انًطجغ انؽاتك، ص  – 

(3)
 .189س انحفٛظ، انًطجغ انؽاتك، ص ثػ طيٛال – 
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 ولة:بااللتزام بضمان وجود الحق الثابت في الفواتير المق – ج

يتم ربويلو من اؼبنتمي إىل الشركة الوسيط، فصحة التحويل تقتضي كجود اغبق، فإذا كاف  يتمثل يف التزاـ 

اغبق غَت موجود أك زاؿ أك انقضى باؼبقاصة أك كاف ملكا للغَت، اعترب التحويل باطال، لذا هبب أف يكوف اغبق 

 احملوؿ للشركة الوسيط ملكا للمنتمي حىت يكوف التحويل صحيحا منتجا آلثاره.

 الثاني: ماىية الفاتورة: طلبالم

 كما يلي:فرعُت  تعريف الفاتورة مث إبراز شركط صحتها من خالؿ ؼبطلب سنتناكؿ من خالؿ ىذا ا

 األول: تعريف الفاتورة: فرعال

الفاتورة ؿبل االلتزاـ يف عقد ربويل الفاتورة، كيبكن تعريفها بأهنا: "كثيقة مكتوبة حسابية ربرر كقت انعقاد  تعد

 البيع أك عند تقدمي اػبدمة إلثبات كجود ىذا العقد متضمنة شركط انعقاده كشركط تنفيذه".

من ما اشًتاه )بضاعة أك يبكن تعريفها أهنا: "الوثيقة اليت يبعثها البائع للمشًتم من أجل إعالمو بث كما

 ؛خدمات("

كتؤدم الفاتورة عدة أدكار من أنبها أهنا: كسيلة لشفافية اؼبعامالت التجارية، ككسيلة إلثبات اؼبعامالت التجارية،  

 .(1)كما أهنا تعد كسيلة للمحاسبة، ككسيلة رقابية

 الثاني: شروط صحة الفاتورة: فرعال

 يستوجب لصحة الفاتورة أف تتوافر فيها شركط موضوعية كأخرل شكلية: 

 : الشروط الموضوعية:ثانيا

 تتمثل الشركط اؼبوضوعية لصحة الفاتورة يف:

                                                           
(1)

، يصكطج نُٛم شٓازج انًاجٛؽرط فٙ انمإٌَ انراص ،كهٛح انحمٕق  اٌفاذٛرج ٚص١ٍح شفاف١ح ٌٍّّارصاخ اٌرجار٠حانعْطج ػالٔ٘ ،  – 

  10، ص:2103ٔانؼهٕو انؽٛاؼٛح ، جايؼح ْٔطاٌ ، 
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يعد ربرير الفاتورة تصرفا إراديا كالبائع ىو الذم يقـو بتحريرىا بعد عملية البيع أك قبل إرساؿ  : الرضا:01

ضائع، لذلك هبب اف يكوف رضاؤه سليما كخاليا من العيوب، فإذا أرغم البائع على ربرير فاتورة عن معاملة مل بال

 تتم كانت الفاتورة باطلة لعدـ صحة الرضا.

 الفاتورة دائما مشركعا دبا أنو مبلغ من اؼباؿ.يعترب ؿبل  : المحل:02

هبب أف يكوف سبب الفاتورة مشركعا كغَت ـبالف للنظاـ العاـ كاآلداب العامة، فإذا كانت  : السبب:03

 .(1)باؼبخدرات اعتربت باطلة، كمن مث تفقد قيمتها كدليل ذبارم لإلذبارالفاتورة عكس ذلك كأف ربرر 

 : الشروط الشكلية:ثانيا

 تتمثل الشركط الشكلية لصحة الفاتورة يف: 

 ذكر كلمة فاتورة.: 01

 تاريخ كمكاف ربريرىا. :02

 اسم البائع كتوقيعو. :03

 اسم اؼبشًتم.: 04

 يعة البضائع كاؼببلغ الواجب دفعو.برقم السجل التجارم كعنواف البائع كط :05

 .(2)عقد ربويل الفاتورة. ال تعترب الفاتورة كرقة ذبارية إطالقا إمبا ىي جزء من

 

 

 

                                                           
(1)

 .156َازٚح فٕضٛم، انًطجغ انؽاتك، ص  – 
(2)

 .44شٛؼأ٘ ٔفاء ، انًطجغ انؽاتك ، ص:  – 
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 خاتمة

كأداة لتسوية الديوف التجارية فيما بُت ،يف ؿبيط التجارة  تعد األكراؽ التجارية كسيلة اعتمدت؛ كمت تبٍت استعماؽبا

، تتصل خاصة  كظركؼ ، كما يقًتف هبا من أجواءتطلبات اغبياة التجاريةمن أجل أف تفي يف اآلف ذاتو مالتجار، ك 

 ،النقودتستخدـ فحسب كبديل عن  كضمن ىذا اإلطار فإف األكراؽ التجارية الئتماف، السرعة كاال دبيزيتأساسا 

 كيتحقق ذلك، من خالؽبا  منح أجل للوفاء بالدين جواز ، دبا تسمح بو منبل أيضا كأداة لالئتماف قصَت األجل

اؼبشرع التجارم كأداة  اعتمدىا، سندات ركيزة االئتماف التجارم تعداليت أصبحت  ،بواسطة السندات التجارية

كزبتزؿ الكثَت من عمليات الوفاء ، كذلك نظرا  ،النقود استعماؿ، كتغٍت عن  االقتصاديةتالئم حاجات اغبياة 

، بُت التجار ، كبعث اغبياة فيو كتيسَت سبل التبادؿ فيما االقتصادميف ربقيق اؼبركنة اؼبطلوبة للنشاط  الضطالعها

األمر الذم ال يبكن ربقيقو إال بتوفَت العناصر الرئيسية اليت تقـو عليها اغبركة التجارية كنبا عنصرا السرعة 

، لتأدية ىذا الغرض نظم اؼبشرع ىذه السندات التجارية تنظيما دقيقا مراعيا يف ذلك خصائصها  كاالئتماف

 ة ؽبا .كالوظائف اليت نشأت لتأديتها ككذا أسس قانوف الصرؼ كدعام
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، انًإؼؽح انحسٚثح نهكراب، اٌرجار٠ح، ٚاٌصٍخ االدر١اطٟاٌمأْٛ اٌرجارٞ، األٚراق ، (ػسَاٌ)ذٛط -
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 .2013، 01، زاض تهمٛػ ، انجعائط ،ط اٌضٕذاخ اٌرجار٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌجزائزٞ،  (َؽطٍٚ)شطٚمٙ -15
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 .2012-2011ًاجؽرٛط، جايؼح انمسغ، ان
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 ِذوزاخ ا١ٌٍضأش -4-ب
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 17 ثاٌثا: ٚظائف األٚراق اٌرجار٠ح 

 19 راتؼا: األصش اٌرٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙا لأْٛ اٌصزف 

 16 اٌفصً األٚي: اٌضفرجح

 16 اٌّثذث األٚي: ِا١٘ح اٌضفرجح

 16 اٌّطٍة األٚي: ِفَٙٛ اٌضفرجح 

 16 اٌفزع األٚي: ذؼز٠ف اٌضفرجح 

 17 أٚال: اٌؼاللح ت١ٓ اٌضادة ٚاٌّضذٛب ػ١ٍٗ 

 18 ثا١ٔا: اٌؼاللح ت١ٓ اٌضادة ٚاٌّضرف١ذ 

 18 ثاٌثا: اٌؼاللح ت١ٓ اٌّضذٛب ػ١ٍٗ ٚاٌّضرف١ذ 

 18 اٌفزع اٌثأٟ: طث١ؼح االٌرزاَ اٌصزف 

 18 أٚال: ٔظز٠ح دٛاٌح اٌذك

 19 ثا١ٔا: ٔظز٠ح اٌرجذ٠ذ 

 19 ثاٌثا: ٔظز٠ح اإلٔاتح

 19 راتؼا: ٔظز٠ح اإلرادج إٌّفزدج

 21 خاِضا: إٌظز٠ح اٌزاجذح 

 21 اٌّطٍة اٌثأٟ: شزٚط إٔشاء اٌضفرجح 

 21 اٌفزع األٚي: اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح 

 21 أٚال: اٌزضا 

 21 ثا١ٔا: األ١ٍ٘ح

 22 ثاٌثا: اٌّذً 

 23 راتؼا: اٌضثة

 24 اٌثأٟ: اٌشزٚط اٌشى١ٍح اٌفزع 

 24 أٚال: اٌىراتح

 24 ثا١ٔا: اٌث١أاخ االٌزا١ِح 

 31 ثاٌثا: اٌث١أاخ االخر١ار٠ح 

 36 اٌفزع اٌثاٌث: جزاء ذخٍف أدذ اٌث١أاخ اإلٌزا١ِح أٚ صٛر٠رٙا. 

 36 ذخٍف أدذ اٌث١أاخ اإلٌزا١ِح:  -أٚال 

 38 ثا١ٔا: اٌصٛر٠ح فٟ اٌث١أاخ اإلٌزا١ِح.  

 39 ثاٌثا: اٌرذز٠ف. 

 41 اٌّثذث اٌثأٟ: ذذاٚي اٌضفرجح ػٓ طز٠ك اٌرظ١ٙز. 
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 41 أٔٛاع اٌرظ١ٙز.اٌّطٍة األٚي:  

 42 اٌفزع األٚي: اٌرظ١ٙز إٌالً ٌٍٍّى١ح.  

 42 اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح.  -أٚال 

 43 ثا١ٔا: اٌشزٚط اٌشى١ٍح. 

 44  . ثاٌثا: آثار اٌرظ١ٙز إٌالً ٌٍٍّى١ح 

 45 ١ٙز اٌذفٛع ٚػذَ االدرجاج تٙاطراتؼا: لاػذج ذ 

 47  اٌفزع اٌثأٟ: اٌرظ١ٙز اٌرٛو١ٍٟ 

 47  ذؼز٠ف اٌرظ١ٙز اٌرٛو١ٍٟ-أٚال 

 48  ثا١ٔا: صٛر اٌرظ١ٙز اٌرٛو١ٍٟ 

 48  ثاٌثا: آثار اٌرظ١ٙز اٌرٛو١ٍٟ 

 51 اٌفزع اٌثاٌث: اٌرظ١ٙز اٌرأ١ِٕٟ 

 51 ذؼز٠فٗ -أٚال 

 51  ثا١ٔا: شزٚطٗ 

 51  ثاٌثا: آثارٖ 

 52 اٌّطٍة اٌثأٟ: ضّأاخ اٌٛفاء تاٌضفرجح

 53 ٌفزع األٚي: ِفَٙٛ ِماتً اٌٛفاء.ا 

 53  : شزٚط ِماتً اٌٛفاءأٚال

 53 ٚجٛب ٚجٛد اٌذ٠ٓ فٟ ذار٠خ االصرذماق. -01

 54 أْ ٠ىْٛ ِذً اٌذ٠ٓ ِثٍغا ِٓ إٌمٛد. -02

 54 فٟ ١ِؼاد اصرذماق اٌضفرجح: ٠جة أْ ٠ىْٛ اٌذ٠ٓ ِضرذك األداء 03

 54 ٠جة أْ ٠ىْٛ اٌذ٠ٓ ِضا٠ٚا ػٍٝ األلً ٌّثٍغ اٌضفرجح. -04

 55 : ا٢ثار اٌّرزذثح ػٍٝ ذٍّه اٌذاًِ ٌّماتً اٌٛفاءثا١ٔا 

 55   : اإلفالس 11 

 55 : اٌرزادُ ػٍٝ ِماتً اٌٛفاء : 12 

 56   اٌثأٟ : لثٛي اٌضفرجح ِٓ طزف اٌّضذٛب ػ١ٍٗ اٌفزع 

 56 : ِفَٙٛ لثٛي اٌّضذٛب ػ١ٍٗ أٚال 

 56 : ذؼز٠ف اٌمثٛي : 11 

 57 :: شزٚط اٌمثٛي12 

 59  : االِرٕاع ػٓ اٌمثٛيثا١ٔا

 59  : داالخ االِرٕاع ػٓ اٌمثٛي  11 

 59  : ادرجاج ػذَ اٌمثٛي12 

 61 :اٌمثٛي تطز٠ك اٌرذخً ثاٌثا

 61  : ِا١٘ح اٌمثٛي تطزق اٌرذخً 11 

 61   ك اٌرذخ٠ًاٌمثٛي تطز : شزٚط12 

 61  ك اٌرذخً ٠اٌمثٛي تطز : آثار13

 61  : فٟ اٌؼاللح ت١ٓ اٌماتً  ٚ اٌذاًِ  أ 
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 62 فٟ اٌؼاللح ت١ٓ اٌذاًِ ٚ اٌٍّرز١ِٓ فٟ اٌضفرجح : :ب

 62 ُ اٌمثٛي تطز٠ك اٌرذخً ٌّصٍذرٗ ٚ اٌٍّرز١ِٓ ٌؼاللح ت١ٓ اٌماتً ٚاٌشخص اٌذٞ ذ: فٟ ا ج

 63 اٌثاٌث: اٌضّاْ االدر١اطٟ فزعاٌ

 63 : ِفَٙٛ اٌضّاْ االدر١اطٟ: اٚال

 64 : شزٚط اٌضّاْ االدر١اطٟ:ثا١ٔا 

 64 : اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح :11 

 64 : اٌشزٚط اٌشى١ٍح :12 

 65 : آثار اٌضّاْ االدر١اطٟ:ثاٌثا

 66 اٌزاتغ: اٌرضآِ اٌصزفٟ فزعاٌ 

 67 : ِفَٙٛ اٌرضآِأٚال 

 68 ١ِّزاخ اٌرضآِ اٌصزفٟ:: ثا١ٔا 

 68 اٌّثذث اٌثاٌث: االصرذماق ٚ اٌٛفاء فٟ اٌضفرجح : 

 69 اٌّطٍة األٚي: االصرذماق  

 69 اٌفزع األٚي: ذؼز٠ف االصرذماق: 

 69  اٌفزع اٌثأٟ: طزق ذذذ٠ذ ذار٠خ االصرذماق  

 71 أٚالً: اٌضفرجح اٌّضرذمح ٌذٜ اإلطالع   

 71  اٌّضرذمح تؼذ ِذج ِؼ١ٕح ِٓ اإلطالع  ثا١ٔاً:اٌضفرجح 

 71  ِذج ِؼ١ٕح ِٓ ذار٠خ إٔشاء٘ا ذثاٌثاً: اٌضفرجح اٌٛاجثح اٌذفغ تؼ 

 71 راتؼاً: اٌضفرجح اٌّضرذمح فٟ ذار٠خ ِؼ١ٓ: 

 72  اٌفزع اٌثاٌث: االصرثٕاءاخ اٌٛاردج ػٍٝ اٌٛفاء ت١ّؼاد االصرذماق 

 72  تاٌٛفاء لثً ١ِؼاد االصرذماق أٚالً: داالخ اٌّطاٌثح 

 72  ثا١ٔاً: داالخ اٌّطاٌثح تاٌٛفاء تؼذ ١ِؼاد االصرذماق

 72 اٌّطٍة اٌثأٟ: اٌٛفاء تم١ّح اٌضفرجح 

 73 اٌفزع األٚي: ذمذ٠ُ اٌضفرجح ٌٍٛفاء ٚ داالخ اإلػفاء ِٓ ذمذ٠ّٙا

 73 أٚالً: ذمذ٠ُ اٌضفرجح ٌٍٛفاء

 74  ذمذ٠ّٙا ٌٍٛفاءثا١ٔاً: داالخ اإلػفاء ِٓ 

 74 اٌفزع اٌثأٟ: شزٚط صذح اٌٛفاء ٚ اٌّؼارضح ف١ٗ

 74 أٚالً: :شزٚط صذح اٌٛفاء

 75  ثا١ٔاً: اٌّؼارضح فٟ اٌٛفاء

 78 اٌفزع اٌثاٌث: اٌٛفاء تطز٠ك اٌرذخً 

 78  أٚالً: ِا١٘ح اٌٛفاء تطز٠ك اٌرذخً

 78  ثا١ٔاً: شزٚط اٌٛفاء تطز٠ك اٌرذخً

 79  ثاٌثاً: آثار اٌٛفاء تطز٠ك اٌرذخً 

 81  اٌّطٍة اٌثاٌث: االِرٕاع ػٓ اٌٛفاء ٚ دػٜٛ اٌزجٛع اٌصزفٟ

 81  اٌفزع األٚي: االِرٕاع ػٓ اٌٛفاء

 81  أٚالً: االٌرزاَ ترذز٠ز االدرجاج
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 81 ثا١ٔاً: داالخ اإلػفاء ِٓ ذذز٠ز ادرجاج ػذَ اٌٛفاء

 81 ذذز٠ز ادرجاج ػذَ اٌٛفاء آثار: ثاٌثا

 82 اٌفزع اٌثأٟ: دػٜٛ اٌزجٛع اٌصزفٟ

 83 أٚال: داالخ اٌزجٛع اٌصزفٟ

 83 ثا١ٔا: اجزاءاخ دػٜٛ اٌزجٛع اٌمضائٟ

 84 ثاٌثا: صٕذ اٌزجٛع

 85 راتؼاً: رجٛع اٌضا١ِٕٓ ػٍٝ تؼضُٙ:

 86 اٌّثذث اٌزاتغ: اٌضمٛط ٚاٌرمادَ 

 86 اٌّطٍة األٚي: اٌضمٛط

 86 اٌفزع األٚي: ِفَٙٛ اٌضمٛط ٚ داالذٗ.

 86 أٚالً: ِفَٙٛ اٌضمٛط:

 87 داالخ اٌضمٛط ثا١ٔاً: 

 88 اٌفزع اٌثأٟ: ٔطاق اٌضمٛط

 88 أٚالً: اٌؼاللح ت١ٓ اٌذاًِ اًٌّّٙ ٚاٌضادة:

 88 ٚاٌّضذٛب ػ١ٍٗ اٌؼاللح ت١ٓ اٌذاًِ اًٌّّٙثا١ٔاً: 

 88 ٚ اٌّظٙز٠ٓ ثاٌثاً: اٌؼاللح ت١ٓ اٌذاًِ اًٌّّٙ

 89 راتؼاً: اٌؼاللح ت١ٓ اٌذاًِ اًٌّّٙ ٚ اٌىفالء اٌصزف١ْٛ

 89 اٌّطٍة اٌثأٟ : اٌرمادَ

 89 اٌفزع األٚي: ِفَٙٛ اٌرمادَ ٚ ِذدٖ:

 89 أٚالً: ِفَٙٛ اٌرمادَ 

 89 ثا١ٔاً: ِذد اٌرمادَ:

 91 اٌفزع اٌثأٟ : أمطاع اٌرمادَ ٚٚلفٗ

 91 أمطاع اٌرمادَ أٚال:

 91 ثا١ٔاً: ٚلف اٌرمادَ 

 92 اٌضٕذ ألِز ٚاٌش١ه اٌفصً اٌثأٟ:

 92 اٌّثذث األٚي: اٌضٕذ ألِز

 92 ألِز ٚشزٚطٗ ح اٌضٕذ طث١ؼاٌّطٍة األٚي: 

 92  اٌطث١ؼح اٌما١ٔٛٔح ٌٍضٕذ ألِز اٌفزع األٚي:

 93 ألِز شزٚط صذح اٌضٕذ اٌفزع اٌثأٟ: 

 93 اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح: أٚال 

 93 اٌشزٚط اٌشى١ٍح: ثا١ٔا

 95 : ذذاٚي اٌضٕذ ألِز ٚأدىاَ اٌٛفاء تٗ:اٌّطٍة اٌثأٟ

 95 اٌفزع األٚي: ذذاٚي اٌضٕذ ألِز

 96 اٌفزع اٌثأٟ: ضّأاخ ٚأدىاَ اٌٛفاء تم١ّح اٌضٕذ

 97 اٌّثذث اٌثأٟ: اٌش١ه

 97 اٌّطٍة األٚي: ِا١٘ح اٌش١ه
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 97 اٌفزع األٚي: ِفَٙٛ اٌش١ه

 97 اٌش١ه ٚذى١١فٗ اٌمأٟٛٔ أٚال: ذؼز٠ف

 97 : ذؼز٠ف اٌش١ه11

 98 : اٌرى١١ف اٌمأٟٛٔ ٌٍش١ه12

 98 ثا١ٔا: أشىاي إٔشاء اٌش١ه ٚأٔٛاػٗ:

 98 : أشىاي إٔشاء اٌش١ه11

 99 : أٔٛاع اٌش١ه12

 112 ٚجزاء ذخٍف اٌث١أاخ أٚ صٛر٠رٙا اٌفزع اٌثأٟ: شزٚط صذح اٌش١ه

 112 أٚال: اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح

 112 ثا١ٔا: اٌشزٚط اٌشى١ٍح:

 113 : اٌث١أاخ اإلٌزا١ِح11

 113 : اٌث١أاخ االخر١ار٠ح:12

 114 : جزاء ذخٍف أٚ صٛر٠ح اٌث١أاخ:ثاٌثا

 115 جزاء إغفاي أدذ اٌث١أاخ اإلٌزا١ِح -11

 115 جزاء صٛر٠ح أدذ اٌث١أاخ اإلٌزا١ِح -12

 117 اٌّطٍة اٌثأٟ: ِماتً اٌٛفاء فٟ اٌش١ه:

 117 اٌفزع األٚي: ِفَٙٛ ِماتً اٌٛفاء:

 117 أٚال: شزٚط ِماتً اٌٛفاء

 118 ثا١ٔا: إثثاخ ِماتً اٌٛفاء

 118 اٌفزع اٌثأٟ: ٍِى١ح ِماتً اٌٛفاء فٟ اٌش١ه

 119 اٌّطٍة اٌثاٌث: ذذاٚي اٌش١ه ٚاٌٛفاء تم١ّرٗ ٚاٌّؼارضح ف١ٗ

 119 اٌفزع األٚي: طزق ذذاٚي اٌش١ه ٚاٌٛفاء تم١ّرٗ

 119 أٚال: ذذاٚي اٌش١ه

 119 : اٌرظ١ٙز إٌالً ٌٍٍّى١ح11

 111 : اٌرظ١ٙز اٌرٛو12ٍٟ١

 111 اٌرظ١ٙز اٌرأ١ِٕٟ:  03

 111 ثا١ٔا: اٌٛفاء تم١ّح اٌش١ه

 111 ثاٌثا: االِرٕاع ػٓ اٌٛفاء تم١ّح اٌش١ه

 112 اٌفزع اٌثأٟ: اٌّؼارضح فٟ اٌش١ه ٚدػٜٛ اٌزجٛع

 112 أٚال: اٌّؼارضح فٟ اٌش١ه:

 112 : ض١اع اٌش١ه ٚصزلرٗ:11

 113 : داٌح إفالس اٌذاًِ:12

 113 ٌؼذَ اٌٛفاء: زجٛعثا١ٔا: دػٜٛ اٌ

 113 : اٌّمصٛد تذػٜٛ اٌزجٛع:11

 113 : إجزاءاخ دػٜٛ اٌزجٛع:12

 114 اٌّطٍة اٌزاتغ: اٌضمٛط ٚاٌرمادَ
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 114 اٌفزع األٚي: اٌضمٛط:

 115 اٌفزع اٌثأٟ: اٌرمادَ ٚأمطاػٗ:

 115 أٚال: اٌرمادَ:

 115  : دػاٜٚ اٌزجٛع تإٌضثح ٌٍذاًِ ِٓ اٌّظٙز٠ٓ أٚ اٌٍّز١ِٓ ا٢خز11ٓ٠

 116  ٚاٌّظٙز٠ٓ اٌٍّرز١ِٓ تاٌش١ه ػٍٝ تؼضُٙ اٌثؼض ة: دػاٜٚ رجٛع اٌضاد12

 116 : دػاٜٚ رجٛع اٌذاًِ ػٍٝ اٌّضذٛب ػ13ٗ١ٍ

 116 ثا١ٔا: أمضاء اٌرمادَ

 116 اٌمضائ١ح حطاٌث: ا11ٌّ

 116 ضٕذ ِٕفزدت: اإللزار تاٌذ٠ٓ 12

 117 اٌّضرذذثحاٌرجار٠ح اٌفصً اٌثاٌث: اٌضٕذاخ 

 117 ٚصٕذ إٌمً اٌخزْ ذاألٚي: صٕاٌّثذث 

 117 صٕذ اٌخزْ: فَٙٛاٌّطٍة األٚي: ِ

 117 صٕذ اٌخزْ فذؼز٠ األٚي:اٌفزع 

 119 اٌفزع اٌثأٟ: شزٚط صذح صٕذ اٌخزْ:

 119 اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح:أٚال: 

 119 :ٚاأل١ٍ٘ح اٌزضا: 11

 119  : اٌّذً ٚاٌضثة:12

 121 ثا١ٔا: اٌشزٚط اٌشى١ٍح:

 121 : ذذاٚي صٕذ اٌخزْ ٚاٌٛفاء ف١ٗ:اٌفزع اٌثاٌث

 121 : ذذاٚي صٕذ اٌخزْ:أٚال

 122 : اٌٛفاء فٟ صٕذ اٌخزْ:ثا١ٔا

 123 اٌثأٟ :صٕذ إٌمً  طٍةاٌّ

 123 صٕذ إٌمً: ِفَٙٛاألٚي :  فزعاٌ

 123 : اٌرؼز٠ف تضٕذ إٌمًأٚال

 123 :  اٌطث١ؼح اٌما١ٔٛٔح ٌضٕذ إٌمً:ثا١ٔا

 124 : شزٚط صذح صٕذ إٌمً:ثاٌثا

 124 : اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح:11

 124 : اٌشزٚط اٌشى١ٍح:12

 125 اٌثأٟ: ذذاٚي صٕذ إٌمً ٚآثارٖ: فزعاٌ

 125 : ذذاٚي صٕذ إٌمً:أٚال

 126 : آثار صٕذ إٌمً:ثا١ٔا

 126 : اٌرزاِاخ اٌّزصً:11

 126 : االٌرزاَ ترض١ٍُ اٌثضاػح:أ

 126 : االٌرزاَ تذفغ األجزج:ب

 126 : اٌرزاِاخ إٌالً:12

 126 : االٌرزاَ ترض١ٍُ اٌثضاػح ٚشذٕٙا:أ
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 126 : االٌرزاَ تٕمً اٌثضاػح:ب

 127 : االٌرزاَ ترض١ٍُ اٌثضاػح:ج

 127 ػمذ ذذ٠ًٛ اٌفاذٛرج :ٟٔاٌّثذث اٌثا

 127 اٌّطٍة األٚي: ِا١٘ح ػمذ اٌفاذٛرج:

 127 اٌفزع األٚي: ذؼز٠ف ػمذ ذذ٠ًٛ اٌفاذٛرج:

 128 اٌفزع اٌثأٟ: أطزاف ػمذ ذذ٠ًٛ اٌفاذٛرج

 128  أٚال: اٌٛص١ظ أٚ اٌشزوح ِذٌٛح اٌفٛاذ١ز:

 129 ثا١ٔا: إٌّرّٟ أٚ تائغ اٌذ٠ٓ:

 129 ثاٌثا: اٌّذ٠ٓ:

 131 اٌفزع اٌثاٌث: دمٛق ٚاٌرزاِاخ أطزاف ػمذ ذذ٠ًٛ اٌفاذٛرج:

 131 أٚال: دمٛق اٌشزوح اٌٛص١ظ ٚاٌرزاِاذٙا:

 131 : دمٛق اٌشزوح اٌٛص١ظ11

 131 أ: اٌذك فٟ ٍِى١ح اٌذمٛق اٌّذٌٛح 

 131 ب: اٌذك فٟ اٌّزالثح ٚاالطالع

 131 ج: اٌذك فٟ اٌؼٌّٛح

 131 : اٌرزاِاخ اٌشزوح اٌٛص١ظ:12

 131 أ: االٌرزاَ تاإلدالء تاٌّؼٍِٛاخ ٚاالصرشاراخ اٌرجار٠ح

 131 ب: االٌرزاَ تاٌٛفاء ٚترذص١ً د٠ْٛ إٌّرّٟ

 132 ج: االٌرزاَ تضّاْ ػذَ اٌزجٛع

 132 ثا١ٔا: دمٛق ٚاٌرزاِاخ إٌّرّٟ:

 132 : دمٛق إٌّرّٟ:11

 132 أ: اٌذصٛي ػٍٝ االػرّاداخ

 132 ب: ذمذ٠ُ اٌّؼٍِٛاخ

 133 : اٌرزاِاخ إٌّر12ّٟ

 133 أ: االٌرزاَ تاالػالَ

 133 ب: اخطار اٌّذ٠ٓ ترذ٠ًٛ اٌذمٛق اٌرجار٠ح

 134 ج: االٌرزاَ تضّاْ ٚجٛد اٌذك اٌثاتد فٟ اٌفٛاذ١ز اٌّمثٌٛح 

 134 اٌّطٍة اٌثأٟ: ِا١٘ح اٌفاذٛرج

 134 اٌفزع األٚي: ذؼز٠ف اٌفاذٛرج

 134 اٌثأٟ: شزٚط صذح اٌفاذٛرج اٌفزع

 134 أٚال: اٌشزٚط اٌّٛضٛػ١ح

 135 ثا١ٔا: اٌشزٚط اٌشى١ٍح

 136 خاذّح 

 137 لائّح اٌّزاجغ

 139 اٌفٙزس

 


