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عن المجلة

وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�الت  يف  البح�وث  بن�س�ر  تعن�ى  حمكم�ة  دولي�ة  علمي�ة  جمل�ة 

ال�س�نة. يف  مرت�ن  املجل�ة  ه�ذه  وت�س�در  الإ�س�المية، 

العلم�ي  نتاجه�م  ون�س�ر  لتحكي�م  واملتخ�س�س�ن  للباحث�ن  الفر�س�ة  اإتاح�ة  اإىل  املجل�ة  ته�دف 

الإ�س�المية،كما  وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�ال  يف  ودرا�س�ات  بح�وث  م�ن  اجنلي�زي(   )عرب�ي 

م�ن  للم�س�تفيدين  والدرا�س�ات  البح�وث  ه�ذه  اإتاح�ة  خ�الل  م�ن  املع�ريف  الوع�ي  ن�س�ر  اإىل  ته�دف 

واللكرتوني�ة. الورقي�ة  الن�س�ر  و�س�ائط 

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
العاملية  املعايري  وفق  الإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  جمال  يف  املحكمة  العلمية  البحوث  ن�سر 

املعتمدة.

االهداف
�� اإتاحة الفر�سة للباحثن حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

�� الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

�� حتقيق عاملية ال�سريفة الإ�سالمية وفق الروؤية الع�سرية ب�سوابطها ال�سرعية و اأخالقياتها املهنية.

للبحوث  وثائقيًا  �سجاًل  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تاأ�سي�س   ��

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص
تعد الأوراق التجارية اأداة تعامل مايل وم�سريف منذ القدم حيث ابتكرت كو�سيلة بديلة عن تداول النقود 

وحملها وجتنب املخاطر النا�سئة عن حيازة ونقل النقود ثم اأ�سبحت اأداة دفع وت�سوية لاللتزامات املالية 

و�سمان للديون املالية وو�سيلة تداول هذه الديون وجعلها قابلة للتحويل اإىل قيم مالية معينة ثم تدخل 

القانون واألزم التعامل بها يف امل�سارف التجارية واملوؤ�س�سات املالية فما هي الأوراق التجارية واملالية 

وهل هناك من فرق بينهما اأو اأنهما و�سائل تداول وت�سوية وا�ستثمار وجمع لالأموال واأنها قابلة للتحويل 

املايل مما يدخلها �سمن النقود واملعامالت املالية التجارية واملدنية وت�سوية اللتزامات املالية وهذا املقال 

يحاول الإجابة عن هذه الإ�سكالية املالية والعملية مع بيان حكم التعامل بهذه الأوراق ومدى �سرعيتها 

وهل تعد �سمن التعامل الربوي اأو اأنها جمرد اأداة تبادل مايل وت�سهيل التعامل التجاري يف املوؤ�س�سات 

املالية وال�ستثمارية املختلفة؟

اأ.د حممد باوين

اأ�ستاذ بجامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية، ق�سنطينة اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 3 / 2/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 2/11 / 2015م( 

األوراق التجارية
وحكمها الشرعي
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Abstract

Commercial papers are the tools for financial and banking dealings since the old age. They 
were invented to be an alternative mean for dealing in money or carrying it, as well to be 
away from risks emerging from possessing and transferring the money. Subsequently, it 
turned to be the tool for payments and financial liability settlement, as well for guaranteeing 
the monetary loans and dealing in it ,therefore it were made transferable to specific monetary 
values; Therein the law intervened and mandated the use of it within the commercial banks 
and financial institutions.

What are the commercial and financial papers? Is there any difference between them? Are both 
of them the means to settle, invest and saving the money? Can they be transferred finically 
that has brought them under issues of currency, and transaction based on money, trade, and 
settlement of the civil and social liabilities of financial nature? 

This research is an effort to answer the above set financial and practical issues, in addition to 
expressing the ruling for dealing with those papers and the extent of Shari’ah permissibility 
for it. The research also tries to answer whether it is a part or dealing in interest or it’s a mere 
financial exchange and a matter of easement of dealings related to trade in various financial 
and investment institutions. 
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مقدمة
واللتزامات  الديون  ت�سوية  اأو  لال�ستثمار  واأدوات  مايل  تعامل  و�سائل  تعد  واملالية  التجارية  الأوراق 

املالية وتقوية الئتمان ودعم  القانونين وت�سهيل تداول احلقوق  اأو  الطبيعين  الأ�سخا�س  ونقلها بن 

الثقة والتخل�س من نقل النقود وحملها وما ي�ساحب احلمل من خماطر ال�سرقة والختال�س وال�سطو، 

وال�سياع وغريها من الأخطار، فكانت الأوراق اأدوات لت�سوية هذه احلقوق ونقلها والتعامل فيها وجتنب 

املخاطر، ودعم الثقة والئتمان وتي�سري التعامل، وهناك فرق بن الأوراق املالية والتجارية من حيث قوة 

الثقة واللتزام والآثار احلقوقية النا�سئة عن كل من النوعن، وهذا البحث يحاول درا�سة هذه الأوراق 

والفرق  والتجارية  املالية  الأوراق  ملعنى  يخ�س�س  الأول  مباحث  ثالثة  اإىل  املو�سوع  تق�سيم  خالل  من 

بينهما، والثاين لأق�سام الأوراق واأنواعها، والثالث حلكم التعامل يف الأوراق املالية والتجارية �سرعا، 

وننهي مو�سوعنا هذا بخامتة.

المبحث األول
تعريف األوراق المالية والتجارية

مل يتعر�س القانون التجاري يف اأي بلد من البلدان لتعريف الأوراق املالية والتجارية واإن كان قد تعر�س 

لأق�سام هذه الأوراق واأنواعها وتكلم عن حكم التعامل بها واعتربها من العمل التجاري بالن�سبة للتجار 

واأنها اأنواع وبن كل نوع و�سروطه، وقد عر�س ال�سراح لتعريف معنى الأوراق املالية والتجارية والفرق 

بينهما.وفيما يلي تعريف كل نوع والفرق بينهما:

اأ - الأوراق التجارية: وعرفوها اأنها »حمررات و�سكوك مببالغ مالية حمددة تتم وفقا ل�سروط القانون، 

واأن ت�ستويف كافة البيانات الإلزامية وهي تت�سمن التزاما جتاريا بدفع مبلغ مايل يف تاريخ حمدد مع 

.
)1(

اإمكانية نقل احلق من �سخ�س لآخر بطريق التظهري واملناولة« 

التجارية عبارة عن �سكوك متثل �سندات ديون مالية مببالغ حمددة تندرج �سمن اللتزامات  فالأوراق 

التجارية، وتعد الأوراق التجارية �سكلية لأن القانون ا�سرتط فيها بيانات معينة و�سكلية خا�سة ل�سحة 

اأي بيان قانوين، واإل كانت باطلة ول تعترب عمال جتاريا بل  اأن تخلو من  تداولها وتظهريها ل يجوز 

جمرد �سندات ديون عادية تخ�سع لأحكام القانون املدين.

ب - تعريف الأوراق املالية: اأما الأوراق املالية فيمكن تعريفها اأي�سا اأنها »�سندات مالية جتعل �ساحبها 

�سندات  املالية عبارة عن  فالأوراق  للجمهور«.  املوجه  الكتتاب  ال�سركة، من خالل  م�ساهما و�سريكا يف 

ال�سركة ي�ستحق  دائنا يف  اأو  املكتتب �سريكا  ال�سركة جتعل  بها يف  متثل ح�س�سا مالية ومبالغا يكتتب 

مبلغ الدين مع الفوائد وقد اأ�سيفت لالأوراق التجارية �سكوك ال�ستثمار و�سناديق ال�ستثمار باعتبارها 

1(  حممود الربيري، »قانون املعامالت التجارية »، �س 211، وعثمان ب�صري: » املعامالت املالية » �س 119، واأحمد �صراج » الأوراق التجارية »، �س 46، وال�صالو�س: » 

معامالت البور�صـــة »، �س 172، ويف القانون التجاري اجلزائري �صمى الأوراق التجارية » ال�صندات التجارية » يف الكتاب الرابع، �س 95..
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و�سائل واأوعية مالية جلمع املدخرات ومتويل امل�ساريع املختلفة.

الفرق  يتبن  التجارية واملالية  الأوراق  املالية والتجارية: من خالل تعريف  ج - الفرق بني الأوراق 

الوا�سح وهو: 

1- الأوراق التجارية تتميز بعدة خ�سائ�س جتعلها خمتلفة عن الأوراق املالية وهي: ال�سكلية يف الأوراق 

وخمت�سر،  موجز  ب�سكل  مكتوبة  تكون  واأن  وال�سند،  وال�سيك  ال�سفتجة  مثل  الت�سمية،  وهو  التجارية 

اأو بعد  اأمرا بالدفع ملبلغ معن من النقود يف تاريخ معن اأو مبجرد الإطالع  اأو  ومتثل �سياغتها تعهدا 

الإخطار يف مكان معن ل�سالح امل�ستفيد اأو املظهر الأخري.

2- الأمر بالدفع يعد اأمرا مطلقا ولي�س معلقا على �سرط لأن القانون ل يجيز تعليق دفع ديون الأوراق 

التجارية على اأي �سرط حتى ل يكون هناك �سك اأو عرقلة الثقة وزعزعتها يف التعامل يف الأوراق التجاري.

الأمر  يقت�سي  الورقة  فاإن حترير  ولهذا  النقود  من  التزام حمدد مببلغ  التجارية هو  الورقة  3- مو�سوع 

بالدفع من ال�ساحب للم�سحوب عليه، وهذا ما جعل الأوراق التجارية تو�سف باأنها و�سائل دفع وت�سوية 

اللتزامات والديون املالية من خالل التوقيع املتعدد على الورقة وال�سيغ الآمرة، دون تعليق على اأي �سرط. 

4- الأوراق املالية لي�ست و�سائل دفع وت�سوية بل متثل حقوقا مالية جتعل �ساحب الورقة دائن مببلغ 

مايل قد يكون هو ما يف الورقة اأو اأقل اأو اأكرث عند الربح، لأن الأوراق املالية قد يكون حاملها �سريكا كما 

يف حامل ال�سهم. اأو دائنا كما يف ال�سندات.

5- الأوراق التجارية يتم تداولها عن طريق التظهري والتوقيع وفقا لل�سكلية القانونية امللزمة يف هذه 

الأوراق مما يتطلب ا�سم ال�ساحب وامل�سحوب عليه وامل�ستفيد وتواقيعهم وتاريخ الوفاء ومكانه، ومكان 

اإن�ساء الورقة، والن�س على و�سول القيمة وا�ستالمها، وعدم �سحة الدفوع اإن وقع اأي خطاأ لأن التظهري 

يقت�سي تطهري الورقة من اأي دفع متى ا�ستوفت ال�سرط ال�سكلي، وتعد �سحيحة واجبة اقت�ساء القيمة، 

وا�ستقالل التوقيعات فاإن بطالن توقيع اأي طرف يف الورقة ل يتطلب بطالن باقي التواقيع، كما لو وجد 

ناق�س اأهلية، اأو تغيبت اإرادته فله وحده حق التم�سك بالعيب دون غريه من املظهرين واملوقعن.

اأنه مدين للمظهر  6- تقت�سي الورقة وجود عالقة مديونية من اأطراف الورقة فاإن املحرر ال�ساحب يقر 

 اأو غريها 
)2(

امل�ستفيد بقيمة الورقة، ولهذا يرد يف �سياغة الورقة �سكال عبارة »القيمة و�سلت اأو دفعت« 

من �سياغة �سكلية وقانونية مفرو�سة لتاأكيد واإثبات الإقرار بالدين ووجود املديونية ولهذا فاإن املحرر 

للم�سحوب  اأو يحيل به  لقيمة الورقة على نف�سه ل�سالح امل�ستفيد  باإحالة احلوالة بالدين امل�ساوي  يقبل 

عليه وهو اإقرار بالدين ونقل له اإىل املحال عليه للوفاء بالقيمة واأن التظهري وهو تداول للورقة التجارية 

يعد نقال للدين من ذمة لأخرى ومن بلد لآخر، والوفاء يف املكان املحدد باأي عملة. 

7-  ميكن تداول الأوراق املالية اأي�سا لكن بالبيع وال�سراء ولي�س مبجرد التظهري، واأن تداول الأ�سهم مثال 

يف �سركات الأ�سخا�س يتطلب موافقة ال�سركاء كلهم، بخالف التظهري يف الورقة التجارية.

كان  واإن  التجاري،  القانون  ح�سب  جتارية  اأعمال  تعد  اأنها  يف  ت�سرتك  والتجارية  املالية  الأوراق   -8

2( اأحمد �صراج: الأوراق التجارية، �س 50. وحممود الربيري: قانون املعامالت »، 13 م.
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القانون قد اأخ�سع الأوراق التجارية ل�سروط �سكلية ومو�سوعية ل تتوفر يف الأوراق املالية التي توؤدي 

نف�س الدور يف ت�سوية الديون واللتزامات املالية والتداول، اإل اأن العرف التجاري قد تعامل يف الأوراق 

التجارية وحددها وح�سرها، فلما ا�ستحدثت الأوراق املالية كان العرف التجاري قد ا�ستقر على العتداد 

بالأوراق التجارية فلما جاء القانون التجاري �ساغ هذا العرف وجاءت قواعده » وفق اأعراف التجار، 

، ولول 
)3(

امل�ستقرة واأخرج الأوراق املالية مثل الكبونات، والأ�سهم، وال�سندات و�سكوك الر�سد وغريها« 

اأوراقا جتارية  باعتبارها  املالية  الأوراق  بي�سر و�سهولة يف  يتعاملوا  اأن  للتجار  لكان  وال�سكلية  الن�س 

املايل  التطور  اأن  بل   ،« املالية  الأ�سواق  يف  والتجاري  املايل  الدور  نف�س  وتوؤدي  ال�سروط  م�ستوفية 

وامل�سريف وجد �سالته يف الأوراق املالية وتخل�س من الأوراق التجارية التي �سارت غريبة ل تعرف اإل 

يف الأو�ساط التجارية والتجارة اخلارجية. 

فاجلانب ال�سكلي والقانوين والعرف التجاري هو الذي ا�ستبعد الأوراق املالية من التعامل يف ت�سوية 

لأن كال  مت�سابه،  اقت�ساديا  واملالية  التجارية  الأوراق  دور  فاإن  واإل  الديون واللتزامات ونقل احلقوق 

من النوعن ميكن اأن يوؤدي نف�س الدور والوظيفة املالية والتجارية ويعد اأداة ت�سوية ودفع اللتزامات 

املالية.

9-  تعد الأوراق التجارية اأداة لإبرام عقد ال�سرف والتحويل �سواء يف عملة واحدة اأو بن عدة عمالت 

يف بلد اأو اأكرث، ولهذا كانت هذه الأوراق �سببا يف ظهور عقد ال�سرف، ومن هنا جاءت ت�سمية ال�سفتجة 

باللغة الفرن�سية Lettere de Change وقد حرفها امل�سريون يف الرتجمة من الإيطالية Cambio وهي 

�سرف عمالت وحتويلها اإىل لفظ »الكمبيالة » وتعد الأوراق التجارية �سكوك حتويل و�سندات للحقوق، 

 ،كما يف القانون التجاري اجلزائري. 
)4(

ولهذا �سميت يف بع�س القوانن التجارية » �سندات جتارية« 

3( حم�صن �صفيق : » الأوراق التجارية ». �س 19.

4( حممود الرببري، املرجع ال�صابق، 230. وال�صالو�س، املرجع ال�صابق، 180.
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المبحث الثاني
أقسام األوراق المالية والتجارية وأنواعها

ال�سكلية  باعتبار  وال�سند،  وال�سيك  ال�سفتجة  وهي:  رئي�سية  اأق�سام  ثالثة  اإىل  التجارية  الأوراق  تق�سم 

القانونية، كما اأن الأوراق املالية تعد ثالثة اأنواع رئي�سية وهي الأ�سهم وال�سندات، و�سهادات ال�ستثمار، 

ح�سب التعامل املايل يف الأ�سواق املالية، ولكل ق�سم اأحكام و�سروط. ولدرا�سة الأوراق املالية والتجارية 

وبيان حقيقة كل منها يق�سم املبحث اإىل مطلبن يخ�س�س كل مطلب اإىل ق�سم من هذه الأق�سام.

املطلب الأول: يف الأوراق التجارية واأنواعها و�سروطها:

يق�سم القانون التجاري و�سراح القانون الأوراق التجارية ح�سب ال�سكلية القانونية والأحكام املو�سوعية 

: ال�سفتجة، ال�سيك، وال�سند الإذين، وقد كان لهذه الأوراق 
)5(

املطلوبة يف كل ورقة اإىل ثالثة اأق�سام وهي

تنوعا  وتنوعه  امل�سريف  العمل  وتطور  الورقية  النقود  وظهور  املايل  التعامل  يف  كبري  �ساأن  التجارية 

اأدى اإىل ال�ستغناء عن التعامل بالأوراق التجارية واأ�سبح جمالها حمددا يف العالقات اخلارجية، اإذ اأن 

�سمانا  اأكرث  م�سرفية  خدمات  من  وغريها  امل�ستندية  والعتمادات  ال�سمان  وخطاب  امل�سريف  التحويل 

وائتمانا من الأوراق التجارية و�سهولة اأدت اإىل تراجع دور الأوراق التجارية وتقلي�س وظيفتها حتى 

الت�سوية، واملقا�سة  اإىل عملية  اإىل �سد احلاجة  اأدت  اأ�سبحت غريبة !! لأن اخلدمات امل�سرفية املتنوعة 

تنظيم  مت  وقد  كثريا،  منها  وقلل  التجارية  الأوراق  ا�ستعمال  عن  يغني  مبا  والأموال  الديون  وحتويل 

بالتعامل  اخلا�سة   1930 جنيف  معاهدة  مبقت�سى  الدويل  امل�ستوى  على  التجارية  بالأوراق  التعامل 

بال�سفتجة وال�سند الإذين ثم اأ�سيف ال�سيك يف معاهدة 1931.

تنظيم  مع  بالعمل مبقت�ساها  والتزمت  الدولية  التفاقية  على هذه  العامل  الدول يف  وقد �سادقت معظم 

امل�سرع  نظم  وقد  التجاري،  الت�سريع  يف  اخلا�سة  ونظمها  وقوانينها  ظروفها  ح�سب  دولة  لكل  وطني 

– 464 وال�سند الإذين   389 اجلزائري نقال عن غريه من قوانن جتارية اأحكام ال�سفتجة يف املواد من 

و�سماه ال�سند لأمر يف املواد 465 – 473، واأما ال�سيك فتعر�س له يف املواد 474 – 543.

و�سمى الأوراق التجارية با�سم فقهي هو » ال�سندات التجارية » حيث ن�ساأت الأوراق التجارية ك�سندات 

للتعامل التجاري، وكان اأولها ظهورا هي ال�سفتجة، ثم ظهر ال�سيك وال�سند الإذين كاأدوات لتنفيذ العقود 

واللتزامات املالية وت�سوية الديون وفق العرف التجاري، ثم جاءت القوانن ونظمت اأحكام هذه ال�سندات 

ل�ستقرار التعامل ودعم الئتمان يف الأوراق التجارية، وبعد التفاقات الدولية اأ�سبح هناك تعامل موحد 

يف الأوراق التجارية، كنظام موحد يف العامل وفق منظور اأوربي.

ولتف�سيل درا�سة هذه الأوراق يق�سم املطلب اإىل ثالثة فروع:

5( حممود الرببري، املرجع ال�صابق، 232. ،احمد �صراج، النظام امل�صريف، �س 17.
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الفرع الأول: ال�سفتجة اأو الكمبيالة واأحكامها قانونا:

وهي اأقدم ورقة جتارية عرفها التجار، انتقلت من الرتاث الفقهي الإ�سالمي اإىل اأوربا وهي مذكورة يف 

كتب احلديث والفقه الإ�سالمي وهذه الورقة تعد تعهدا والتزاما بدفع مبلغ مايل حمدد يف مكان معن، 

ويجب اأن ت�ستويف ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية املطلوبة قانونا.

هو  اآخر  �سخ�س  اإىل  �سادر  ال�ساحب  املحرر  من  اأمرا  يت�سمن  »�سك  اأنها  الورقة  هذه  وتعرف  تعريفها: 

امل�سحوب عليه يقت�سي دفع مبلغ معن من املال ل�سالح طرف ثالث هو حامل ال�سك اأو امل�ستفيد يف مكان 

وتاريخ معن« فال�سفتجة كورقة جتارية تعد �سكا حمررا ب�سكل معن قانونا وتتطلب عالقة تعامل مايل 

بقيمة  للمحرر  غالبا مدينا  امل�سحوب عليه  ال�ساحب، وامل�سحوب عليه، ويكون  الورقة وهم  اأطراف  بن 

الورقة، وهذه املديونية تعرف با�سم »مقابل الوفاء«.

غالبا مدينا وامل�ستفيد  ال�ساحب يكون  اأن  تتطلب وجود مديونية، حيث  بامل�ستفيد  املحرر  اأن عالقة  كما 

دائنا بقيمة الورقة، ولهذا فقد ا�سرتط القانون التجاري �سروطا �سكلية واأخرى مو�سوعية ل�سحة التعامل 

اآخذا من غريه من قوانن جتارية  القانون التجاري اجلزائري  389 من  بال�سفتجة، كما يف ن�س املادة 

عربية واأوربية، حيث تن�س املادة 390 على »تعترب ال�سفتجة عمال جتاريا مهما كان الأ�سخا�س، وت�ستمل 

على البيانات التالية:

1- ت�سمية »�سفتجة« يف منت ال�سند نف�سه باللغة امل�ستعملة يف حتريره.

2- اأمر غري معلق على قيد اأو �سرط بدفع مبلغ معن.

3- ا�سم من يجب عليه الدفع »امل�سحوب عليه«.

4- تاريخ ا�ستحقاق املبلغ.

5- املكان الذي يجب فيه الدفع.

6- ا�سم امل�ستفيد اأو من يجب الدفع له.

7- تاريخ اإن�ساء ال�سفتجة ومكانه.

.
)6(

8-  توقيع من اأ�سدر ال�سفتجة )املحرر( 

فال�سفتجة اأو الكمبيالة كما ت�سمى يف بع�س القوانن الأخرى �سك جتاري يحرر وفق اأو�ساع و�سروط 

قانونية معينة هي: ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية يف هذا املحرر الذي يقت�سي التزامات �سرفية بن 

ال�ساحب واملظهر وال�سامن، ي�سرتطها القانون ل�سحة واإلزام الورقة.

الفرع الثاين: البيانات الإلزامية:

وي�سرتط فيها القانون �سروطا مو�سوعية واأخرى �سكلية ح�سب اأقوال واآراء �سراح القانون التجاري.

6( اأحمد �صراج » النظام امل�صريف الإ�صالمي »، �س 17. القانون التجاري اجلزائري، املادة 389 – 464.
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اأ- ال�سروط املو�سوعية هي: كمال اأهلية املتعاملن ور�ساهم، وال�سبب، واملحل، وامل�سروعية لأن الورقة 

ال�سروط املو�سوعية لأي ت�سرف قانوين لأن  الورقة  اأن تتوفر فيه، وقت حترير  التزاما قانونيا يجب 

وحمل،  ر�سا،  من  الت�سرف  ل�سحة  منها  لبد  الأخرى  الأركان  �سائر  وكذا  قانوين  �سرط  الأهلية  كمال 

و�سبب، وم�سروعية ال�سبب كلها �سروط قانونية.

ال�سك، لالعتداد  لغة حترير  الورقة بنف�س  اأعلى   يف 
)7(

ال�سفتجة«  »ا�سم  ال�سكلية فهي:  ال�سروط  اأما  ب- 

بالورقة وجعلها اإلزامية وتفريغها عن عر�س ثم الأمر ال�سادر من املحرر اإىل امل�سحوب عليه اأو امللتزم 

بدفع القيمة حيث يكون الأمر مطلق وغري معلق على �سرط، ول م�ساف للم�ستقبل يقت�سي اأن تدفع القيمة 

للحامل اأو امل�ستفيد، واأن يذكر ا�سم هذا امل�سحوب عليه �سراحة وعنوانه واملبلغ الالزم، ومكان الوفاء ثم 

ا�سم امل�ستفيد، ومكان التحرير، وتوقيع املحرر.

وهذه البيانات تعد اإلزامية واجبة ل�سحة الورقة وجعلها ملزمة، واأن خلو الورقة من اأي من هذه البيانات 

يجعلها ورقة عادية لي�ست جتارية ولي�س لها قوة الإلزام القانوين، وهذا ما ن�س عليه القانون التجاري 

�سراحة وهو ما ذكرته املادة ال�سابقة بقولها »اإذا خال ال�سند من البيانات املذكورة يف الفقرات املتقدمة فال 

يعتد به ك�سفتجة يف الأحوال املعينة يف الفقرات الآتية.

فهذا ن�س �سريح بطالن العتداد بال�سفتجة اخلالية من البيانات القانونية امللزمة مثل كلمة » ال�سفتجة » 

وانعدام ا�سم املحرر وتوقيعه اأو ا�سم امل�سحوب عليه اأو ا�سم امل�ستفيد اأو مكان التحرير اأو انعدام �سيغة 

الأمر امللزمة بالوفاء اأو غري ذلك.

وهذا �سرح موجز لل�سروط والبيانات الإلزامية يف ال�سفتجة:

هذا  وبيان  التجارية  الورقة  خاللها  ت�ستحق  التي  وال�سنة  وال�سهر  اليوم  وهو  ال�ستحقاق:  تاريخ  اأ- 

الديون  اأ�سا�سه يتم ترتيب مواعيد �سداد  اأمرا جوهريا واأ�سا�سيا يف تداول الورقة، وعلى  التاريخ يعد 

حمددة  الوفاء  ميعاد  يكون  اأن  يجب  ولهذا  ومظهرها،  الورقة  متلقي  اأو  للمحرر  بالن�سبة  بها  والوفاء 

بو�سوح وواحد بالن�سبة للم�ستفيد واملظهر اإليه حتى ل يعيق تداول الورقة التجارية وقد منع امل�سرع من 

تعدد تواريخ ا�ستحقاق الورقة وعند تعدد التواريخ يكون باطال التعامل بها، وي�سرتط اأن يكون تاريخ 

ال�ستحقاق واردا يف �سلب الورقة وغري معلق على �سرط، واإن مل يحدد التاريخ اعتربت الورقة م�ستحقة 

مبجرد الإطالع اأو بعد مدة معينة من الإطالع اأو خالل �سنة من تاريخ اإ�سدار الورقة، وميكن للم�ستفيد 

اأن يحدد التاريخ واإن مل يحدده حتدد مب�سي �سنة من تاريخ �سدور الورقة.

م�ستحقة  الورقة  اعتربت  ال�ستحقاق  تاريخ  املحرر  يذكر  مل  واإذا  بالإطالع:  الورقة  ا�ستحقاق  ب- 

تقدم  مل  اأو  التاريخ  يحدد  مل  واإن  م�ستحقة  ت�سبح  احلامل  بوا�سطة  عليه  للم�سحوب  تقدميها  مبجرد 

ح�سب  وتاأخريا  تقدميا  التاريخ  يحدد  اأن  لل�ساحب  وميكن  �سدورها،  من  �سنة  خالل  م�ستحقة  اعتربت 

م�سلحته ليتمكن من تقدمي مقابل الوفاء وتوفريه واأداء ديونه، ح�سب ا�ستطاعته، ولهذا اأجاز له القانون 

اأن ي�سرتط يف �سلب الورقة اأن ل تقدم للوفاء اإل بعد م�سي مدة معينة من تاريخ �سدورها ول يبداأ ح�ساب 

تاريخ ال�ستحقاق اإل من م�سي املدة املعينة وال�سروط.

7( اأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 46. والرببري: »التعامالت املالية« 253. والقانون التجاري، املادة 390 الفقرة الأخرية.
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تقدم  اأن  املحرر  ي�سرتط  وقد  املحددة،  املدة  م�سي  بعد  اإل  الورقة  تقدمي  بعدم  احلامل  اأو  املظهر  ويلزم 

للتوقيع بالقبول، وهنا يلزم احلامل بهذا ال�سرط واإن مل تقبل فيجب حترير احتجاجا بعدم القبول ح�سب 

اليوم  املدة من  التوقيع ح�سبت  عليه  امل�سحوب  يقبل  �سهرا مثال ومل  املحرر  فاإن حدد  القانون،  مقت�سى 

التايل لكتمال ال�سهر، حيث يجب الوفاء. وقد يحدد تاريخ ال�ستحقاق بال�سهر واليوم وال�سنة ميالدية 

اأو هجرية.

الب�سم ح�سب الظروف  اأو  اأو اخلتم  ال�ساحب الورقة بالإم�ساء  اأن يوقع  ج-  توقيع ال�ساحب: ويجب 

املختلفة واأن يكون اأ�سفل ال�سك اأو بالكتابة واخلتم معا، ويتعدد التوقيع بتعدد ال�ساحبن واإن تعددوا 

واعتربوا مت�سامنن يف امل�سوؤولية.

وقد يكون ال�ساحب اأ�سيال فهو ملزم قانونا ويجب اإظهار �سفته وقد يكون نائب ويجب اأن يظهر اأي�سا 

�سفته حتى ل يلزم مثل الأ�سيل، ولبد من التفرقة يف الآثار القانونية فاإن مل يظهر �سفته اعترب اأ�سيال 

و�سئل، اأما يف حالة النيابة فامل�سوؤولية لالأ�سيل فقط. واإن تعددت ن�سخ ال�سفتجة املحررة يجب اأن ترقم 

ويذكر يف املنت عدد الن�سخ املحررة وتواريخ ال�ستحقاق، والغالب اأن تذكر الن�سخ وعددها مع » �سيغة 

.
)8(

الورقة الآمرة« 

د-  ا�سم امل�ستفيد: وهو حامل الورقة ويعد دائن ال�ساحب مما يجعل ا�سمه جوهريا يف ال�سفتجة، وقد 

يحدد تاريخ الوفاء وقيمته عند التظهري الأخري مما يتطلب حتديد ا�سم امل�ستفيد بو�سوح لتعين املراكز 

القانونية لأطراف الورقة، وقد اأجاز القانون اأن يكون امل�ستفيد هو نف�سه املحرر اأحيانا فيجمع بن �سفة 

دون  لأحدهم  الوفاء  امل�ستفيد، ويتم  اأي�سا  يتعدد  �سخ�س واحد، وقد  املظهر يف  اأو  وامل�ستفيد  ال�ساحب 

ح�سور الباقي.

الفرع الثالث: البيانات الختيارية:

هناك عدة بيانات تعد اختيارية يجوز لأطراف الورقة التجارية اأن يكتبوها اأو اأن يهملوها دون اأن توؤثر 

على �سحة التعامل وكل ما ين�ساأ عنها اأن كتابتها يعد ملزما ومل�سلحة من كتبها، واأن اإهمالها يلغى اللتزام 

بها وتظل ال�سفتجة �سحيحة ملزمة دون هذه البيانات املعتربة من القواعد املف�سرة، مثل: حتديد مكان 

الوفاء، �سرط الفائدة، �سرط الرجوع بال م�سروفات، �سرط الإطالع اأو تقدمي طلب الوفاء، �سرط ال�سمان، 

تعد  ال�سروط  من  وغريها  الحتجاج  حترير  �سرط  الإخطار،  �سرط  الحتياطي،  والوفاء  القبول  �سرط 

اختيارية ولي�ست اإلزامية، وهذه نبذة عن هذه ال�سروط.

اأ- �سروط الرجوع بال م�سروفات: ومقت�سى هذا ال�سرط اأن احلامل اأو املظهر عليه اأن يقدم ال�سفتجة 

اأن يحرر احتجاج بعدم القبول  اأو رف�س الوفاء فعليه  لطلب الوفاء خالل مدة معينة فاإن مل يقبل طلبه 

اأو بعدم الوفاء واأن هذا المتناع من خالل الحتجاج خالل فرتة معينة من المتناع وبعد انتهاء املقررة 

بعد  التزامهم  وعدم  املوقعن،  املظهرين  على  الرجوع  يف  احلامل  حق  �سقوط  عنه  وين�ساأ  امليعاد  يفوت 

املدة، و�سقوط احلق ل ي�سمل املحرر الأ�سلي فيظل مدينا وملتزما بالوفاء بالدين املت�سمن يف الورقة، 

8( الرببري: املرجع ال�صابق، �س 260. اأحمد �صراج: املرجع ال�صابق، �س 34.
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لكن يجوز لأي مظهر اأن ي�سيف �سرط الإعفاء وقت حترير الورقة وي�ستفيد احلامل من هذا ال�سرط يف 

اأ�سيف لحقا  اأثره ولو  اإذا ن�ساأت ال�سفتجة خالية من هذا ال�سرط فال يرتتب  اأما  مواجهة كل امللتزمن. 

من قبل املظهر اأو ال�سامن الحتياطي، فال اأثر له ويظل احلامل ملزما بتحرير الحتجاج ح�سب املواعيد 

القانونية.

»وقد يرد �سرط الإعفاء من حترير الحتجاج عاما اأو خا�سا بعدم القبول فقط اأو بعدم الوفاء فقط، ويف 

الورقة  تقدمي  دون  مواعيده  يف  الحتجاج  حترير  فكرة  على  يقت�سر  ال�سرط  هذا  فاإن  الأحوال  جميع 

. ف�سرط الإعفاء من حترير الحتجاج ل يعني عدم تقدمي الورقة 
)9(

لقت�ساء قيمتها يف موعد ال�ستحقاق«

ل�ستيفاء قيمتها يف موعد ال�ستحقاق املحدد والرجوع على املظهرين مبجرد امتناع املدين الأ�سلي من 

الوفاء بالقيمة يف املوعد املحدد، فهو �سرط عملي.

ح�سب  التجارية  الورقة  لأطراف  املقررة  الأمور  من  ال�سرط  وهذا  ال�سفتجة:  تقدمي  �سروط  ب- 

اأن تقدمي الورقة للم�سحوب عليه واقت�ساء قيمتها تنفيذا لأمر ال�ساحب يعد م�ساألة  م�سلحتهم، فالأ�سل 

الورقة على  اأن يجرب حامل  لل�ساحب  اأجاز  امل�سرع  اأن  اإل  الورقة،  بالن�سبة حلامل  اأو جوازية  اختيارية 

تقدميها، وطلب قبولها من امل�سحوب عليه ب�سرط ي�سعه يف الورقة التجارية وي�سرح فيه بطلب القبول 

خالل مدة معينة يحددها تقدم خاللها الورقة، كما ميكن ملحرر الورقة اأن ي�سع فيها �سرطا معاك�سا وخمالفا 

معينة،  فرتة  خالل  تقدميها  عدم  اأو  مطلقا  الورقة  تقدمي  عدم  يف  يتمثل  ال�سرط  وهذا  ال�سابق،  لل�سرط 

لتحقيق م�سلحة يتوخاها من هذا ال�سرط، كما لو مل يقدم ال�ساحب قيمة الورقة وا�سطر لتحريرها فقد 

ي�سع �سرط عدم التقدمي هذا، وقد يخ�سى من امتناع امل�سحوب عليه من التوقيع بالقبول اإذا مل يقدم مقابل 

الوفاء، فيتدارك الأمر بال�سرط، كما ميكن لأي مظهر اآخر اأن ي�سع هذا ال�سرط فتقدم خالل فرتة معينة 

اإل اأنه »ل يجوز و�سع مثل هذا ال�سرط اإن كان ال�ساحب قد �سبق وو�سع يف الورقة �سرط عدم تقدميها 

 فال ي�سح يف هذه احلالة اإدراج هذا ال�سرط.
)10(

للقبول« 

ج - �سروط عدم ال�سمان : الأ�سل اأن ال�ساحب وجميع املوقعن على الورقة التجارية يعتربون قانونا 

و�سع  لل�ساحب  اأباح  امل�سرع  اأن  اإل  عليه  امل�سحوب  قبل  من  وقبولها  التجارية  بالورقة  للوفاء  �سامنن 

�سرطا خا�سا مل�سلحة يراها ويقدرها ويتمثل هذا ال�سرط يف عدم �سمان قبول الورقة �سواء خالل فرتة 

معينة اأو مطلقة ويعد هذا ال�سرط �سحيحا ملزما ولي�س للمظهرين اأو احلامل الأخريان العرتا�س على 

هذا ال�سرط لكن ل يجوز ول ي�سح ا�سرتاط عدم الوفاء بقيمة الورقة واإل كان هذا ال�سرط باطال لأنه يعدم 

قيمة الورقة ويف�سد التداول ويزعزع الفقه يف التعامل يف الأوراق التجارية ويعد �سرطا عبثا فيلغى.

عدم  اأو  القبول  �سمان  عدم  ا�سرتاط  من  للمظهر  يجوز  ولهذا  مظهر،  اأي  ال�سمان  عدم  �سرط  ي�سع  وقد 

�سمان الوفاء اأي�سا ويجوز الحتجاج بهذا ال�سرط يف مواجهة احلامل، ول ي�ستفيد منه اإل وا�سعه فقط 

دون غريه من املظهرين، فلي�س لهم الحتجاج بهذا ال�سرط لأنه �سرط خا�س وقا�سر غري متعد.

د- �سرط الوفاء الحتياطي: الأ�سل اأن الورقة التجارية ت�ستحق عند حلول الأجل ويجب الوفاء بها 

من قبل امل�سحوب عليه اأو ال�سمان، اإل اأن احلامل امل�ستفيد قد ي�ستعجل يف طلب الوفاء ويريد ال�ساحب اأو 

9( حممود الرببري: املرجع ال�صابق، �س 286. وحمي الدين علم الدين: » مو�صوعة البنوك »، وحم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 480.

10(  حممود الرببري، املرجع ال�صابق، �س 286 – 290، حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 520.
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اأحد املظهرين الآخرين األ يحرج نف�سه فيعن �سخ�سا اآخر غري امل�سحوب عليه املدين الأ�سلي يف الورقة 

ويلتزم  املعن،  اجلديد  املدين  على  بقيمتها  الوفاء  يجب  وبالتعين  الوفاء  يقبل  الغري  وهذا  التجارية، 

احلامل بعدم الرجوع على وا�سع ال�سرط قبل ميعاد ال�ستحقاق، كما ل يجوز له الرجوع على املوقعن 

الالحقن على من و�سع ال�سرط لأنهم م�سمونن به وا�ستفادوا من و�سع ال�سرط فال يطالبون بالوفاء، اإل 

اإذا امتنع وا�سع هذا ال�سرط من الوفاء اأو اأبدى رغبته يف قبول الوفاء، وملا حل الأجل امتنع من الوفاء، 

فاإن للحامل يف هذه احلالة اأن يثبت عدم الوفاء بتحرير الحتجاج، وبعدها ميكنه اأن يعود على املدين 

الأ�سلي اأو كل املظهرين بال�سمان واملطالبة بالوفاء.

هـ - �سرط الإخطار امل�سبق: الأ�سل اأن امل�سحوب عليه غري ملزم يف مواجهة احلامل بالوفاء اأو بالقبول، 

وقد ميتنع مما يجعل احلامل م�سطرا لتحري الحتجاج، ومبا�سرة دعوى الرجوع على ال�ساحب وكل 

امللتزمن املوقعن على الورقة، اإل اأن ال�ساحب قد ي�سمن الورقة التجارية �سرط الإخطار امل�سبق الذي 

الوفاء، ما مل يخطر م�سبقا بالوفاء،  اأو عدم قبول طلب  الوفاء  يخول امل�سحوب عليه حق المتناع عند 

الفر�سة ملراجعة احل�سابات  املطالبة واإتاحة  نف�سه من مفاجاأة  ال�سرط حماية  ال�ساحب من هذا  ويق�سد 

بن ال�ساحب وامل�سحوب عليه والتاأكد من وجود مقابل الوفاء وتوفريه اأو عدم وجوده، كما اأنه قد يق�سد 

بيانات خا�سة  الإم�ساء، مما يتطلب و�سع  ال�سفتجة و�سياعها وتزوير  ال�سرط الحرتاز من �سرقة  من 

بالورقة مثل حتديد تاريخ الإ�سدار، وحتديد قيمتها، ووقت الوفاء زيادة على ال�سروط فيلجاأ ال�ساحب اإىل 

ال�سرتاط حلماية نف�سه والتاأكيد من وجود مقابل الوفاء واأحقية احلامل وكفاية املقابل للوفاء بالقيمة.

ال�ساحب وامل�سحوب عليه لأن امل�سحوب عليه عندما يوقع بالقبول  اإىل تنظيم عالقة  ال�سرط  كما يهدف 

قبل الإخطار ل يتمكن من م�ساألة احلامل اأو العرتا�س بخالف حالة وجود �سرط الإخطار فاإنه ل يجب 

الوفاء وميكن العرتا�س واإخطار ال�ساحب والحرتاز وحتقيق الهدف من ال�سرتاط، وميكن العك�س، 

وهو و�سع �سرط عدم الإخطار لتحقيق اأغرا�س اأخرى، وبحلول الأجل ميكن الرجوع على امل�سحوب عليه 

اأو ال�ساحب اأو املظهرين ال�سمان واتخاذ الإجراء القانوين املقرر خالل موعد ال�ستحقاق، خالف احلال 

عند خلو الورقة من ال�سرط اأو ت�سمنها �سرطا خمالفا فاإن اأمر القبول اأو الوفاء يخت�س به امل�سحوب عليه 

وحده دون اأي م�سوؤولية خالف حالة وجود ال�سرط فاإن التوقيع بالقبول دون موافقة ال�ساحب توجب 

امل�سالة وامل�سوؤولية.

الفرع الرابع: تداول ال�سفتجة:

لقد اعترب القانون التجاري ال�سفتجة ورقة جتارية واأن التعامل فيها يعد عمال جتاريا، مما يفرت�س فيها 

باطلة  يجعلها  البيانات  هذه  من  خلوها  واأن  واأ�سا�سية  جوهرية  بيانات  اأو  �سروطا  مت�سمنة  ت�سدر  اأن 

والبيانات اجلوهرية هي: عبارة »ال�سفتجة« كعنوان وا�سم للورقة ك�سرط للتعامل فيها كورقة جتارية، 

ا�سم ال�ساحب، وا�سم امل�سحوب عليه، ومكان حتريرها وتاريخ اإن�سائها، وقيمة اللتزام ال�سريف اأو مبلغ 

الدين ووجود هذه ال�سروط يجعل الورقة جتارية وقابلة للتداول والتعامل فيها من خالل عملية التظهري، 

اأطرافها مبقت�سى توقيعه وجعلهم م�سوؤولن م�سوؤولية  باإلزام  اأ�سفى عليها امل�سرع حماية قانونية  وقد 

ت�سامنية عن الوفاء بقيمتها اإل اإذا اختل �سرط من ال�سروط الأ�سا�سية اأو �سدرت ال�سفتجة بعبارة »لي�ست 
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لالأمر« فيجعل التداول غري �سحيح ول قانوين ولي�س لها اأي حماية كورقة جتارية، لكن ميكن اعتبارها 

�سند  اأو جمرد  املدين،  القانون  املقرر يف  القانوين  الإثبات  لطرق  دين و�سند حق عريف تخ�سع  حوالة 

عادي. وتختلف اأغرا�س ومقا�سد تظهري الأوراق التجارية ومنها ال�سفتجة فقد يق�سد بتظهريها جمرد 

املظهر  يكون  وقد  الورقة،  قيمة  وحت�سيل  القيمة  قب�س  يف  اإليه  املظهر  توكيل  جمرد  اأو  بالدين  الوفاء 

مدينا ي�سعى نحو تاأمن دينه ورهن ال�سفتجة عن طريق اأ�سلوب التظهري التاأميني، ولهذا فاإن التظهري يف 

الأوراق التجارية متنوع وله اأغرا�س وطرق كثرية، فقد يق�سد بالتظهري:

� اإما اأن يكون تظهريا ناقال للملكية وهو التظهري التام.

� وقد يكون جمرد تظهري توكيلي، وهو تظهري قا�سر على النيابة والوكالة يف حت�سيل القيمة.

� وقد يكون التظهري ملجرد الثقة ودعم التعامل عن طريق الرهن بحب�س الورقة.

فهناك ثالثة اأنواع من التظهري اإما اأن يكون املظهر كامال وتاما وهو ينقل الورقة وملكية القيمة اإىل املظهر 

اإليه اأو جمرد الإنابة يف حت�سيل القيمة اأو رهن الورقة وهو تظهري ناق�س يف احلالتن الأخريتن وهذا 

يتطلب درا�سة كل ق�سم من هذه الأق�سام كال على حدة وبيان حكمه ملعرفة الفارق بن هذه ال�سور.

نوعا من  �سيوعا ويعد  واأكرثها  التجارية  الأوراق  التعامل يف  اأبرز �سور  التام: وهو  التظهري  اأول: 

اإما  وهو  مدينه  قبل  بحقه  يحيل  جتارية  كورقة  ال�سفتجة  يظهر  وهو  املظهر  ل،  احلق،  حوالة  اأنواع 

اأو احلامل، مما يجعل  اإليه  اإىل دائنه وهو املظهر  اأو املظهر ال�سابق  اأو امل�سحوب عليه القابل  ال�ساحب 

التظهري يف عداد الت�سرفات القانونية التي تتطلب وت�ستلزم توافر ال�سروط املو�سوعية الالزمة ل�سحة 

اللتزام ال�سريف الناجم عن تداول الأوراق التجارية و�سحبها والتعامل فيها كال�سروط املو�سوعية من 

كمال الأهلية والر�سا، واملحل، وال�سبب، وامل�سروعية، واأن يكون احلامل ال�سرعي وهو مظهر ال�سفتجة 

ذا �سفة قانونية كالأ�سيل اأو النائب ل�سحة اإجراء عملية التظهري وترتيب نتائجها واأن تتوافر ال�سروط 

ال�سكلية يف كل ورقة.

لتف�سيل  داعي  فال  العقود والت�سرفات  كل  �سروطا معروفة ومدركة يف  تعد  املو�سوعية  ال�سروط  ولأن 

البحث فيها واإعادة الكالم وتكفي الإحالة على الدرا�سات ال�سابقة يف مو�سوع الأهلية، واملحل وال�سبب، 

بداية  يف  لها  التعر�س  �سبق  فقد  ال�سكلية  ال�سروط  وكذا  وعقد،  ت�سرف  كل  يف  وامل�سروعية  والباعث، 

التعريف بالأوراق التجارية وتبقى بع�س ال�سروط الالزم تف�سيلها، وهي ثبوت �سفة احلامل ال�سرعي 

يكون  واأن  �سرط  اأي  على  تعليقه  اللتزام وعدم  تنجيز وفورية  والنيابة، و�سرط  ال�سفتجة،  يف تظهري 

التظهري كليا واأن يتم قبل حترير الحتجاج اإىل جانب بع�س البيانات الختيارية، وهذا تف�سيل لبع�س 

هذه ال�سروط:

اأن يكون هذا  ال�سفتجة ويجب  ال�سرط يتعلق مبظهر  اإثبات �سفة احلامل ال�سرعي: وهذا  ١- وجوب 

املظهر ذا �سفة �سرعية وقانونية يف تظهريه فاإما اأن يكون اأ�سيال ومالكا للورقة التجارية فيكتب ا�سمه 

وعنوانه وتوقيعه وو�سائل اإثبات �سفته القانونية اأو اأن يكون مالكا اأو نائبا عن املالك ويظهر اأي�سا �سفته 

النيابية يف عملية التظهري ل�سحة تداول الورقة ونقل ملكيتها نقال تاما كامال من�سئا لآثاره القانونية.

ال�سخ�س  هو  املظهر  فاإن  القانونية  الآثار  ل�سحة  الورقة  يف  واملو�سوعية  ال�سكلية  ال�سروط  توافر  مع 
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ا�سمه وعنوانه  الذي يعد حتديد  امل�ستفيد  ابتداء من  ال�سورة تثبت  احلامل احلقيقي وال�سرعي، وهذه 

عملية  يف  النيابية  �سفته  اأي�سا  ويظهر  املالك  عن  نائبا  يكون  اأو  �سخ�سيته  اإثبات  وو�سائل  وتوقيعه 

التظهري ل�سحة تداول الورقة ونقل ملكيتها نقال تاما كامال من�سئا لآثاره القانونية. مع توافر ال�سروط 

احلقيقي  احلامل  ال�سخ�س  هو  املظهر  فاإن  القانونية  الآثار  ل�سحة  الورقة  يف  واملو�سوعية  ال�سكلية 

وال�سرعي وهذه ال�سورة تثبت ابتداء يف امل�ستفيد الذي يعد حتديد ا�سمه وعنوانه وتوقيعه بيانا اإلزاميا 

يف الورقة ل�سحة التظهري بن اأطراف الورقة التجارية فاإن مت حتديد هذا امل�ستفيد بدقة وو�سوح جاز له 

تظهريها من جديد وتقل ملكيتها نقال تاما، وهكذا فمتى ثبتت ال�سفة ال�سرعية والقانونية حلائز الورقة 

اأخريا وي�سبح  تلقاها  فقد  التظهريات  �سل�سلة  بعد  �سرعيا  ال�سخ�س احلائز حامال  التجارية ي�سبح هذا 

التجارية  الأوراق  ملكية  نقل  التجاري  القانون  اأقر  ال�سخ�سي، وقد  با�سمه  تلقاها وحازها  اأ�سيال حتى 

مبجرد التظهري، والتوقيع، وكتابة البيانات ال�سخ�سية للحامل يف ظهر الورقة مرفقة باإم�سائه ولو على 

بيا�س، فاإن التظهري يوؤدي اإىل نقل امللكية متى توافرت ال�سروط املو�سوعية وال�سكلية، واعتربت �سفة 

احلامل ال�سرعي متوفرة يف حائز الورقة ولو كان اآخر ما حتمله الورقة من تظهريات كان تظهريا على 

بيا�س، ول ينال من �سفة احلامل فقد الورقة متى ثبت اأن حاملها كان قد تلقاها بطرق �سحيحة ومن مبداأ 

ح�سن نية احلامل اأن تظهر الورقة اأو حاملها لي�س هو احلامل احلقيقي اأو اأرتكب خطاأ ج�سيما للح�سول 

عليها، كالإكراه، التزوير، القتل، اأو غري ذلك. ويجوز للم�سحوب عليه المتناع عن الوفاء متى ثبت لديه 

انعدام �سفة احلامل ال�سرعي للورقة واإل كان م�سوؤول فاإن ثبتت تعن الوفاء.

النيابة  وت�سبح  واجلائزة  امل�سروعة  القانونية  الت�سرفات  من  النيابة  تعد  التظهري:  يف  النيابة   -٢

ال�سفتجة  النيابة يف تظهري  قيمتها وجتوز  اأو حت�سيل  الأوراق  اإن�ساء  التجارية من حيث  الأوراق  يف 

متى  النيابة  وت�سح  الوكالة.  حدود  النائب  يتجاوز  ومل  القانونية  �سروطها  حتققت  متى  و�سحيحة 

وجدت ال�سفة القانونية وبواعث النيابة، كما يف حالة القا�سر واملحجوز عليه وعدمي الإرادة والنيابة 

التظهري،  ل�سحة  التفلي�سة  واأمن  القيم  اأو  الويل  الورقة  تظهري  فيتوىل  املعنوي،  القانون  �سخ�س  عن 

لكن يجب حماية هذا القا�سر من الإجراءات ال�سديدة املقربة يف اللتزام ال�سريف، فيجوز للويل خ�سم 

القا�سر، حتى  التظهري مل�سلحة  القيمة، ويجوز  القا�سر وحت�سيل  ل�سالح  امل�سحوبة  التجارية  الأوراق 

تثبيت ال�سفة القانونية للويل، كما اأن اأي نائب اأو وكيل متى كان ذا �سفة وخمول قانونا يجوز له �سحب 

الورقة التجارية وتظهريها وحت�سيل القيمة كما يف اأمن التفلي�سة فهو معن قانونا ملراقبة اأموال التجار 

واأن  املفل�س،  اأموال  يف  حقا  تعد  باعتبارها  لهم  امل�سحوبة  التجارية  الأوراق  قيمة  وحت�سيل  املفل�سن 

التظهري هو و�سيلة التح�سيل مما يجعل عملية التظهري �سحيحة ب�سرط اإظهار �سفة الوكيل يف الورقة، 

كما يجوز للوكيل، كما يف النقلة اإدراج �سرط عدم ال�سمان ملنع احلامل الأخري من الرجوع على اأموال 

التفلي�سة وهو ما اأجازه و�سرح به القانون التجاري.

٣- ال�سروط ال�سكلية: يعد التظهري عمال ناقال للملكية ب�سرط اأن ين�سب على ذات ال�سك واأن يكون منجزا 

فال يعلق على �سرط واأن يرد على قيمة الورقة كلها ولي�س جزءا منها واأن يقرتن باإم�ساء املظهر، واأن يتم 

قبل حترير الحتجاج وقبل انق�ساء مواعيده، ولدرا�سة هذه ال�سروط فهذه نبذة عن كل منها باخت�سار 

وفق ما هو مقرر يف �سروح القانون التجاري.
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اأ-  اأن يرد التظهري على ذات ال�سفتجة : وهو مقت�سى ال�سكلية الأوىل يف ال�سروط فين�سب التظهري 

على ذات الورقة التجارية اإعمال ملبداأ الكفاية الذاتية لاللتزام ال�سريف، فبمقت�سى هذا ال�سرط اأن تكتب 

تداول  ل�سحة  ي�سرتط  ل  القانون  اأن  اإل  التجارية،  الأوراق  ككل  ال�سفتجة  ظهر  على  التظهري  بيانات 

ال�سفتجة اأن يكون التظهري على ظهر الورقة، بل ي�سح اأن يكون التظهري على وجه الورقة ما عدا التظهري 

على بيا�س اأي اكتفاء املظهر بو�سع توقيعه، دون �سائر البيانات، ويف هذه احلالة يلزم ل�سحة التظهري اأن 

يكون واردا على ظهر الورقة، حتى ل يختلط بال�سمان الحتياطي الذي ي�ستفاد من جمرد توقيع ال�سمان 

على �سدر الكمبيالة. واإن تعددت التظهريات وا�ستغرقت الورقة ومل يعد ثمة مت�سع فيمكن اأن يرد التظهري 

يف ورقة م�ستقلة تقرتن بال�سفتجة وتل�سق بها وتعد جزءا ل يتجزاأ من ال�سفتجة. وقد جرى العرف على 

له  الوارد يف ورقة م�ستقلة ولي�س  بالتظهري  ال�سفتجة، وعدم العتداد  اأو  الورقة  بالتوقيع يف  العتداد 

اأي اأثر قانوين اإل يف العالقة املبا�سرة بن اأطرافه دون حملة ال�سك، فال اعتبار لهذا التوقيع امل�ستقل ول 

يحتج عليهم به، وكذا اإن مت �سطب التظهري، فلي�س له اأثر ويعد كاأن مل يكن.

اأي �سرط ل�سحة  التظهري ويكون باتا ولي�س معلقا على  ب - عدم تعليق التظهري بال�سرط: وي�سح 

نقل ملكية ال�سفتجة وقد حر�س امل�سرع على الت�سريح ببطالن تعليق التظهري على ال�سروط وجعله باتا 

وناجزا دون اأي �سرط وهذا التي�سري وت�سهيل تداول الأوراق التجارية وتدعيم الثقة والئتمان يف هذه 

الأوراق.

ج-  عدم جواز التظهري اجلزئي: اإذا كان الق�سد من تظهري الأوراق هو نقل امللكية يف الورقة مو�سوع 

احلق من املظهر اإىل املظهر اإليه، فالنقل ينبغي اأن ين�سب على كل املبلغ دون جتزئة واإل كان باطال اإن كان 

التظهري مقت�سرا على جزء من املبلغ حمل ملكية الورقة التجارية لأن جتزئة التظهري تعني جتزئة الوفاء، 

وتطويل  التجاري  التعامل  وعرقلة  الأوراق  تداول  اإعاقة  اإىل  يوؤدي  وهذا  اإليهم،  املظهر  عالقة  وتعقيد 

الوقت.

د -  اإم�ساء املظهر: ي�سرتط قانونا ل�سحة التظهري اأن يظهر باإم�ساء املظهر على الورقة التجارية، ويتم 

التوقيع باإم�ساء اأو ختم اأو ب�سم اأو غري ذلك من اأنواع الإم�ساء والتوقيع واأن يحمل ا�سم املوقع وعنوانه 

»لأمر  اأو  »التحويل«  بعبارة  اقرتانها  مع  ال�سك  ملكية  نقل  ل�سحة  بيانا  من  ذلك  وغري  التوقيع  وتاريخ 

امل�ستفيد« اأو »اإذنه« اأو غري ذلك من بيانات اختيارية وتكميلية يف تداول الأوراق التجارية فال اأثر لها عند 

اإهمالها وت�سح اإن ذكرت يف التظهري، لكن الورقة ل ميكن انتقالها وتداولها بغري توقيع، اأما اإن وقعت 

فيتم التداول ويكون �سحيحا ومتالأ باقي البيانات الختيارية يف اأي وقت ولو يف ال�سك على بيا�س، 

ويعد احلامل الأخري هو احلامل ال�سرعي متى اأثبت ت�سل�سل التظهري ولو يف التظهري على بيا�س وهذا 

احلامل ميالأ البيانات ما دام حائزا بح�سن النية.

هـ التظهري قبل حترير الحتجاج: وي�سرتط يف التظهري اأن يتم قبل حترير الحتجاج �سواء يف وقت 

ال�ستحقاق اأو بعده لأن التظهري يوؤدي اإىل ح�سول احلامل على قيمة الورقة فاإن امتنع امل�سحوب عليه 

واأن  عليه  املوقعن وامل�سحوب  قانونا �سد  املقررة  بالإجراءات  الحتجاج ويقوم  اأن يحرر  للحامل  كان 

يعلم بالمتناع، لأن الورقة التجارية تكون قابلة للتداول والتظهري حتى تاريخ ال�ستحقاق وحتى هذا 

التاريخ فهي يف دائرة اللتزامات ال�سرفية وتخ�سع لأحكامه �سواء مت الوفاء بها اأو نكل امل�سحوب عليه 
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من الوفاء ويف هذه احلالة يفتح باب حترير الحتجاج وفق املواعيد املقررة قانونا اإل اأن يوجد �سرط 

الرجوع بال م�سروفات، اأما اإن انق�ست مواعيد الحتجاج فاإن الورقة التجارية تتحول اإىل جمرد »حوالة 

حق« تخ�سع لأحكام القانون املدين، ول ميكن اإلزام املوقعن ومطالبتهم على اأ�سا�س الت�سامن ال�سريف 

املقرر يف الأوراق التجارية. فالفارق بن الأوراق التجارية وغريها هو يف التظهري ال�سابق على تاريخ 

الحتجاج ولي�س على اأ�سا�س تاريخ ال�ستحقاق لأن التظهري يف الأوراق التجارية ينظر اإليه على اأ�سا�س 

تاريخ الحتجاج ووفق مواعيده اأو بعد ميعاد الحتجاج لأن التظهري يف مواعيد الحتجاج ميكن احلامل 

من اتخاذ الإجراءات القانونية اإن مل يح�سل على قيمة الورقة وميكنه مطالبة كل ال�سمان املوقعن على 

الورقة واإلزامهم اأو اإلزام اأحدهم، اأما بعد املواعيد فلي�س اأمامه �سوى مطالبة ال�ساحب اأو املدين الأ�سلي 

)امل�سحوب عليه( دون غريه، وهذا ما جاء �سريحا مقررا يف قواعد جنيف املوحدة يف التعامل بالأوراق 

التجارية والدين للتطهري على اأ�سا�س تاريخ الحتجاج ولي�س على اأ�سا�س تاريخ ال�ستحقاق لأن التظهري 

�سواء قبل اأو بعد تاريخ ال�ستحقاق ل يغري من و�سع اللتزام ال�سريف والت�سامن بن املوقعن بخالف 

ال�سمان  مطالبة  ميكن  ول  حوالة،  جمرد  اإىل  التجارية  الورقة  فيحول  الحتجاج  تاريخ  بعد  التظهري 

الحتجاج  تاريخ  يهمل  عندما  احلامل  لأن  املوعد  هذا  قبل  التظهري  بخالف  الحتجاج،  موعد  بعد  كلهم 

لدعم  القانونية  اأن احلماية  فيعني  الحتجاج  مواعيد  قبل  التظهري  اأما  املطالبة،  اأ�سقط حقه يف  قد  يعد 

الثقة والتعامل يف الأوراق التجارية وحماية الئتمان مازالت قائمة في�سبح تداول الورقة، اإل اأن يهمل 

احلامل، فال يوؤثر على التعامل ول يزعزع الثقة يف هذه الأوراق فتقررت الإجراءات.

البيانات الختيارية:

اإلزامية  تعد  وبيانات  معينة  �سروطا  التظهري  ل�سحة  يتطلب  التجارية  الأوراق  وتظهري  تداول  كان  اإذا 

ترتك  وتكميلية  اختيارية  بيانات  اعتبارها  على  والتعامل  التجاري  العرف  جرى  اأخرى  بيانات  فهناك 

لأطراف الورقة التجارية ملالأها وقت احلاجة، وقد متالأ وقت حترير الورقة اأو حتى عند التظهري، ومن 

هذه البيانات: حتديد ا�سم املظهر اإليه، وتاريخ التظهري، بيان و�سول القيمة، �سرط عدم التظهري، �سرط 

عدم �سمان القبول، �سرط عدم الرجوع بال م�سروفات، �سرط عدم تقدمي ال�سفتجة للقبول، �سرط القبول 

اأو الوفاء الحتياطي، فاإن هذه ال�سروط مو�سوعة مل�سلحة اأحد اأ�سخا�س الورقة ومقررة مل�سلحته ومن 

اأو ي�سرتط عدم و�سعها يف  ال�سروط  اأن يلجاأ لو�سع هذه  اأحد املظهرين  اأو  اأو احلامل  ثم جاز للمحرر 

الورقة التجارية مل�سلحة يقدرها، ومن �سبق له ال�سرتاط فله اأن يطالب مبقت�سى ال�سرط الوفاء اأو العك�س 

الثقة  بها دعم  ال�سروط يق�سد  لغوا مل�سلحة يراها، فكل هذه  ال�سرط ول يعتد به ويجعله  اأن يلغي هذا 

وك�سب �سامن جديد، ولهذا جاز ا�سرتاطها فاإن قبل املظهرون بهذه ال�سروط �سحت ووجب الوفاء بها، 

واإن اعرت�س بع�سهم اأو كلهم �سارت لغوا لي�س لها اأي قيمة، وقد جاء امل�سرع التجاري واأعطى الختيار 

اأو يلغوا ال�سروط وفق ما يرونه فاإن مت�سكوا بال�سروط كانت �سحيحة،  اأن ي�سرتطوا  لأطراف الورقة 

ملزمة واإن اعرت�سوا عليها حتولت اإىل لغو ولي�س لها اأي لزوم اأو قيمة �سرفية.

واآثار التظهري: يفرت�س التظهري التام يف الأوراق التجارية اأن املظهر مدين للمظهر اإليه واأنه ي�ستخدم 

الورقة التجارية، و�سيلة ل�سداد دينه مما يجعل احلقوق النا�سئة عن الورقة منقولة اإىل املظهر اإليه، وهو 
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ما يعرف بنقل ملكية الورقة التجارية كال�سفتجة وغريها. كما ين�ساأ عن التظهري التام التزام املظهر ب�سمان 

ال�ساحب  بن  ال�سابقة  العالقات  عن  النا�سئة  الدفوع  كل  من  مطهرة  وانتقالها  ووفائها  الكمبيالة  قبول 

وامل�سحوب عليه اأو غريه من املوقعن الالحقن وهو ما يعرف بقاعدة »تظهري الورقة من الدفوع« وهذه 

درا�سة عن هذه الآثار تنح�سر يف نقل حقوق الورقة و�سمان قبولها وتظهريها من الدفوع.

القانون  التظهري حيث ين�س  اآثار  اأثر من  اأول  ١- نقل ملكية الورقة واحلقوق النا�سئة عنها: وهذا 

التجاري اأن اآثار تظهري الورقة التجارية هو نقل حقوق الدائنية بن ال�ساحب وكل املوقعن على الورقة 

نقل  ومقت�سى  قبوله،  اأو  عليه  امل�سحوب  لإعالن  حاجة  دون  التظهري  مبجرد  احلقوق  هذه  تنتقل  حيث 

الورقة التجارية وما ين�سئه من حقوق اأن ي�سبح املظهر اإليه هو �ساحب ال�سفة يف اقت�ساء القيمة، واتخاذ 

كافة ما يلزم من اإجراءات الرجوع على ال�ساحب وامل�سحوب عليه وكل املوقعن على الورقة باعتبارها 

اأو التظهري، كما تنتقل كافة ال�سمانات واحلقوق  �سمانا ويطالب بقيمة الورقة كلها دون جتزئة للمبلغ 

والمتيازات املتعلقة باحلق كال�سمانات العينية وال�سخ�سية.

٢- التزام املظهر ب�سمان قبول وفاء الورقة: ي�سعى ال�ساحب من حترير الورقة التجارية مثل ال�سفتجة 

اإىل ت�سديد ديونه عن طريق حتويل حقوقه لدى امل�سحوب عليه ل�سالح امل�ستفيد وعندما يتلقى امل�ستفيد 

الورقة التجارية فتعدد اأمامه اخليارات لقت�ساء قيمة الورقة فهو اإما اأن يرتيث حتى حلول اأجل الورقة 

البنوك واقت�ساء  لأحد  الورقة  بتظهري  يقوم  اأن  واإما  ال�ساحب،  اأو  عليه  امل�سحوب  قيمتها من  واقت�ساء 

قيمتها فورا مقابل خ�سمها وح�سول البنك على عمولة ويحل حمل امل�ستفيد كمظهر اإليه، وله اأن يبا�سر 

الرجوع على ال�ساحب اأو امل�سحوب عليه، كما ميكن للم�ستفيد اإن كان مدينا اأن يتوىل ت�سديد ديونه عن 

طريق تظهري الورقة لدائنيه، لقت�ساء قيمة الورقة واحل�سول على قيمة الدين، ومن هذه الفرو�س يت�سح 

اأن امل�ستفيد يتلقى احلق الثابت يف الورقة التجارية كت�سديد حلقوقه، واأنه عند تظهريها يويف بها ما 

عليه من حقوق وديون، فقد ح�سل امل�ستفيد على الورقة كم�ستفيد ودائن ثم توىل نقلها مظهرا اإياها كمدين 

وملزم، يويف ديونه، مما يجعل الورقة كحوالة دين وكان مقت�سى القواعد العامة يف الديون اأن ل يلزم 

املظهر ب�سيء يف الورقة لأنه يحيل يف حوالة حق ول ي�ساأل اإل اإذا انعدم احلق ولو يوحد وقت احلوالة 

ول ي�سمن الوفاء، والقبول الوفاء ول�سمان مالءة املدين ) املحال عليه ( اإل اأن امل�سرع التجاري خرج يف 

الأوراق التجارية عن مقت�سى القواعد العامة يف القانون املدين. واأوجب عدة التزامات يف ذمة املظهر، 

ال�ستحقاق  وقت  الوفاء،  و�سمان  الوفاء،  قبول  ب�سمان  ملتزما  فاعتربه  التجارية  الورقة  يف  واملحيل 

اأو  وا�ستمرار هذا ال�سمان للوفاء بقيمة الورقة حتى تاريخ ال�ستحقاق فاإن مل يتم الوفاء من ال�ساحب 

امل�سحوب عليه فكل املظهرين �سامنن وم�سوؤولن م�سوؤولية ت�سامنية مبقت�سى توقيعاتهم على الورقة 

اأن  ي�ستطيع  ثم  الورقة  ي�سرتد  فاإنه  ال�سمان  مبقت�سى  الورقة  بقيمة  للوفاء  املظهرين  اأحد  ا�سطر  واإذا 

يبا�سر حقه يف الرجوع على املوقعن ال�سابقن له ول تنق�سي الورقة التجارية اإل بخروج قيمتها من ذمة 

املدين الأ�سلي وهو ال�ساحب، اإن مل يقدم مقابل الوفاء، اأو امل�سحوب عليه )القابل( . وقد اأوجب امل�سرع 

التزام املوقعن على الورقة التزاما ت�سامنيا فاإن كال منهم يعد ملزما بدفع قيمتها كلها، وله حق الرجوع 

على املوقعن ال�سابقن، ولكنه ل ميلك الدفع يف مواجهة احلامل بتق�سيم الدين وجتزئته، واإن كان التزام 

�سريح  ب�سرط  اإل  يكون  ل  اللتزام  هذا  ا�ستبعاد  فاإن  لال�سرتاط،  حاجة  دون  القانون  يف  مقررا  املظهر 

يف الورقة التجارية مقرتنا بتوقيع املظهر، وهو �سرط عدم ال�سمان يف البيانات الختيارية، وقد اأجاز 
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امل�سرع هذا ال�سرط واأن ين�س عليه �سراحة يف الورقة �سواء ت�سمن عدم �سمان القبول اأو عدم �سمان 

الوفاء اأو كالهما فيجب الت�سريح به يف منت ال�سك ل ميكن اأن ي�ستخل�س من املبادئ اأو القرائن العامة، 

لأن الأ�سل يف �سمان املظهرين اأن يكون اإلزاميا وعلى �سبيل الت�سامن، واملعول عليه يف تداول الأوراق 

التجارية ولذا يجب الت�سريح يف ا�ستبعاده مقرتنا بالتوقيع للتخل�س من عبء ال�سمان ول يعتد ب�سرط 

عدم ال�سمان يف ورقة م�ستقلة واإن ورد ال�سرط يف غري ال�سك فال يعتد به اإل يف عالقة اأطراف الورقة 

وحدهم املبا�سرين دون غريهم.

واملظهر وهو ي�سع �سرط عدم ال�سمان يريد التخل�س من اأي تبعة وعدم الرجوع عليه وفق ما هو مقرر 

يف تداول الأوراق التجارية، ونفي امل�سوؤولية وفق القانون املدين واإعفاء من اأي تعر�س، عدا التعر�س 

النا�سئ عن الفعل ال�سخ�سي فيظل م�سوؤول عنه لأنه �سامن لأفعاله ال�سخ�سية املعيقة حل�سول املظهر اإليه 

اأ�سا�س م�سوؤوليته والغ�س  التجارية ويكون الرجوع يف هذه احلالة على  على حقوقه مبقت�سى الورقة 

ال�سك  يبطل  اأن  اإل  الآخرين  املوقعن  كل  على  الرجوع  يف  حقه  مع  التق�سريية  امل�سوؤولية  قواعد  وفق 

�سكال فال يت�سور افرتا�س ح�سن النية لدى املظهر غري ال�سامن، ويظل التزام املظهر بال�سمان قائما ما 

اإىل  اإذا ما عادت الورقة  اأو قبل انق�ساء هذا املوعد حتى  ال�سفتجة يتم قبل موعد الحتجاج  دام تداول 

امل�سحوب عليه القابل غري املقابل اأو اإىل ال�ساحب ثم قام باإعادة تظهريها ف�سيتم ال�سمان. اأما اإن مل يعاود 

اإن كان امل�سحوب عليه قابال.  تظهريها وحل اأجل ال�ستحقاق، فينق�سي اللتزام ال�سريف باتخاذ الذمة 

واإن كان غري قابل اأو مل يتلق مقابل الوفاء فله حق الرجوع على ال�ساحب واملوقعن ال�سابقن له، الذين 

تداولوا ال�سك قبل و�سوله اإىل امل�سحوب عليه باعتبار هوؤلء املوقعن �سامنن للمظهر الذي ظهر ال�سك 

للم�سحوب عليه غري القابل وغري امللزم �سرفيا ولأنه مل يوقع بالقبول لكن حتى ي�ستطيع الرجوع على 

ال�سمان عليه اأن يثبت امتناع ال�ساحب كمدين اأ�سلي يف الورقة عن الوفاء، حتى يتمكن امل�سحوب عليه 

من الرجوع على املظهر احلامل واملظهرين ال�سابقن، و ل يت�سنى له الرجوع على ال�سامنن )ال�سمان( اإن 

تلقى ال�سك بغري احتجاج اأو بعد فوات املواعيد اخلا�سة بتحرير الحتجاج، لأن هذا التظهري بعد ميعاد 

الحتجاج ل يرتتب عليه اإل اأثر احلوالة يف احلقوق ولي�س ورقة جتارية والتزام �سريف. 

واإذا اأظهر احلامل ال�سك لأحد املظهرين ال�سابقن، فاإن املظهر اإليه ينق�سي التزامه بال�سمان باحتاد الذمة، 

لأنه كان �سامنا للمظهر، وبعد التظهري اأ�سبح م�سمونا منه فيحق له كمظهر عليه الرجوع على ال�ساحب 

وامل�سحوب عليه القابل وعلى كافة املوقعن ال�سابقن عليه دون الالحقن، لأن ذمة املوقع الالحق ترباأ 

مبجرد الرجوع على ال�سمان ال�سابقن، واأن الالحق براأ من ال�سمان والدين، ويحق للمظهر اإليه اجلديد 

ميكنه اأن يعيد تظهريها من جديد لأحد املظهرين املوقعن اأو حتى �سخ�س جديد، ويف هذه احلالة يحق 

دون  فقط  القابل  عليه  وامل�سحوب  وال�ساحب  ال�سابقن،  ال�سمان  وجميع  املظهر  على  الرجوع  للحامل 

املظهرين الالحقن.

٣- تطهري التظهري من الدفوع: ترتبط قاعدة تظهري الدفوع بقابلية الورقة التجارية للتداول والنتقال 

بالطرق التجارية وظهور عمليات اخل�سم ولكن مكنت من حت�سيل قيمة الورقة ونقل ملكيتها حت�سيلها 

مقابل عمولة، وظل التداول مرتبطا بالتظهري املن�سئ لآثار احلوالة دون حت�سن من الدفوع التي ميكن اأن 

تفاجئ املدين ال�سريف، حال الرجوع عليه حتى ظهرت قاعدة »تطهري التظهري من الدفوع« خالل عمليات 
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اخل�سم التي ازدهرت يف ظل التبادل التجاري ا�ستعمال الورقة كاأداة ائتمان، وت�سوية الديون بدل نقل 

واإ�سدار  الب�سائع  �سحن  بعد  وخ�سمها  بها  والإحالة  التجارية  الأوراق  اإر�سال  فيكفي  وحملها،  النقود 

ال�سفتجة، وانت�سار بيوع الآجال وكتابة ا�سم امل�ستفيد وعادة يكون دائنا، ثم ا�ستقرار العرف التجاري 

كان  التجارية  والأوراق  النقدي  بالورق  وتعاملت  البنوك  ظهرت  وملا  التجارية،  بالأوراق  التعامل  على 

العرف التجاري قد ا�ستقر واأ�سفى احلماية على التعامل وقبول ال�سفتجة دون اأي دفوع و�سرف قيمتها 

متحمال خماطر املطالبة بالقيمة عند حلول الأجل حتى ظهرت قاعدة »تطهري الدفوع « لتوؤمن امل�سرف من 

اأي دفوع قد تواجهه نتيجة العالقات ال�سابقة فكان لبد من �سمانات وحماية لعمليات اخل�سم عن طريق 

التطهري وفق �سروط خا�سة لت�سهم الورقة يف دورها التجاري. وجتد قاعدة تطهري الدفوع �سندها يف 

العرف التجاري امللزم واملبتكر دعما ل�سرعة التعامل وت�سهيل تقوية الئتمان والثقة وهي نف�س الأ�س�س 

التي فر�ست ظهور قواعد القانون التجاري، وهو ما اأدى بالفقه والق�ساء اإىل الإجماع على الأخذ بهذه 

القاعدة واعتمادها يف العمل يف الأوراق التجارية. 

٤- �سروط التظهري: ولالأخذ بقاعدة تطهري الدفوع لبد من �سروط معينة وهي:

� التم�سك بقاعدة التطهري يقت�سر على احلامل ال�سرعي للورقة وهو كل من تلقاها بطريق �سحيح وهو 

اأن تتوافر ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية يف التظهري الكامل املعترب يف تداول الأوراق التجارية وفق 

القانون.

� �سرط ح�سن النية: كما ي�سرتط يف التم�سك بقاعدة تطهري الدفوع اأن يكون احلامل املتم�سك ح�سن النية 

وهو ما ت�سرتطه الأنظمة القانونية يف التعامل بالأوراق التجارية، وهو �سرط ل�سحة رجوع احلامل على 

املدين الأ�سلي يف اللتزام ال�سريف، ويقت�سي مبداأ ح�سن النية نفي العلم بالغ�س، وعدم التواطوؤ، ويتم 

التعرف على �سوء النية واإثباته بكافة الطرق ح�سب الظروف والقرائن املختلفة امل�ساحبة لعملية التظهري، 

مثل وجود عالقة �سخ�سية تربط احلامل واملظهر، وعلم احلامل بالدفوع اأو التزوير، فاإن مبداأ �سوء النية 

يعار�س تطهري التظهري، ول يجوز ل�سيء النية التم�سك بهذه القاعدة لأن التوازن بن امل�سالح يفرت�س 

عدم مراعاة �سوء النية واأن احلالت املو�سعية ل يجوز فيها التم�سك بالدفوع رغم �سحة الدفع بالن�سبة 

اإرادته دون غريه من املوقعن  املتغيب  التم�سك قا�سر على  اأن  اإل  الأهلية والإكراه  حلالة اخلطاأ، وعدم 

اأو  ال�سابق  املعيب  بالتوقيع  التم�سك  الأهلية  الورقة وهو كامل  التوقيعات فال يجوز ملن ظهر  ل�ستقالل 

الالحق، اإل اأن هناك دفوعا ل تظهرها قاعدة »تطهري الدفوع« وهي:

� بطالن الورقة �سكال: فاإن كانت الورقة باطلة من حيث عدم توافر ال�سروط ال�سكلية القانونية فال يجوز 

التم�سك بقاعدة التطهري بعد تظهريها لبطالن التظهري قانونا ول يجوز الإدعاء بجهل البطالن وال�سروط 

القانونية.

� تزوير التوقيع: فمن زور توقيعه من املظهرين اأو ال�ساحب اأو امل�سحوب عليه ل ميكن للحامل التم�سك 

بقاعدة تطهري التظهري بل يدفع، ومت�سك يف مواجهة بطالن التوقيع بالتزوير لأن املق�سود من القاعدة 

حماية الثقة والتزوير ا�ستغالل للثقة وق�ساء عليها ف�سلها ال�سرقة والإكراه.

٥- انعدام النيابة اأو جتاوزها: قد ت�سحب الورقة التجارية اأ�سالة اأو نيابة لكن حتى تكون الآثار ملزمة 

النيابة  الوكالة وعدم جتاوزها واإل بطلت  يلتزم حدود  ال�سرعية يف املظهر، واأن  ال�سفة  اأن توجد  لبد 
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واعتربت مبثابة تزوير التوقيع والتدلي�س وغري ذلك من عيوب الإرادة التي ل تلزم الأ�سيل ب�سيء من 

لالأ�سيل حق  اأو جتاوزها واإل كان  الكتابة  انعدام  الأوراق، والتظهري ل يطهر  ال�سرفية يف  اللتزامات 

التم�سك بالدفوع يف مواجهة احلامل، وقد جاءت قواعد جنيف باإلزام املوقع املزور والنائب املتجاوز حد 

النيابة على اأ�سا�س قواعد امل�سوؤولية التق�سريية حماية للمظهرين واحلاملن ح�سني النية، ودعما للثقة، 

ولأن جتاوز الوكالة والنيابة يعد غ�سا وتدلي�سا.

٦- انعدام الأهلية ونق�سانها: الأ�سل اأن كما الأهلية �سرط ل�سحة تداول الأوراق التجارية والتعامل يف 

ال�سفاجت، مما جعل امل�سرع يتدخل حلماية ناق�س الأهلية وعدميها ويبطل حترير اأي ورقة ين�سوؤونها اأو 

يوقعونها وهم ق�سر، فال يلزمون ب�سيء ول ي�سري يف حقهم مبداأ »التطهري« حماية لهم وحفاظا مل�ساحلهم 

يف مواجهة احلامل ح�سن النية، اإل اإذا جلاأ القا�سر على تزوير اأهليته واحتال لإظهار كمال اأهليته فاإنه 

يكون م�سوؤول ويطالب بالتعوي�س على اأ�سا�س قواعد امل�سوؤولية التق�سريية يف القانون املدين.

القائمة بن احلامل  اإىل العالقات ال�سخ�سية  ٧- دفوع العالقات ال�سخ�سية: وهناك عدة دفوع ت�ستند 

�سحبت  ثم  �سابقة  مديونية  والتزامات  تعاقدية  عالقات  لوجود  التجارية  الورقة  حترير  قبل  واملظهر، 

انق�ساء  اأو  الإرادة  اأو عيوب  اأن يدفع يف مواجهته باملقا�سة  الدائن ال�سريف، فيمكن  ال�سفتجة وحملها 

الدين الأ�سلي اأو وجود �سرط عدم ال�سمان اأو عدم القبول اأو غري ذلك من دفوع تو�سع يف الورقة فيجوز 

التم�سك بها عند تظهري الورقة التجارية. واإذا كانت هذه الدفوع ل يطهرها التظهري، اإل اأن هناك دفوع 

اأخرى خالفا لهذه الدفوع فاإن التظهري يطهرها وهي: الدفع بتغيب الإرادة بالن�سبة لأحد املوقعن، عدم 

م�سروعية �سبب اللتزام، دفوع العالقات ال�سخ�سية.

اأ- تعيب اإرادة املوقع: فلو تعيبت اإرادة اأحد املوقعن ب�سبب اخلطاأ والغلط والإكراه اأو غريها من عيوب 

اإن كان يجهل  النية،  بالعيب يف مواجهة احلامل ح�سن  التم�سك  املعيب  التوقيع  ل�ساحب  فلي�س  الإرادة 

العيب ومل يق�سد الإ�سرار باملدين، فال ميكن التم�سك بالدفوع يف اأي عيب من عيوب الإرادة �سواء ملن وقع 

يف العيب اأو لأي مظهر لحق مل تتغيب اإرادته، فال يجوز له التم�سك بالعيب ال�سابق.

ب- عدم م�سروعية ال�سبب: فاإن كان اللتزام ال�سريف ن�ساأ ب�سبب غري م�سروع، كما لو كان ثمنا لب�ساعة 

مهربة اأو خمدرات اأو ارتكاب جرمية اأو غريها من اأعمال غري م�سروعة قانونا ثم ظهرت الورقة للحامل 

ح�سن النية فال ميكن التم�سك يف مواجهته بعدم م�سروعية ب�سبب اللتزام بل يجب الوفاء اإما يف العالقة 

ال�سخ�سية بن املحرر وامل�سحوب عليه اأو احلامل �سيئ النية فيمكن الدفع بعدم امل�سروعية.

الورقة  دائنا حلامل  التجارية  الورقة  على  املوقعن  اأحد  لو �سار  كما  ال�سخ�سية:  العالقات  ج- دفوع 

فاإن ظهرها له هذا احلامل كان للمظهر اإليه املطالبة باملقا�سة، ويتم�سك بها ل�سقوط اللتزام ال�سريف بن 

الطرفن نتيجة العالقات التعاقدية واملديونية ال�سابقة على �سحب الورقة.

اأما لو كان احلامل قد ظهرها للغري ح�سن النية وقام هذا الأخري بتظهريها للموقع الدائن للحامل ال�سابق 

ومل يق�سد ل اإ�سرار فلي�س للمظهر اإليه التم�سك باملقا�سة، لأن احلامل الأخري اأجنبي عن عالقة املديونية، 

وكذا لو كان ال�ساحب قد حرر الورقة ل�سداد دين له ثم ف�سخ عقد البيع اخلا�س ومت تظهري الورقة للغري 

ح�سن النية فلي�س لل�ساحب اأو امل�سحوب عليه التم�سك بالف�سخ ما دام احلامل الأخري ل يعلم بف�سخ العقد 

ول بطالنه ول انق�ساء اللتزام لأنه اأجنبي عن البيع وال�سراء، وعن انق�ساء العالقة ال�سابقة واأن التم�سك 
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الورقة وتظهريها  اأما تداول  الورقة،  املبا�سرة بن طريف اللتزام واأطراف  العالقة  بالف�سخ قا�سر على 

وحملها فال يتاأثر بعملية الف�سخ ول يدفع بها ول ي�سح الدفع.

ثانيا: التظهري الناق�ص: وهو تظهري ل ينقل امللكية يف الورقة التجارية بل يق�سد به اإما توكيل الغري 

يف حت�سيل قيمة الورقة اأو �سمان اأداء الدين الذي حررت فيه الورقة، ومن ثم فهذا النوع من التظهري 

يق�سد به، اأما جمرد التوكيل اأو تاأمن الدين فهي تظهريا ناق�سا ولكل نوع من الأنواع اأحكام واآثار قانونية 

معينة، والتظهري الناق�س نوعان، الأول هو التظهري التوكيلي والثاين هو التظهري التاأميني.

اأ- التظهري التوكيلي واآثاره: والق�سد من هذا التق�سيم هو جمرد توكيل النائب يف حت�سيل قيمة الورقة 

نيابة عن الأ�سيل حيث يكون املظهر جمرد وكيل ول تنتقل ملكية الورقة ومن هنا جاء ا�سمه » التظهري 

هذا  عن  تن�ساأ  و�سروط  واأحكام  اآثار  وهناك  التاأميني،  والتظهري  التام  التظهري  عن  »لتمييزه  التوكيلي 

النوع من التظهري يفي جمال الأوراق التجارية.

نف�س  واملو�سوعي  القانوين  ال�سكل  حيث  من  النوع  هذا  يف  وي�سرتط  التوكيلي:  التظهري  �سروط  ـ 

�سروط التظهري التام يف الورقة التجارية، اأي اأن يحدد ا�سم الورقة وال�ساحب وتوقيعه وامل�سحوب عليه 

 « تت�سمن عبارة  اأن  الورقة يجب  اأن �سياغة  اإل  الإن�ساء واملكان، والوفاء والقيمة وامل�ستفيد  وتواريخ 

 اأو »القيمة للتح�سيل« اأو »النيابة« اأو غري ذلك من عبارات تدل على اأن املظهر جمرد 
)11(

القيمة للتوكيل«

جميع  احلامل  تخول  الورقة  لأن  منها  جزءا  ولي�س  كلها  القيمة  ا�ستيفاء  عملية  يف  اأ�سيال  ولي�س  نائب 

حقوق احلامل والتزاماته القانونية ال�سرفية واأن ل يقرتن التوكيل اأو يعلق على اأي �سرط واأن يكون 

الوكيل كامل الأهلية فال ي�سح وكالة ناق�س اأو عدمي الأهلية، وهذا ما يجيز هذا النوع من التظهري عن 

التظهري التام يف م�ساألة ال�سياغة القانونية.

ـ اآثار التظهري التوكيلي: يعترب التظهري التوكيلي نيابة وتن�ساأ عنه اأحكام واآثار النيابة، فيلزم املظهر 

اتخاذ  على  واحلر�س  موكله  حقوق  ورعاية  الورقة  قيمة  اقت�ساء  اإىل  ي�سعى  اأن  وكيال  باعتباره  اإليه 

الإجراءات القانونية الالزمة يف مواعيدها حتى ل ي�سقط حق الأ�سيل يف الرجوع على املدينن املوقعن، 

ال�سمان واأن يلتزم حدود الوكالة واإل كان م�سوؤول بقدر اإهماله واإ�سراره بالوكيل وي�ساأل وفق قواعد 

امل�سوؤولية التق�سريية ويلتزم بالتعوي�س نتيجة ال�سرر، ويجوز تكرار التظهري التوكيلي اأكرث من مرة، 

واأن هذا النوع ل ميكنه اأن يتحول اإىل تظهري تام اأبدا، وقد جاءت قواعد جنيف باعتباره تظهريا ناق�سا 

ولي�س كامال وقا�سرا على حت�سيل القيمة حل�ساب املوكل، ويجوز عزل الوكيل يف اأي وقت واإنهاء مهامه 

وفق اأحكام الوكالة والنيابة العادية، كما لو �سطبت عبارة » القيمة للتوكيل » اأو غريها مما يعني اإلغاء 

الوكالة، كما تنتهي بوفاة الوكيل وفقدانه اأهليته.

كانت  اإن  الوكيل  مواجهة  يف  الدفوع  بكافة  التم�سك  الورقة  على  واملوقعن  ال�سمان  من  للغري  ويجوز 

هناك دفوع بالن�سبة لالأ�سيل، كالدفع باملقا�سة وانق�ساء اللتزام، وعيوب الإرادة، وعدم م�سروعية �سبب 

اللتزام وغري ذلك من الدفوع لكن لي�س لأي موقع التم�سك بدفوع نا�سئة عن عالقة �سخ�سية بينه وبن 

الوكيل يف التظهري التوكيلي، لأن هذا الوكيل ل يرجع ب�سفته ال�سخ�سية واإمنا بو�سفه وكيال، ومن ثم 

فلي�س لأي موقع التم�سك باملقا�سة اإن كان دائنا للوكيل اأو كان له دين اأو التزام يف ذمة الوكيل يف عالقة 

11( حممود الرببري، املرجع ال�صابق، 336. وحم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق. 
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خا�سة فال يجوز التم�سك بهذا الدفع يف التظهري التوكيلي.

ب- التظهري التاأميني واأحكامه: يق�سد بهذا النوع من التظهري رهن الورقة التجارية حمل احلق ال�سريف 

اأن تتوافر يف هذا التظهري نف�س ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية،  والثابت يف ال�سفتجة، ومن ثم يجب 

املقررة يف التظهري التام، ثم اأن تذكر يف �سيغة الورقة عبارة »القيمة لل�سمان« اأو »القيمة للرهن« واأن 

تقرتن هذه ال�سفة باإم�ساء وتوقيع احلامل على الورقة، ويتقرر التظهري التاأميني عادة لطماأنة الدائنن، 

وتوفري ال�سمان وو�سعه حتت يد الدائن وبحوزته، ليتمكن من اقت�ساء حقه يف حالة تخلف حامل الورقة 

عن �سداد الدين عند حلول الأجل وخوف الدائن من مماطلة اأو اإفال�س املدين اأو غري ذلك من حالت ت�سكك 

الدائن يف ح�سوله على حقه فيلجاأ اإىل طلب �سمان معن اأو رهن، اإل اأن ظهور �سيغة الرهن على الورقة 

التجارية قد يوؤدي اإىل زعزعة الثقة يف الورقة وعدم الطماأنينة واخلوف، مما جعل اللجوء اإىل الرهن 

والتوثيق يف الأوراق التجارية م�ساألة نادرة وقليلة الوقوع وي�ستغنى عنها بالتظهري التام.

اآثار التظهري التاأميني: يكيف التظهري التاأميني قانونا على اأنه عقد ياأخذ فيه املظهر مركز املدين الراهن، 

بينما ياأخذ املظهر اإليه مركز الدائن املرتهن، واأما احلق الذي حتمله الورقة التجارية فهو ميثل عقد الرهن 

وحمله هو احلق، اأو الدين مو�سوع الورقة، وملا كان ل يوجب انتقال ملكية ال�سيء املرهون اإىل الدائن 

املرتهن فاإن ملكية الورقة التجارية »ال�سفتجة« تظل للمظهر، ويلتزم الدائن املرتهن بحكم حيازته للورقة 

بكافة  القيام  الدائن  الرهن«، وهذا يتطلب من  اأو حق »حمل  »�سيئا مرهونا«  باعتبارها  باملحافظة عليها 

الإجراءات القانونية الالزمة يف مواعيدها حتى ل يتعر�س حق املالك يف ال�سفتجة لل�سقوط وي�ستحيل 

عليه الرجوع على املظهرين ال�سمان لقبول الوفاء والوفاء بال�سفتجة، فاإن اأهمل املظهر اإليه املرتهن يف 

ال�سمان،  على  الرجوع  من  الورقة  ا�ستعادة  عند  الراهن  املظهر  امتناع  عنه  ين�ساأ  الإجراءات مما  اتخاذ 

فيكون املظهر اإليه املرتهن م�سوؤول بالتعوي�س عن الأ�سرار الالحقة بالراهن، وفق قواعد الرهن. وعند 

اإليه وهو الدين الذي ظهرت ال�سفتجة  رهن الورقة التجارية نكون اأمام دينن هما: دين املظهر للمظهر 

وكافة  القابل،  عليه  وامل�سحوب  ال�ساحب،  هو  فيه  واملدين  الورقة  حمل  فهو  الآخر  الدين  واأما  ل�سداده، 

املوقعن ال�سابقن على املظهر الراهن، ونظرا لزدواجية الدين، فاإن ميعاد ال�ستحقاق يعد مزدوجا.

فاأما اأن يحل موعد الدين امل�سمون بالورقة قبل حلول تاريخ ا�ستحقاق الورقة �

واأما اأن يحل تاريخ ا�ستحقاق الورقة قبل اأجل الدين امل�سمون، والورقة ما تزال مرهونة ؟. 

الدائن املرتهن وهو  اأجل الدين امل�سمون بالورقة املرهونة قبل تاريخ ا�ستحقاقها فيجب على   فاإن حل 

املظهر اإليه اأن يطالب املدين » املظهر » فاإن ح�سل على حقه اأعاد الورقة اإىل املالك املحرر، فاإن مل يف بدينه 

كان لهذا الدائن حب�س الورقة حتى كان للدائن املرتهن حب�س الورقة حتت يده حتى حلول اأجلها ثم يقوم 

باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقت�ساء قيمتها.

واإن اأراد احل�سول على كل حقه مبا�سرة فاإنه يجب عليه اللجوء للق�ساء وفقا لقواعد الإجراءات اخلا�سة 

بالتنفيذ على الرهن التجاري. ويتعن اإتباع هذه الإجراءات يف التظهري التاأميني فقط لأنه ل ينقل ملكية 

الورقة، اأما اإذا حل تاريخ ا�ستحقاق الورقة، قبل حلول اأجل الدين امل�سمون فاإنه يثبت للدائن املرتهن جميع 

اإىل املدين  القيمة  ا�ستوفى حقه ويرد باقي  اقت�سى قيمتها،  فاإذا  التجارية،  الورقة  النا�سئة عن  احلقوق 

فلي�س  الدفوع،  التجارية من كل  الورقة  التاأمن تطهري  التظهري  التجاري على  امل�سرع  الراهن وقد رتب 
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اأن يتم�سك  ال�سمان،  القابل وكافة املوقعن  ال�ساحب وامل�سحوب عليه  للغري وهو كل مدين �سريف مثل 

يف مواجهة حامل الورقة وهو املظهر اإليه املرتهن، باأي دفع نا�سئ عن عالقته باملظهر اأو املدين الراهن، 

فالدائن املرتهن ي�ستطيع التح�سن بقاعدة » تطهري التظهري من الدفوع » وهو اأمر �سروري تقت�سيه حماية 

الدائن، واإل انعدمت قيمة ال�سمان عندما تنتقل الورقة التجارية امل�سمونة اأو املرهونة بعيوبها ودفوعها 

على الدائن املرتهن فيجد نف�سه اأمام دفوع تغل يده ومتنعه من حقه، لكن ي�سرتط ل�ستفادة الدائن املرتهن 

من الورقة التجارية من قاعدة تطهري الدفوع توافر �سروط ح�سن النية و�سع كل غ�س وخديعة، ولهذا 

فاإن الفقه والق�ساء الو�سعين يتجهان اإىل تقرير حق ا�ستفادة الدائن املرتهن من قاعدة تطهري الدفوع 

يف حدود حماية حقه، فاإن كانت قيمة الورقة اأكرث من الدين فما زاد عن الدين ينتقل اإىل بقية الدائنن اإن 

وجدوا اأو ترد اإىل ال�ساحب.

�سمانات الوفاء يف اللتزام ال�سريف : تهدف اأحكام الأوراق التجارية اإىل تي�سري تداول هذه الأوراق 

كبديل عن نقل النقود ودعم الئتمان وثقة املتعاملن يف الأوراق، مما فر�س �سمانات ت�سريعية خا�سة 

بالتعامل يف الأوراق، وهذه ال�سمانات تعترب حقا خال�سا حلامل الورقة التجارية وتتويجا لهذه الأحكام 

لأن تب�سيط انتقال الورقة وفر�س �سكليات معينة عند اإن�ساء اأي ورقة ي�سبح بغري معنى اإن مل يدعم الثقة 

ال�ستحقاق، وميكن  مواعيد  النهاية ح�سب  قيمتها يف  واقت�ساء  التجارية وتظهريها  الأوراق  تلقي  يف 

وقد  بها،  والوفاء  قبولها  يف  ت�سامنيا  التزاما  الورقة  على  املوقعن  التزام  يف  ال�سريف  ال�سمان  ح�سر 

كر�س الت�سريع التجاري هذا ال�سمان وامل�سوؤولية الت�سامنية يف تظهري الأوراق، من خالل اإلزام جميع 

املوقعن ابتداء من ال�ساحب واملظهر وال�سامن احتياطا وامل�سحوب عليه القابل، مما يجعل القبول اأحد 

ال�سمانات اخلا�سة باحلامل، لأنه ي�سيف موقعا جديدا اإىل زمرة ال�سمان للوفاء بالقيمة، ونف�س احلكم 

بالن�سبة للموقع احتياطا ك�سامن لأحد املوقعن، وبذلك تت�سع دائرة ال�سمان وتزداد فر�س احلامل للوفاء 

بحقه واقت�ساء دينه عند حلول الأجل، ويجمع بن القبول وال�سمان الحتياطي طابعها ال�سريف، فهما 

من ال�سمانات النا�سئة عن توقيع الورقة التجارية.كما تدخل امل�سرع فملك احلامل، مقابل الوفاء زيادة يف 

�سمانات احلامل ومقابل الوفاء هو الدين الثابت يف ذمة امل�سحوب والذي هياأه ال�ساحب كي يتم الوفاء 

وتنتقل  بالتوقيع  يرتبط  ل  لأنه  التجارية  بالورقة  �سلته  بانقطاع  ال�سمان  هذا  ويتميز  الورقة.  بقيمة 

ملكيته للحامل �سواء وقع امل�سحوب عليه بالقبول اأو مل يوقع مما يبعده عن القبول وال�سمان الحتياطي. 

واأخريا  ال�سريف  الت�سامن  ثم  الحتياطي  ال�سمان  ثم  القبول  ن�ستعر�س  ال�سرفية  ال�سمانات  ولدرا�سة 

مقابل الوفاء كما يلي:

الحتياطي  وال�سمان  بالقبول  عليه  امل�سحوب  توقيع  يف  منح�سرة  ال�سرفية  ال�سمانات  القبول:  اأ- 

وال�سمان ال�سريف.

معنى القبول: ويق�سد بالقبول يف الأوراق التجارية اأن يوقع امل�سحوب عليه الورقة التجارية املقدمة له 

مبا يدل على قبوله وتعهده بالوفاء بقيمة الورقة عند حلول اأجلها وموعد ا�ستحقاقها، وهذا تنفيذا لأمر 

ال�ساحب من�سئ الورقة التجارية ا�ستنادا اإىل عالقة املديونية ال�سابقة بن الطرفن، والتي عادة ما يكون 

ال�ساحب قد اأودع مبلغا من املال لدى امل�سحوب عليه وهو ما ي�سمى » مقابل الوفاء » اإل اأن ثبوت املديونية 

اأو اتفق  ل يقت�سي بال�سرورة التوقيع بالقبول اإل يف بع�س الأحوال التي جرى فيها العرف التجاري 



املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ 1436 هـ ــ 2015م

135

فيها الطرفان على التوقيع بالقبول، كما لو وجدت عالقة جتارية �سابقة دائمة بن ال�ساحب وامل�سحوب 

عليه فيلتزم كل منهما بقبول الآخر. واإن امتنع اأو رف�س القبول التزم بالتعوي�س عما يلحق الطرف الآخر 

التجارية  بالأوراق  والتعامل  التجاري  الو�سط  الئتمان يف  واإ�سعاف  ال�سمعة  ت�سويه  نتيجة  من �سرر 

وزعزعة الثقة، وكذا عندما ين�ساأ بن الطرفن دين جتاري فاإن العرف جرى باإلزام التاجر بالقبول اأو يعد 

م�سوؤول بالتعوي�س وجرب ال�سرر ويف غري هاتن احلالتن فاإن امل�سحوب عليه غري ملزم بالقبول واإن 

كان ل يعار�س يف ثبوت املديونية اإل اأن توقيعه بالقبول يجعله �سمن املدينن ال�سرفين.

وبالتوقيع ي�سبح خا�سعا لأحكام ال�سمان ال�سريف، فال ي�ستطيع طلب مهلة اإ�سافية اإذا ا�سطرته الظروف 

اإىل عدم الوفاء، لأن توقيعه بالقبول يجعله يف مركز املدين الأ�سلي، وي�سبح جمردا من اإمكانية الدفع 

�سقوط حق احلامل، ولهذا فلي�س غريبا اأن ميتنع امل�سحوب عليه من التوقيع بالقبول رغم اإقراره باملديونية 

وعزمه على الوفاء بالدين عند حلول الأجل، اإل اأن خوفه من الآثار والأحكام النا�سئة عن التوقيع بالقبول 

جتعله يحذر بل ميتنع، من التوقيع بالقبول، ف�سال عن عالقته بال�ساحب وما تنبثق عنها من دفوع اإل اأن 

التوقيع يحرمه هذه الدفوع يف مواجهة احلامل فيمتنع نتيجة هذه املربرات املختلفة.

اختياريا  اأمرا  القبول  التجارية فجعل  الأوراق  العتبارات يف حترير  التجاري هذه  امل�سرع  راعى  وقد 

للم�سحوب عليه ومل يلزمه به، دون اأي م�سوؤولية ما مل يوجد اتفاق خا�س اأو جرى العرف التجاري بغري 

ذلك، فاإن وقع امل�سحوب اأ�سبح م�سوؤول اإل اأن طلب القبول يعد واجبا يف حالتن:

الأوىل: اإذا كانت الورقة م�ستحقة الوفاء بعد مدة من الإطالع.

الثانية: اإذا ت�سمنت الورقة �سرط تقدميها لطلب القبول، فيكون احلامل ملزما بطلب القبول.

ويف احلالة الأوىل تكون الورقة م�ستحقة الوفاء مبجرد الإطالع وقد تدخل امل�سرع واأجرب احلامل على 

مهمال  كان  املدة  هذه  خالل  يقدمها  مل  فاإن  �سحبها  تاريخ  من  �سنة  خالل  القبول  على  للح�سول  تقدميها 

وي�سقط حقه يف الرجوع على املظهرين القبول اإل اأن للمظهر تق�سري هذه املدة ح�سب ظروفه.

واحلالة الثانية تقت�سي اأن تت�سمن الورقة �سرط تقدميها للقبول �سراحة، �سواء كان ال�ساحب هو وا�سع 

اأو اأحد املظهرين وقد يقرتن هذا ال�سرط مبيعاد معن يجب خالله تقدمي الورقة للح�سول على  ال�سرط 

طلب القبول فاإن مل تقدم الورقة خالل املوعد اعترب احلامل مهمال و�سقط حقه يف الرجوع على املظهرين، 

املوقعن وكافة ال�سمان ما عدا ال�ساحب.

وهذا ال�سرط يحقق للمظهرين عدة مزايا، مثل اإعفائهم من �سمان القبول اإذا وقعه امل�سحوب عليه وهذا 

اأهمله  اأو  عليه  امل�سحوب  اإذا وقعه  القبول  اإعفاءهم من �سمان  مثل  مزايا  للمظهرين عدة  ال�سرط يحقق 

احلامل، ويجعل ال�ساحب جمرد �سامن ل يجوز للحامل الرجوع عليه اإل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية 

املعينة، وهي حترير الحتجاج وامتناع ال�سمان عن الوفاء.

�سروط القبول: ي�سرتط ل�سحة القبول كت�سرف قانوين وجوب توافر ال�سروط املو�سوعية وال�سكلية:

1- ال�سروط املو�سوعية: وتتمثل يف كمال اأهلية القابل فال ي�سح اأن يكون ناق�س اأو عدمي الأهلية، واأن 

يكون �ساحب �سفة دون اأن تتعيب اإرادته بالغلط اأو التدلي�س اأو الإكراه، واأن يكون حمل القبول مبلغ 

الدين حمل الورقة واأن يكون ممكنا وم�سروعا، واأن يكون القبول لكل املبلغ ولي�س جلزء منه وفوريا ل 
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معلقا على �سرط.

فاإن امتنع امل�سحوب عليه من القبول اأو مل يقبل كل املبلغ اأو علق القبول جاز للحامل الرجوع على باقي 

يبيح  رف�سا  يعد  القبول  عن  المتناع  لأن  ال�ستحقاق  موعد  قبل  حتى  الحتجاج  حترير  بعد  ال�سمان 

الرجوع على املوقعن.

ثم ظهرت  اأو جرمية  رهان،  اأو  قمار  دين  ب�سبب  ال�سفتجة  م�سروع فحررت  اللتزام غري  كان حمل  واإن 

عالقته  يف  يجوز  اإمنا  النية  ح�سن  للحامل  امل�سروعية  بعدم  التم�سك  عليه  للم�سحوب  يجوز  فال  الورقة 

بال�ساحب فقط.

امل�سحوبة  التجارية  الورقة  ذات  على  القبول  يتم  اأن  وهي:  كلية  �سروط  وهناك  ال�سكلية:  ال�سروط   -2

مرفقا بالإم�ساء ولي�س يف ورقة م�ستقلة، لأن وجوده يف ورقة اأخرى يعد تعهدا ولي�س قبول، فاإن ورد يف 

الورقة ب�سيغ عديدة مثل التعهد بالدفع اأو �ساأدفع، اأو غري ذلك من �سيغ، وميكن اأن يحدد �سخ�س امل�ستفيد 

ومكان وتاريخ الوفاء اأو تاريخ ال�ستحقاق.

3- اآثار القبول: مبجرد توقيع امل�سحوب عليه الورقة بالقبول ي�سري مدينا اأ�سليا بالقيمة وقبل توقيع 

فيتحول  مبا�سرة  العالقة  يقلب  القبول  اأن  اإل  للحامل  بالن�سبة  الأ�سلي  املدين  هو  ال�ساحب  كان  القبول 

اإىل �سف ال�سمان ويحل امل�سحوب عليه حمله يف عالقة املديونية في�سري هو املدين الأ�سلي  ال�ساحب 

التوقيع يجعل عالقة املديونية مبا�سرة بن امل�سحوب عليه واحلامل، وجتب العالقة  بقيمة الورقة لأن 

ال�سابقة، كما يتخل�س ال�سمان من �سمان القبول بتوقيع امل�سحوب عليه وي�سمنون الوفاء بقيمة الورقة 

اأن التوقيع بالقبول يعد قرينة على تلقي امل�سحوب عليه مقابل الوفاء واإن مل يتلقه فعال فاإن  فقط. كما 

امل�سرع جعل من قبول الوفاء قرينة على تلقي املقابل مما ين�سئ يف ذمة امل�سحوب عليه التزاما بالوفاء 

لفائدة احلامل، بغ�س النظر عن م�سدر اللتزام النا�سئ بن ال�ساحب وامل�سحوب عليه بعد �سدور الورقة 

فقد يبطل اأو يف�سخ اإل اأن التوقيع بالقبول يجعل امل�سحوب عليه مدينا اأ�سيال ل جمرد �سامن للدين، اإل 

اأن قرينة تلقي املقابل قرينة ب�سيطة ميكن اإثبات عك�سها من امل�سحوب عليه، كما اأن ال�ساحب اأو امل�سحوب 

من توقيع القبول اأن يثبت اأنه قد �سلمه مقابل بالوفاء لأن امل�سحوب عليه ل ميكنه اأن يقبل حتمل عبء 

اللتزامات النا�سئة عن توقيعه اإل وقد تلقى املقابل بل توقع القبول، وهذا ما جعل امل�سرع يعترب القبول 

قرينة على تلقي مقابل الوفاء غال قرينة تقبل اإثبات العك�س. كما يرتتب على توقيع املظهر يف التظهري 

اإذا  اإل  التجارية  الورقة  بقيمة  القبول والوفاء  املظهر ب�سمان  التزام  التاأميني  للملكية والتظهري  الناقل 

وقع امل�سحوب عليه بالقبول فريتفع �سمان القبول عن عاتق كل املظهرين ول ي�ستطيع احلامل الرجوع 

عليهم، اإل اإذا امتنع امل�سحوب عليه من �سداد القيمة يعد قبوله فاإن احلامل يكنه مطالبة املوقعن بالقيمة 

عند حلول الأجل.

4- تزاحم الأوراق على مقابل الوفاء: قد يحرر ال�ساحب اأكرث من ورقة جتارية على امل�سحوب عليه، ويكون 

الأوراق،  هذه  بن  التزاحم  يتحقق  وهنا  امل�سحوبة  الأوراق  كل  قيمة  الوفاء  على  قا�سرا  الوفاء  مقابل 

فتكون الأولوية يف الوفاء بقيمة الورقة املحررة اأول، فاإن احتد تاريخ التحرير فالأولوية للورقة املوقعة 

بالقبول من امل�سحوب عليه، لأن القبول يوؤكد حق ل حامل يف املقابل، ويجمد املقابل حتت يد امل�سحوب 

عليه ولي�س لل�ساحب ا�سرتداد املقابل ول الت�سرف فيه.
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5- المتناع عن القبول: قد ميتنع امل�سحوب عليه من توقيع القبول اأو يبدي حتفظا عليه اأو ي�سع �سرطا 

معينا لتوقيع القبول اأو يقبل بجزء من مبلغ اللتزام وميتنع عن قبول الباقي، وهذه الت�سرفات توؤدي اإىل 

زعزعة الثقة يف الورقة التجارية والإ�سرار بالئتمان وعرقلة التداول، مما اأدى بامل�سرع التجاري للتدخل 

حلماية التعامل ودعم الثقة يف التعامل يف الأوراق التجارية فخول احلامل حق الرجوع على كل ال�سمان 

ال�سمان �سامنن  باعتبار هوؤلء  القبول  امل�سحوب عليه من توقيع  امتناع  الورقة مبجرد  املوقعن على 

للوفاء والقبول، لكن قبل الرجوع عليهم فعلى احلامل اأن يثبت المتناع بطريقة حا�سمة وقطعية وهي 

حترير احتجاج بعدم القبول لدى الق�ساء خالل مدة معينة من تاريخ المتناع بوا�سطة حم�سر ق�سائي 

وبح�سوره  املمتنع  عليه  امل�سحوب  موطن  يف  الحتجاج  حترير  ويتم  املدنية  الإجراءات  قانون  وفق 

واإم�ساء اأو حتى بغري ح�سوره، وي�سمل الحتجاج البيانات التالية ب�سورة اإجبارية:

1- ن�سخة من �سورة الورقة التجارية تت�سمن كل البيانات والتوقيعات وملخ�س ملحتوى الورقة والدين، 

والقيمة ومكان التحرير والوفاء.

2- اإثبات ح�سور اأو غياب امل�سحوب عليه واإثبات امتناعه.

3- اإنذار امل�سحوب عليه وتنبيهه بالقبول وبيان اأ�سباب المتناع، وترتك �سورة من الحتجاج للممتنع، 

واأن يقيد المتناع يف �سجالت خا�سة بالحتجاج يف املحاكم، ويعد الحتجاج بهذه ال�سفة ورقة ر�سمية 

كان  القانونية  ال�سروط  تخلفت  واإن  القانونية  ال�سروط  وفق  ر�سمي  اإداري  موظف  بها  يكلف  واإدارية 

اأي حق قانوين للحامل، فاإن كان �سبب البطالن يعود للموظف واإهماله  الحتجاج باطال ول ين�ساأ عنه 

وتق�سريه كان م�سوؤول، وطالبه احلامل بالتعوي�س.

وبعد حترير الحتجاج يجب على احلامل اأن يخطر ال�ساحب واملظهر، بامتناع امل�سحوب عليه من القبول 

خالل اأربعة اأيام من حترير الحتجاج ويتم الإخطار عن طريق خطاب م�سجل اأو اأي و�سيلة ات�سال كالربق 

الربيد، والفاك�س، ويعترب الحتجاج قد مت قانونا اإذا كان قد اأر�سل يف امليعاد املقرر قانونا، ونح�سب هذا 

الإخطار من تاريخ المتناع، ويعد الإخطار قد مت اإل اإذا اثبت العك�س.

6- مواعيد حترير الحتجاج: الأ�سل اأن حترير الحتجاج لي�س له موعد معن اإذ يجب يف اليوم التايل 

ولكل  به  اللتزام  فيجب  تاريخ معن  املظهرين  اأحد  اأو  ال�ساحب  ي�سرتط  اأن  اإل  عليه  امل�سحوب  لمتناع 

التايل  اليوم  اأن يحرره يف  عليه  فاإن احلامل يجب  التحديد  انعدم  فاإن  املدة،  يق�سر  اأو  اأن يطيل  منهما 

لالمتناع اإل اإذا وجدت ظروف طارئة متنع من حترير الحتجاج كاحلروب وال�سطرابات واملظاهرات، 

فللحامل اأن يحرره خالل ثالثن يوما واأن يخطر ال�ساحب بالظروف ويثبتها يف الورقة. وبعد الثالثن 

يوما يجوز له الرجوع على املظهرين دون حترير الحتجاج ودون طلب تقدمي القبول اإذا كانت الورقة 

م�ستحقة مبجرد الإطالع وبعد مدة من الإطالع ومع اإ�سافة هذه املدة اإىل الثالثن يوما.

اأو  لل�ساحب  فيجوز  عليه  امل�سحوب  قبول  عدم  الحتجاج يف حالة  اإعفاء احلامل من حترير  كما يجوز 

اأن  احلامل  وعلى  معن،  مبوعد  القبول  طلب  قيد  لو  كما  الحتجاج  حترير  من  احلامل  يعفي  اأن  املظهر 

يطلب القبول يف املوعد واأن يقدم الورقة يف نف�س املوعد وبعده جاز الرجوع على كل املوقعن. اأما اإن 

و�سع ال�سرط اأحد املظهرين فال يعفى احلامل من حترير الحتجاج اإل بعد رجوعه على وا�سع ال�سرط 

ويظل ملتزما بتحرير الحتجاج يف املواعيد القانونية، وين�ساأ عن المتناع �سقوط �سمان من ال�سمانات 
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الورقة  اأجل  �سقوط  القبول  رف�س  على  امل�سرع  رتب  وقد  بالورقة.  التعامل  يف  الثقة  يفقد  مما  للحامل، 

بالوفاء  للقبول فيطالبهم  الروع على كل املوقعن بحكم �سمانهم  للحامل  الأداء وجاز  وجعلها م�ستحقة 

الفوري بقيمة الورقة التجارية.

كما يجوز للغري اأو لأحد املوقعن التدخل بتوقيع القبول عند امتناع امل�سحوب عليه ل�سالح اأحد امللتزمن 

يف الورقة، ويعد التدخل �سحيحا ويحمي املوقعن من املطالبة قبل الأجل. ويظل للحامل حق الرجوع 

على امللتزمن ال�سابقن للتدخل ل�ساحله، وي�سرتط يف التدخل اأن يكون يف منت الورقة كتابة باأي �سيغة 

املتدخل  وا�سم  التدخل  وتاريخ  وتوقيعه  املتدخل  ا�سم  التدخل  ويت�سمن  القبول،  يف  التدخل  على  تدل 

ل�ساحله. ويجوز اأن يكون التدخل من قبل امل�سحوب عليه املمتنع اأن يتدخل من جديد بالقبول عن اأحد 

امللتزمن، ويخطر املتدخل مل�سلحته. وقد اأجاز امل�سرع التدخل حماية مل�سلحة ال�سمان ودعما ل�ستقرار 

التعامل التجاري يف ال�سكوك التجارية واملحافظة على الثقة يف الأوراق التجارية.

ب- ال�سمان الحتياطي: يق�سد بال�سمان الحتياطي تدخل الكفيل ل�سمان القبول والوفاء بقيمة الورقة 

اأو �سمان اأحد الأمرين فقط ل�سالح اأحد امللتزمن املوقعن على الورقة، وهناك �سروط �سكلية ومو�سوعية 

لهذا ال�سمان واآثار تن�ساأ عنه.

ال�سمان  ين�سب  اأن  فيجب  التجارية  الأوراق  يف  الذاتية  الكفاية  مبداأ  نتيجة  ال�سكلية:  ال�سروط   -1

الحتياطي على قيمة الورقة، وما تت�سمنه من ديون، ويجب كتابة هذا ال�سمان على وجه الورقة اأو يف 

الظهر بعبارات وا�سحة وقد يرفق بورقة م�ستقلة مع الإم�ساء والتوقيع، واأن يحدد ال�سخ�س امل�سمون 

بو�سوح، وقد يكتفي ال�سامن الحتياطي مبجرد التوقيع وين�سرف الأمر عادة اإىل ال�ساحب فهو املق�سود 

بال�سمان الحتياطي وامل�سمون.

احتياطا،  ال�سامن  اأو  ال�ساحب  على  الرجوع  حق  له  ويتقرر  بالقيمة  ويويف  املوقعن  اأحد  يتدخل  وقد 

وقد اجته الق�ساء الفرن�سي على تف�سري ال�سمان الحتياطي املبهم اأنه ين�سرف لل�ساحب، لأنه يوفر اأكرب 

نف�س  يف  جاءت  جنيف  قواعد  اأن  كما  الورقة،  على  واملوقعن  ال�سمان  لكل  وامل�سلحة  ال�سمان  من  قدر 

ال�سياق واعتربت املهم ل�سالح ال�ساحب وي�سح اأن يكون يف وجه الورقة اأو ظهرها ب�سرط توقيع املتدخل 

احتياطا، وميكن اإثباته بكل الطرق.

اأن يرد يف نف�س الورقة التجارية قبل  2- ال�سروط املو�سوعية: يعترب ال�سمان الحتياطي كفالة يجب 

موعد الحتجاج وتاريخ ال�ستحقاق ومن ثم ي�سرتط يف ال�سمان الحتياطي كمال الأهلية ومنع عيوب 

الإرادة مثل الغلط والتدلي�س، واإل كان لل�سامن حق الدفع بهذه العيوب، والأ�سل اأن ال�سمان الحتياطي 

ين�سب على قيمة كل الورقة لأن امل�سرع اأجاز اأن يتجزاأ ال�سمان الحتياطي في�سمل بع�س اللتزام دون 

البع�س الآخر، فيويف جزئيا تخفيفا لعبء اللتزام وحماية للحامل الذي يرجع بالباقي من قيمة الورقة 

ويكون  املزهرين  اأحد  من  حتى  اأو  اأجنبي  �سخ�س  من  ال�سمان  ي�سدر  وقد  املوقعن،  ال�سمان  كل  على 

�سمانه �سحيحا.

3- اآثار ال�سمان الحتياطي: يلزم ال�سامن الحتياطي ب�سمان القبول والوفاء اأو اأحد �ساحب اللتزام 

ال�سخ�سي للم�سمون ويعد ال�سامن احتياطا ملزما قبل كل من يلتزم امل�سمون قبلهم، ف�سامن ال�ساحب 

وامل�سحوب عليه يعد ملتزما قبل جميع املوقعن ف�سال عن احلامل. ف�سامن املظهر الثالث يعد ملتزما قبل 
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املظهر الرابع واخلام�س، ولكنه ل يلزم قبل املظهر الثاين وفائدة هذا ال�سامن اأن ا�سطرار اأحد املظهرين 

للوفاء بقيمة الورقة بجعله �ساحب حق يف الرجوع على املظهرين ال�سابقن ويطالبهم بقيمة الورقة لكن 

باملتدخل وقد وفى وبرئت  كانوا م�سمونن  لأنهم  الالحقن بل يرباأون  املظهرين  الرجوع على  له  لي�س 

التم�سك  الحتياطي  لل�سامن  ويجوز  مدينن.  فمازالوا  ال�سابقن  املظهرين  بخالف  ذمته  برباءة  ذمتهم 

بالدفوع املخولة للمدين امل�سمون كالعيوب ال�سكلية والرجوع على املدين امل�سمون، لكن لي�س له التم�سك 

بعيوب الإرادة من غلط واإكراه، ل�ستقالل التوقيعات حتى لو كان املدين امل�سمون وقت توقيعه غري اأهل 

ما دام احلامل ح�سن النية.

العمالت،  و�سحب  ونقلها  النقود  عن  بديلة  كاأداة  التجارية  الأوراق  ا�ستعملت  ال�سريف:  الت�سامن  ج- 

و�سرفها وا�ستبدالها بن ال�سرافن والتجار فكانت و�سائل ائتمان ثم ا�ستقر العرف التجاري على جعل 

املوقعن على الورقة ملتزمن وم�سوؤولن بالت�سامن، ومن هنا جاءت ت�سمية التزامهم باللتزام ال�سريف 

واملظهرين  القابل  عليه  وامل�سحوب  ال�ساحب  من  ابتداء  املوقعن  كل  الت�سامن  وي�سمل  لل�سرف،  ن�سبة 

حق  له  الأخري  احلامل  اأن  الت�سامن  هذا  ومقت�سى  الوفاء،  اأو  القبول  يف  املتدخلن  احتياطا  وال�سمان 

الرجوع على اأي ملتزم يف الورقة التجارية دون التقيد ب�سخ�س معن فاإن ف�سل يف الرجوع على اأحدهم 

كان له الرجوع على غريه للمطالبة بالوفاء بقيمة الورقة، ب�سرط اأن يتخذ احلامل كافة الإجراءات القانونية 

ال�ساحب وامل�سحوب عليه  الرجوع على  الباقي،با�ستثناء  الرجوع على  اإن كان يرغب يف  يف مواعيدها 

القابل فاإن الرجوع عليهما غري مقيد، وقد جاءت الت�سريعات التجارية وقواعد جنيف املوحدة خمولة، 

اأطلقت  واإمنا  الرجوع  ترتيب  اأو  املوقعن  بت�سل�سل  تقيد  دون  املوقعن  على  الرجوع  يف  احلق  احلامل 

احلق يف الرجوع. ومتتد ال�ستفادة من اللتزام ال�سريف والت�سامن بن املوقعن اإىل اأي ملتزم يويف 

للحامل قيمة الورقة التجارية، فاإنه يحل هذا املويف حمل احلامل ويحق له الرجوع على كافة امللتزمن 

ال�سابقن عليه ومطالبتهم بقيمة الورقة ولي�س لأي موقع اأن يدفع بتق�سيم اللتزام ال�سريف، رغم جواز 

تق�سيم اللتزام يف الديون العادية يف القانون املدين بالن�سبة للمدنين مدينا.

ونظرا خلطورة اأحكام اللتزام ال�سريف فاإن امل�سرع قد اأخ�سع حق احلامل لال�ستفادة من هذه الإجراءات 

�سقوط  جتاوزها  اأو  جتاهلها  على  ويرتتب  حمددة،  مواعيد  يف  اتخاذها  يجب  قانونية  اإجراءات  على 

حق احلامل يف الرجوع على ال�سمان بعد م�سي املدة. ويقت�سر احلق يف الرجوع بعد املدة على املدين 

الورقة  يف  ال�سرفية  واللتزامات  الحتياطي  و�سامنه  القابل  عليه  امل�سحوب  وهو  الورقة  يف  الأ�سلي 

ومربرات  اعتبار  اأي  دون  التجاري  ال�سك  اأو  الورقة  على  املوجودة  التوقيعات  اإىل  ت�ستند  التجارية 

التوقيع والعالقات بن امللتزمن قبل حترير ال�سك. اأما مقابل الوفاء فهو الدين اأو القيمة املقابلة لاللتزام 

ال�سريف يف ال�سك التجاري، ويعد هذا املقابل �سمان للحامل وقد ن�ساأ بقوة القانون ل�سالح احلامل يف 

موجهة امل�سحوب علي وقد حدد القانون �سروط مقابل الوفاء واعتربه دينا اأو قيمة مالية ولي�س جمرد 

حوالة حق، وهذه �سروط مقابل الوفاء:

موعد  يف  بال�سحب  الآمر  اأو  لل�ساحب  مدينا  عليه  امل�سحوب  كان  اإذا  موجودا  الوفاء  مقابل  يعد   -1

ال�ستحقاق.

2- اأنه مبلغ م�ستحق الأداء اأو م�ساو ملبلغ قيمة الورقة، اإذا كانت املديونية ثابتة.
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3- مديونية ال�ساحب للم�سحوب عليه مببلغ قيمة الورقة عند ا�ستحقاقها.

4-  اأن يكون الدين م�ساوي لقيمة الورقة امل�ستحقة.

:
)12(

5- خ�سائ�س الت�سامن ال�سريف: يتميز الت�سامن ال�سريف باخل�سائ�س التالية

م�ستقلة  اإم�ساءاتهم  اأن  رغم  التجاري  ال�سك  يف  املدينن  باقي  مع  وملزما  مت�سامنا  يعترب  مدين  كل  اأ- 

بع�سها عن بع�س، وما يعيب اإرادة اأحدهم ل يلزم الآخرين، ول ميكن اأن يحتجوا به يف مواجهة احلامل 

كما يف حالة نق�س الأهلية اأو الغلط اأو الإكراه.

ب- اإذا وفى اأحدهم بالدين اأمكنه الرجوع على الباقن لأن كل موقع مدين يعد وكيال ونائبا وكفيال لالآخرين 

يف جزء من الدين وهذا هو �سبب ت�سامنهم يف الدين.

اأي�سا لأن الدين ال�سريف  اإذا انق�سى اللتزام بالن�سبة لأحدهم باأي �سبب انق�سى بالن�سبة لالآخرين  ج- 

واحد غري جمزاأ.

د- اإنذار اأحدهم يعد اإعذارا لهم جميعا والتقادم امل�سقط للدين ي�سري عليهم جميعا، فلو اأهمل احلامل حتى 

�سقط حقه مب�سي خم�س �سنوات ل ميكنه اأن يطالب اأي مدين �سريف.

الآخرون  �ساركه  عليه  اأو  له  الق�سائي  احلكم  و�سدر  مدينا  باعتباره  اأحدهم  على  دعوى  اأقيمت  اإذا  ه�- 

و�سرى عليهم نف�س احلكم اإيجابا اأو �سلبا.

و- املدين الأ�سلي يف املدين ال�سريف هو حمرر الورقة اأو ال�ساحب وهو املطالب بالدين، ولي�س لالأمل 

الرجوع باقي ال�سمان اإل بعد حترير الحتجاج.

ز-  قد يدرج اأحد املظهرين اأو املحرر �سرط عدم ال�سمان اأو �سرط الإطالع اأو الرجوع بال م�سروفات اأو 

غري ذلك من ال�سروط ول ي�ستفيد من هذا ال�سرط اإل وا�سعه يف الورقة عن اأم�ساه ووقع عليه وكل من 

ياأتي بعده من املظهرين دون املوقعن ال�سابقن.

ح�- انق�ساء اللتزام ال�سريف: ينق�سي اللتزام ال�سريف يف ال�سك التجاري بالوفاء بالقيمة اأو بتقادم املدة 

امل�سقطة، وقد ن�س الت�سريع التجاري على هذين الأمرين ك�سببن لنق�ساء اللتزام يف الورقة التجارية، 

اأما بالوفاء وا�سرتداد الورقة اأو ب�سقوط احلق مب�سي خم�س �سنوات، وهذه نبذة عن هذين الأمرين:

اأ- الوفاء: اإذا حل تاريخ ال�سك التجاري كان للحامل اأن يطالب بالوفاء فاإن مت له وقام امل�سحوب عليه 

القابل بالوفاء فاإنه ي�سرتد الورقة وقد يويف امل�سحوب عليه اختياريا عندما يقوم بتوقيع القبول والوفاء 

بالقيمة مبا�سرة عندما يتلقى مقابل الوفاء، وهذا هو امل�سلك الطبيعي وبعدها ي�سرتد الورقة مع اإي�سال 

خمال�سة بالوفاء وت�سديد القيمة وي�سرتد الورقة.

وقد ميتنع امل�سحوب عليه من الوفاء لأ�سباب كثرية وهنا لبد اأن يقوم احلامل مبجرد امتناع امل�سحوب 

عليه من الوفاء بتحرير احتجاج لدى املحكمة ويخطر املظهرين ال�سابقن ثم يقوم بعملية الرجوع على 

املظهرين ال�سابقن اأو اأحدهم اأو حتى ال�ساحب نف�سه، فاإن مل يقم احلامل بالإجراءات وحترير الحتجاج 

خالل ثالثن يوما من امتناع امل�سحوب عليه اأو ال�سامن الحتياطي يعد مهمال وي�سقط حقه يف املطالبة 

12(  حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 291. الربيري، املرجع ال�صابق، �س 384.
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فاإن قام بتحرير الحتجاج واأخطر ال�سمان عن طريق املح�سرين الق�سائين مع  اإل ال�ساحب  له  ولي�س 

وجود املدينن املمتنع وملخ�س للورقة التجارية مت�سمنة كل البيانات كان له الرجوع على اأي مظهر. 

اإل اأن هناك حالت يجوز فيها الرجوع دون حترير الحتجاج كما يف حالة اإفال�س ال�ساحب اأو امل�سحوب 

عليه اأو وجود حادث قهري، كحرب مظاهرات، زلزال، وا�ستمراره ثالثن يوما، ووجود �سرط الرجوع بال 

م�سروفات، فهذه الأحوال يعفى فيها احلامل من حترير الحتجاج وميكنه مطالبتهم بالدين بعد اإخطارهم 

خالل اأربعة اأيام من امتناع املدين من الوفاء اأو من تاريخ حترير الحتجاج اأو من طلب الوفاء. كما اأعطى 

اإفال�س  اأو مظهر يف حالة  اأي موقع  التحفظي بعد حترير الحتجاج على  للحامل طلب احلجز  القانون 

امل�سحوب عليه منعا لتهريب الأموال. فاإن مت الوفاء انق�سى اللتزام وا�سرتد امل�سحوب عليه وال�ساحب 

فاإنه يحل حمل  الوفاء من املتدخلن  اإذا كان  اإل  الورقة مع �سك املخال�سة  له  الوفاء وت�سلم  الورقة بعد 

احلامل ويطالب بالوفاء.

ب-  �سقوط احلق: وقد يهمل احلامل يف املطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم حترير الحتجاج 

باملخا�سمة  التقادم  يقطع  مامل  املدة  مب�سي  حقه  في�سقط  �سنوات  خم�سة  مت�سي  حتى  املطالبة  وعدم 

واملطالبة، فيظل حقه قائما وهذه حالة نادرة اأن يهمل احلامل يف املطالبة بحقه حتى ي�سقط.

ال�سيك: وهو اأي�سا ورقة جتارية حمررة وفق و�سع قانوين معن �سكال »يت�سمن اأمرا �سادرا من املحرر 

.
)13(

اإىل امل�سحوب عليه بدفع مبلغ مايل مبجرد الإطالع على ال�سك«

فهذا تعريف ال�سيك ك�سك جتاري واأداء وفاء وائتمان وتعامل مايل، فهناك ال�سكلية القانونية وفق العرف 

التجاري يجب اأن تتوفر يف ال�سك واأن تت�سمن عبارة »�سيك«. واأن يت�سمن �سيغة اأمر بدفع املبلغ املايل 

مبجرد الإطالع وهذا الأمر �سادر من ال�ساحب من�سئ ال�سك اإىل امل�سحوب عليه وهذا يتطلب وجود ر�سيد 

مايل نتيجة عالقة املديونية ال�سابقة بن الطرفن.

وقد يحرر ال�سك مل�سلحة ال�ساحب اأو غريه من الأ�سخا�س امل�ستفيدين منه، ول يت�سمن ال�سيك اأي تاريخ 

�سواء يف التحرير اأو الوفاء اأو ال�ستحقاق، واإمنا يعد واجب الوفاء مبجرد الإطالع فيجب الوفاء بقيمته، 

وبهذا يقرتب ال�سيك من ال�سفتجة من حيث ثالثية الأطراف فهناك ال�ساحب، وامل�سحوب عليه وامل�ستفيد 

ومبلغ الدين حمل ال�سك، ووجود عالقة املديونية ال�سابقة. ويختلف ال�سيك عن ال�سفتجة يف تقرير عقوبة 

قانونية يف حالة انعدام الر�سيد املايل وتقدمي ال�سك دون ر�سيد فيعد جرمية يعاقب عليها واأن العمل 

جرى على تف�سيل التعامل بال�سيك ل�سهولته وي�سر التعامل به فقدم على ال�سفتجة ول �سند واأ�سبح اأكرث 

�سهرة يف التعامل امل�سريف واملايل، وقد يتحول ال�سيك اإىل �سفتجة عندما يت�سمن تاريخ حترير وتاريخ 

الوفاء و�سيغه »و�سول القيمة« لأنه اأداة ائتمان وت�سوية، وتلجاأ البنوك عادة اإىل اإعطاء زبائنها دفاتر 

�سيكات باأرقام معينة وحمررة باأ�سلوب معن ويتوىل املتعاملون ملء هذه ال�سكوك واإم�سائها، واعترب 

التعامل بال�سيكات عمال جتاريا اإذا كان بن التجار اأو مبنا�سبة عمل جتاري، واإل فاإنه يعد عمال مدنيا اإن 

كان بن املدنين ح�سب القانون التجاري.

ال�سند: وهو ورقة جتارية حمررة وفقا لأو�ساع قانونية حمددة يت�سمن تعهدا من املحرر بدفع مبلغ معن 

13( حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 688. واأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 26.
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مبجرد الإطالع اأو يف ميعاد معن، وقابل للتعين، لأمر امل�ستفيد

فال�سند يعد �سكا ذا �سكلية قانونية حمددة يحرر وفقا لها ويت�سمن تعهدا من حمرره بدفع مبلغ مايل اإىل 

امل�ستفيد مبجرد الإطالع اأو يف تاريخ معن. وبذا ي�سرتك ال�سند مع ال�سفتجة وال�سيك يف اعتباره عمال 

جتاريا وحمررا �سكليا، واأنه يجب اأن يت�سمن �سروطا �سكلية ل�سحته ومو�سعية:

اأ- ا�سم ال�سند، يف منت واأعلى الورقة ليعتد به وي�سبح قانونا.

ب- ا�سم املحرر وتوقيعه، وتاريخ التوقيع، ومكانه.

ج- املبلغ املايل، وهو حمل الدين و�سبب حترير ال�سك.

د- ا�سم امل�ستفيد.

ويتم تداول ال�سك بالتظهري والتوقيع يف ظهره من قبل املتعاملن به اإل اأن ال�سك ك�سند قانوين يعد عمال 

جتاريا ومدنيا ومن ثم جلاأت اإليه ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية واأ�سدرت عدة �سندات، ومن ثم تنوع ا�سم 

ال�سند فهو اإما اإذين اأو حلامله اأو ا�سمي، اأي اأنه ي�سح التعامل فيه ويجب اأن يت�سمن ا�سم امل�ستفيد اأو 

يكون لإذنه اأو حلامله وهي معان متقاربة.

اإل اأن اجلانب العملي و�سعوبة وتعقيدات ال�سكليات قللت من اأهمية التعامل بال�سند وغلب عليه ال�سيك.

اأحيانا على �سفتجة عندما يت�سمن  فاأطراف ال�سند اثنان فقط هما املحرر وامل�ستفيد وقد يتحول ال�سند 

اأطرافا ثالثة فاملحرر هو من�سئ ال�سند ويت�سمن توقيعه ويعرت�س وجود عالقة مديونية �سابقة والتعهد 

بالوفاء بقيمة ال�سند اأما مبجرد الإطالع اأو يف تاريخ معن فاإن مل يوقع ال�سند فال قيمة له. ويجب اأن يحدد 

بدقة ا�سم امل�ستفيد نتيجة عالقة املديونية ال�سابقة مما يتطلب اأن ي�سدر ال�سند ب�سيغة الأمر ليكون ال�سند 

واجب الوفاء فاإن مل يت�سمن �سيغة الأمر كان تظهريه باطال ل يجوز.

14( حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س13، 62.
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المبحث الثالث
حكم التداول والتعامل باألوراق التجارية والمالية

يعد التعامل بالأوراق التجارية من اجلانب القانوين عمال جتاريا اإن كان بن التجار ومبنا�سبة العمل 

التجاري وكذا �سرح القانون التجاري بتجارية التعامل بالأوراق املالية لأنها تعد �سمن ن�ساط ال�سركات 

واملوؤ�س�سات املالية، واأما حكم التعامل بهذه الأوراق التجارية واملالية �سرعا فاإن فقهاء ال�سريعة يعتربون 

وت�سوية  الديون  �سداد  حالة  يف  فيباح  حمرم،  اأو  مباح  عمل  اأنه  اإما  كلها  التجارية  بالأوراق  التعامل 

اللتزامات عن طريق ا�ستخدام هذه الأوراق ك�سكوك و�سندات للديون وهذا ما جاء يف الفقه الإ�سالمي 

اأنها  ويقول  فريف�س  غريه  من  الودائع  »يقب�س  كان   - عنه  الله  ر�سي   - العوام  بن  الزبري  اأن  �سريحا 

املالية،  الأوراق  اأو  بال�سكوك  التعامل  عرفت  الإ�سالمية  املجتمعات  واأن  �سكوك«.  فيها  وي�سلم  قرو�س، 

ويف املدونة ومواهب اجلليل وغريه من كتب الفقه املالكي وغريه ورد ذكر ال�سكوك وجواز التعامل بها 

للوفاء بالديون، وهذه ال�سورة الأوىل املباحة، وهناك احلرام وهو »اأن ي�سلف الرجل يف بلد مال، ويكتب 

القاب�س لنائبه ببلد امل�سلف ليدفع له عو�س هنالك ببلده خوفا من الطريق، وجاء يف املدونة اأي�سا »قال 

مالك كلما اأقر�سته من طعام اأو غريه، مما له حمل اأو كراء ببلد على اأن يوفيك ببلد اآخر مل يجز ذلك لأنك 

ربحت احلمالن، قال مالك واأما اإن اأقر�سته عينا ول حمال فيها، لذلك اأخذه بها، حيث لقيته، فاإن �سرطت 

اأخذها ببلد اآخر فاإمنا يجوز ذلك اإذا فعلته رفقا ل�ساحبك ل تعرتي اأنت به نفعا من �سمان الطريق ونحوه 

كما يفعل اأهل العراق بال�سفاجت »وقال اللخمي اأحد فقهاء املالكية اأي�سا« اإن مل يكن الهالك وقطع الطريق 

امل�سمون  الكراء  يف  مالك  كقول  الأموال،  �سيانة  واأجيزت  �سرورة  �سارت  الغالب،  ذلك  كان  فاإن  غالبا، 

يوؤخر اأكرث النقد، وقال قد اقتطع الأثرياء اأموال النا�س وهذا هو الدين بالدين، فاأجازه لئال تهلك اأموال 

.
)15(

النا�س«

فقهاء املالكية مينعون حترير الأوراق التجارية يف بلد والوفاء بقيمتها يف بلد اآخر جتنبا خلطر الطريق، 

اإذا عم اخلطر واأ�سبح حالة  اإل  الطريق وهو ل يجوز  نفعا هو جتنب خطر  القر�س يجر  فهو نوع من 

�سرورة تعر�س النا�س لتلف اأموالهم فيجوز، ويف الفقه احلنفي وال�سافعي واحلنبلي اأراء متنع التعامل 

بال�سفاجت باعتبارها �سكوكا مالية وواجبة الأداء من بلد لآخر خوف الطريق، وهناك راأي للحنابلة يبيح 

 .
)16(

التعامل ويعترب ال�سكوك اأمرا جائزا

بال�سيك  التعامل  اإباحة  يف  الكويتي  التمويل  لبيت  ال�سرعي  امل�ست�سار  ا�ستند  هذا  احلنابلة  راأي  واإىل 

وقب�س قيمته ب�سعر اليوم، فقد �سئل امل�ست�سار ال�سرعي » عن �سيك �سادر بالدولر وم�سحوبا على امل�سرف 

الكويتي ولديه ح�ساب حمرر ال�سيك، ولدى مرا�سلة يف بلد اأجنبي فهل يجوز لبيت التمويل �سراء الورقة 

من العميل، ودفع قيمتها بالدينار الكويتي نقدا ح�سب �سعر ذلك اليوم، وهل يجوز اخل�سم اإن خ�سم ن�سبة 

معينة كعمولة من قيمة الورقة، ودفع الباقي بالدولر اأم ل يجوز هذا«.

15(  مواهب اجلليل للخطاب، جـ547/4، 

16( اأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 61. واملغنى: لبن قدامة، جـ320/4.
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فاأجاب: »يجوز �سرف ال�سيك بالدينار الكويتي وحتويله ح�سب �سعر ال�سرف يف ذلك اليوم، اأو تعطي 

القيمة بالدولر ذلك جائز، اأما اأخذ ن�سبة معينة كعمولة من قيمة ال�سك فهذا ل يجوز«. فتداول الأوراق 

املال  به حتويل  ق�سد  اإن  اأما  الأ�سخا�س،  البلد وبن  نف�س  كان يف  اإن  يعد جائزا  الفقهاء  عند  التجارية 

من مكان لآخر فاعتربوه غري جائز اإل عند ال�سرورة، وقد ف�سروه مب�ساألة القر�س الذي جر نفعا وفيها 

نظر لأن مظهر الورقة اأو حمررها ل يق�سد القر�س اأبدا »ول ميكن افرتا�س وت�سور القر�س يف حترير 

ال�سكوك التجارية واإمنا يجب اأن تكيف العالقة على اأ�سا�س العقد والق�سد احلقيقي للتعاقدين وح�سب 

النية«.

ولهذا فقد رجحت البنوك الإ�سالمية جواز التظهري ورهن الأوراق التجارية اعتمادا على الآراء الفقهية 

املبيحة للتظهري التام والتاأمن لنعدام اأ�سباب القر�س، اأما خ�سم الأوراق التجارية فهو القر�س املحرم 

الذي يجر نفعا دون �سك وهو باطل، وقد جاءت الفتاوى الفقهية يف املجامع العلمية مبنع عمليات اخل�سم 

واإنها الربا املحرم وقد جاء قرار املجمع الفقهي بجدة �سنة 1992 بحظر هذا اخل�سم واعتربه حمرما، لأن 

ال�سندات قرو�س طويلة الأجل تتعهد فيه ال�سركة برد قيمته يف الوقت املحدد، واأنها اأوراق مالية ت�سدر 

عن املوؤ�س�سات املالية يف �سكل �سكوك ذات مبالغ مالية تعطي لأ�سحابها حقا يف فائدة ثابتة �سواء يف 

. وعللت التحرمي اأن ال�سندات كلها والأوراق التجارية تعد: 
)17(

حالة الربح اأو اخل�سارة وهو ل يجوز«

»�سرعا وقانونا قرو�سا ومن اأعمال ال�سلف والقرو�س الربوية مما يجعل التعامل فيها تعامال يف احلرام 

لأن ال�سندات ا�ستقرا�س بفائدة معينة، وقد ذهب جمهور العلماء اإىل حرمة التعامل بال�سندات«.

كما اأن فتوى وقرار البحوث الإ�سالمية وجممع الفقه الإ�سالمي يف القاهرة اأعتربها حمرمة »لأن ال�سندات 

متثل التزاما بدفع قيمتها مع الفائدة امل�سروطة وهي حمرمة �سرعا، من حيث الإ�سدار والتداول وال�سراء 

والبيع لأنها قرو�س ربوية«.

 فهذا هو حكم التعامل يف الأوراق التجارية تظهريا وتاأمينا وخ�سما، واأما التعامل يف الأوراق املالية 

كالأ�سهم فهو مباح وجائز لأن ال�سهم يجعل �ساحبه �سريكا يف الربح واخل�سارة وهو على اأ�سل الإباحة 

ال�سرعية يف العقود والت�سرفات وقد �سرحت و�سايرت فتاوى جمامع الفقه بهذه الإباحة �سراحة، فقد 

قرر جممع الفقه الإ�سالمي بجدة �سنة 1992 »جواز التعامل يف اأ�سهم ال�سركات لأن الأ�سل يف املعامالت 

هو احلل واأن ن�ساط ال�سركات الأ�سل فيه هو احلل اإل اأن يكون غر�سها حرام اأو اأن تتعامل باحلرام اأو 

تق�سد احلرام«.

17( اأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 62. وعثمان ب�صري، املرجع ال�صابق، �س 161.
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خاتمة

واخلال�سة اأن الأوراق التجارية واملالية اأدوات تعامل مايل وو�سائل ت�سوية مالية اإن ق�سد بها ت�سهيل 

التعامل وتداول الأوراق النقدية وال�ستثمار والدخار وجتنب خماطر حمل النقود حيث حتل الأوراق 

املختلفة حمل النقود ومتثل قيمتها فيتم تداول هذا النقود وفقا لالأ�سعار والأثمان املتفق عليها دون زيادة 

اأو نق�سان فهو التعامل املباح اجلائز الذي وجدت له النقود والأوراق لتغطية القيم املالية يف اأي مال غري 

نقدي وتعوي�س الأ�سرار والقيم املالية واحلقوق واللتزامات العقدية اأما اإن اتخذت هذه الأوراق كو�سيلة 

ال�سحيحة  الفتاوى  )يف(  فهي  احلرام  الربوي  التعامل  فهو  والنق�سان  والزيادة  القيم  وخ�سم  للقر�س 

ال�سريحة من املجامع الفقهية والآراء الجتهادية ا�ستنادا اإىل الأ�سول ال�سرعية ومقا�سد ال�سريعة دون 

�سك اأو ريب باعتبار الو�سائل تاأخذ حكم الغاية والعر�س.
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