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الملخص
أعطى المشرع االردني أهمية كبيرة للشنيك دون بناقي األوراف التجارينة وتجلنت هنذه األهمينة
فنني نن

المننادة ( )231مننن قننانون التجننارة التنني أوجبننت ان يكننون هننناك مقابننل وفنناء موجننود لحظننة

اصنندار الشننيك كمننا نالحننظ ان اغلن

التشنريعات أذننذت بنننفس مننا اذننذ بننه المشننرع االردننني ،اال انننه

يحدث في بعض األحيان ان يتذلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء اكنان ذلنك ألسنبا

مشنروعة

يحمي فيهنا القنانون البننك منن المسنؤولية وذلنك فني حناالت معيننة تنم بيانهنا فني الد ارسنة ،أم ألسنبا
غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤوالً تجاه الساح

والحامل  ،هذا وقد جاءت هذه الد ارسنة لتسنليط

الضوء على هذا الموضوع الهام في وقتنا الحاضر ،وذلك بالرجوع الى النصو

القانونية والق اررات

القضائية والفقه لمعالجة هذا الموضوع.
وبالد ارسننة والتحليننل مننن ذننالل تطبيقننات القضنناء والفقننه  ،وبيننان تفصننيل االحكننام القانونيننة
المذكورة اعاله توصل الباحث الى عدة نتائج كنان اهمهنا ان المشنرع االردنني لنم ينورد نصنا صنريحا
يحص ننر في ننه ح نناالت االمتن نناع غي ننر المش ننروع  ،لكن ننه رتن ن
مسننؤولية البنننك تجنناه السنناح

ف نني الم ننادة ( )279م ننن ق ننانون التج ننارة

عمننا اصننابه مننن ضننرر نتيجننة هننذا االمتننناع بسننوء نيننة .إضننافة الننى

بعننض التوصننيات التنني نقتننر مننن المشننرع االردننني المبننادرة باالذننذ بهننا اهمهننا تعننديل ن ن
( )279من قانون التجارة من ذالل حذف عبارة بسنوء نينة الننه يصنع
عدم صرف الشيك.

الكلمات المفتاحية :أمتناع البنك ،االلتزام ،الشيك

المننادة

تحديند سنوء نينة البننك عنند

ك
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Abstract
The Jordanian legislatorgives much attention to cheque-related matters more than
the matters related to any other commercial paper. This attention can be seen through
article (231) of the Jordanian trade law. Through the latterarticle, the cheque drawer
must havesufficient credit in his balance– at the time of drawing the cheque - that enable
the bank to withdraw the amount of money stated in the concerned cheque. It can be
noticed that most countries’ legislations have adopted thisprovision. However, in some
cases, the bank fails to withdraw the amount stated in thecheque due to legitimate
reasons through which the bank protects itself from being subjected to any
potential liability. That usually occurs in certain cases that are identified through the
present study.However, the bank may failto withdraw the amount stated in the cheque
due to illegitimate reasons through which the bank would be held liable towards the
cheque drawer andbearer. Hence, the present study aimed at shedding a light on this
matter which is considered as a very significant matter today. The present study dealt
with this matter through reviewing the relevant legal and jurisprudential texts, andthe
judicial decisions that address this matter.
After analyzing and investigating several cases settled by the judiciary and jurists and
identifying the details of the aforementioned legal provision, several results were
concluded. The researcher concluded that the Jordanian legislator did not enact any text

ل

that explicitly identifies the cases in which the bank’srefusal to withdraw the amount
stated in the cheque shall be considered illegitimate.In such a case andunder article 279,
the Jordanian legislator identifies the bank’s liability towards the cheque drawer to
compensate the drawer for any damage that resulted from such refusal that is based on
bad faith. The researcher of the present study recommends several things. For instance,
he recommends amending the text of article (279) by the Jordanian legislator through
deleting the expression (bad faith). That is because it is difficult to identify the bank’s
actual intent when refusing to withdraw the amount stated in the cheque.
Keywords: Bank’s refusal, liability, cheque
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :المقدمة
إن للشننيكات أهمينةً اقتصنناديةً كونهننا تعتبننر أداة وفنناء بمجننرد االطننالع عليهننا مننن قبننل البنننك
َ
المسحو عليه .حيث يج

أن يكون مقابل الوفاء موجنود وقنابالً للتصنرف فينه عنند اإلنشناء فضنالً

عن ان الحاجة إليه هي التي أوجدته في التعامالت بين الناس عامة  ،وبين التجنار ذاصنة لسنهولة
العمنل بننه .كمننا تُننوفَر الشنيكات حمايننة لحاملهننا أفضننل مننن بناقي األوراف التجاريننة حيننث تحتننوي علننى
حماية مدنية وجزائية ،وأيضاً لسهولة استعمالها ونقلها على عكنس النقنود الورقينة التني يصنع

علنى

اإلنسان نقلها من مكان إلى آذنر .بنذلك يكنون القنانون قند َكفنل ثقنة األفنراد إلنى حند منا فني الشنيكات
تماماً كما هو الحال في النقود(.)1
إن الوفنناء بالشننيك ال يننتم إالّ عننن طريننف وجننود حسننا
وجننود عالقننة قانونيننة بننين السنناح
الحسا

إجراء مسحوباته بموج
وبمننا أن حسننا

شننيكات لنندص السنناح

ونقصنند بننذلك

والبنننك .تتسننم بوجننود اتفنناف ص نريح أو ضننمني ُي َذ نول صنناح
صك(.)2

الشننيكات هننو عقنند بننين السنناح

والمسننحو عليننه فإنننه ُي ْجب نر األذيننر فنني

الوفنناء بالت ازمننه عننند تقننديم الشننيك إليننه سنواء أكننان التقننديم تننم مننن قبننل السنناح

نفسننه أو المسننتفيد أو

الحامل القانوني .تماشياً مع قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (.)3
) )1العن ننائبي ،البشن ننير ( .)2333-2333االمتنن نناع عن ننن الوفن نناء فن نني الشن ننيك وآثن نناره .مصن ننر :دار عن ننالم لالصن نندارات
القانونية،

32

( )2الشننماع ،فننائف محمننود ( .)2333الحسننا
.2332

( )3سورة المائدة  ،آية (.)3

المصننرفي د ارسننة قانونيننة مقارنننة .عمننان :دار الثقافننة للنشننر والتوزيننع،

2

إال أن أبنرز منا فني الشننيك عنندما يقدمنه المسننتفيد أو الحامنل القنانوني إلننى البننك هنو النظننر
فيما إذا كان الشيك ذالياً من الموانع التي تحول دون وفائه حيث إن هذه الموانع على نوعين موانع
مشننروعة والتنني ُي َعتَبن ُنر امتننناع البنننك فيهننا امتننناع مشننروع ال تترت ن ُ عليننه مسننؤولية  ،أو موانننع غيننر
مشننروعة سننيترت
الساح

مننن ذاللهننا مسننؤولية علننى البنننك عننند مواجهننة الحامننل القننانوني أو المسننتفيد أو

له.
ممننا سننبف نننرص وجننود تسنناؤالت حننول امتننناع البنننك عننن اداء قيمننة الشننيك :فهننل ُي ْعتَبننر البنننك

ُمْل َزمناً بننالتعويض عننن الضننرر الننذي سيصنني

الحامننل القننانوني أو المسننتفيد أو السنناح

يمكننن لكننل من ًنن الحامننل القننانوني أو المسننتفيد الرجننوع الننى السنناح

أم ال وهنل

والمظَه نرين فنني جمي نع حنناالت

االمتناع سيتم البحث في ذلك وفف قانون التجارة األردني والعراقي وبعض القنوانين العربينة األذنرص
باإلض ننافة إل ننى الرج ننوع إل ننى تعليم ننات البن ننك المرك ننزي األردن نني والقن ن اررات القض ننائية الص ننادرة بهنننذا
الذصو

.

ثانياً  :مشكلة الدراسة:
تتمثنل مشننكلة الد ارسننة عننندما يمتننع البنننك عننن صننرف قيمننة الشنيك المقنندم اليننه مذالفناً بننذلك
المننادة ( )205مننن قننانون التجننارة األردننني ،والتنني تضننمنت بننأن الشننيك واج ن

الوفنناء لنندص االطننالع

عليه وكل بيان مذالف لذلك ُي َعتَ ُبر كأن لم يكن .سواء أكنان امتناعنه مشنروعاً أم غينر مشنروع ،ممنا
يسننب

ضننر اًر لمننن يصننح لننه استحصننال قيمننة الشننيك .االمننر الننذي يثننور معننه تس ناؤالً حننول مسننؤولية

البنننك عننند مواجهتننه مننن قبننل الحامننل او السنناح

هننل سننيكون ُم َلزمناً بننالتعويض فنني جميننع حنناالت

االمتنناع وفنني حالنة عنندم وجنود رصننيد كنافي فنني حسنا

السنناح  ،هنل سنيكون البننك ُمْل َزمناً عننندها

بالوفنناء الجزئنني عن ند تقننديم الشننيك إليننه أم يحننف لننه االمتننناع عننن صننرف الشننيك وهننل ُي َعتَبننر هننذا
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االمتننناع مشننروعاً أم غيننر مشننروع ،وهننل ان سننكوت المشننرع فنني المننادة ( )279مننن قننانون التجننارة
بننالن

علننى عندم ترتن

مسننؤولية البنننك اذا كننان حسنن النيننة ،بننالرغم مننن نصننها علننى مسننؤوليته اذا

كان سئ النية ،وماهو موقف القضاء والفقه من ذلك .سيتم معالجة ذلك من ذالل هذه الدراسة.

ثالثاً :هدف الدراسة:
تهنندف هننذه الد ارسننة إلننى معرفننة طبيعننة العالقننة بننين السنناح
حاالت امتناع البنك عن الوفاء بقيمة الشيك و أسبا

والبنننك باإلضننافة إلننى عننرض

هذا االمتناع واثبنات المسنؤولية التني سنتترت

على البنك في حالة امتناعه عن أداء قيمة الشيك من حسا

الشيكات بصنورة غينر مشنروعة حينث

تعتبر هذه الحالة ذات أهمية قانونية تتمثل في إيجاد حلول لمعالجتها وذلك لكي ال تنؤثر سنلباً علنى
الحامل القانوني أو المستفيد أو الساح

ومعالجة ذلنك فني ضنوء التشنريع األردنني والع ارقني وأشنهر

القوانين العربية األذرص.

رابعاً  :أهمية الدراسة:
أن أهميننة هننذه الد ارسننة تتجلننى فنني اعتبننار الشننيك أداة وفنناء كننالنقود تسننتعمل فنني التعننامالت
التجارية بين األشذا

حيث يميل الناس إلى استذدامها كبديل للنقود األمر الذي سيذلف بالنتيجة

عنندة مشنناكل منهننا امتننناع البنننك عننن الوفنناء ويكننون ذلننك بسننب
بسب

إفالس نه أو يمتنننع عننن طريننف ذطننأ

أحد موظفيه أو بحجنة عندم تنوفر سنيولة نقدينة كافينة وهنذا منا أشنارت الينه المنادة ( )279منن

قننانون التجننارة األردننني .كمننا يمكننن أن يكننون امتننناع المسننحو عليننه مشننروعاً فنني حالننة عنندم كفايننة
الرصنيد أو صندور معارضنة أو بسنب

عيننو فني كيفينة تحرينر بياننات الشننيك .ممنا أثنار ذلنك جنندالً

فقهي ناً لنندص فقهنناء القننانون فنني مسننؤولية البنننك الممتنننع عننن أداء قيمننة الشننيك  ،وتننرك أمننر ذلننك إلننى
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القضنناء فنني حسننم هننذا الموضننوع مننن ذننالل تنننوع الق ن اررات القضننائية  .ومننن ذننالل مننا سننبف سنننبين
تستفيد من نتائج هذه الدراسة :
الجهات التي يمكن ان
َ
 واضعو التشريعات التجارية. -األشذا

الذين يتعاملون بالشيكات.

 البنوك ومن يعمل في هذا المجال. المحامون والقضاة. -الباحثون.

خامساً  :أسئلة الدراسة:
يمكن اإلشارة إلى أسئلة متعددة بصدد هذه الدراسة  ،وأهمها :
 -1بيان حاالت االمتناع التي يمتنع فيها البنك عن صرف الشيك
 -2بيان أسبا

امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك

 -3ما هي طبيعة العالقة بين الساح

والبنك

 -0هننل امتننناع البنننك بننأداء قيمننة الشننيك يجعلننه أمننام مسننؤولية فرديننة تجنناه مننن يجن

لننه وفنناء قيمننة

الشيك أم أن مسؤوليته مسؤولية تضامنية مع الساح
 -5ما هو الجزاء القانوني المترت

على البنك في حالة امتناعه عن أداء قيمة الشيك

 -6ه ننل يح ننف للمس ننتفيد أو الحام ننل الق ننانوني للش ننيك الرج ننوع إل ننى الس نناح
االمتناع غير المشروع
 -7ما هو موقف الفقه والقضاء األردني والمقارن من التساؤالت المذكورة

المظهن نرين ف نني حال ننة
وَ
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سادساً  :حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في تحديد حاالت امتناع البنك عن الوفاء ،وتحديد مفهوم كل حالة من
حاالت امتناع البنك بالرجوع إلى عالقة الساح

مع البنك ومحاولة إيجاد حلول نموذجية لمشكالت

االمتناع ،حيث إن حدود هذه الدراسة تتمثل فيما يأتي:
 الحاادود الزمانيااة :تتننناول د ارسننة قننانون التجننارة األردننني رقننم ( )12لسنننة  ،1966وقننانونالتجارة العراقي رقم ( )34لسنة  1940وتعديالته والقانون المدني األردنني رقنم ( )03لسننة
 1976والقننانون المنندني الع ارقنني رقننم ( )04لسنننة  1951والرجننوع إلننى الق ن اررات القضننائية
التنني صنندرت مننن محكمننة التمييننز األردنيننة والعراقيننة وتعليمننات البنننك المركننزي األردننني رقننم
( )55لسنة .2411
 الحاادود المكانيااة :تتننناول د ارسننة أحكننام الشننيكات فنني ظننل قننانون التجننارة األردننني والع ارقنني،والقانون المدني األردني والعراقي ،وتعليمات البنك المركزي األردني.

سابعاً  :محددات الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة في عرض ماهية االمتناع وحاالته ،واألثر الذي سيترتّ على البنك
وأشذا

الشيك نتيجة االمتناع عن أداء قيمة الشيك.

ثامناً  :مصطلحات الدراسة:
 الشيك  :هو ُم َحرر مكتو وفف شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أم اًر صاد اًر من شذهو الساح

إلى شذ

آذر يكون معروفاً وهو المسحو عليه بأن يدفع لشذ

ألمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد االطالع على الشيك(.)1
( )1المادة ( )223قانون التجارة األردني تقابلهام ( )313قانون تجارة عراقي.

ثالث أو
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 -البنك  :أي بنك رذ

له بإجراء المعامالت المصرفية في المملكة حس

أحكام قانون

البنوك(.)1
 -الساح

 :وهو الشذ

الم َحرر شذصاً آ َذ اًر هنو المسنحو علينه بنأن
الذي يأمر من ذالل ُ

يؤدي لدص االطالع مبلغاً معيناً له أو لشذ
 -المستفيد  :وهو الشذ

معين آذر او لحامله (.)2

الذي ُحرَر من أجله الشيك(.)3

 -الحامل القانوني ُ :ي َعتَبر َمن ْبيده السند إنه حامله الشنرعي متنى أثبنت إننه صناح

الحنف فينه

بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آذرها تظهي اًر على بياض(.)4
 امتننناع البنننك  :كننل مص ننرف رفننض بسننوء ني ننة وفنناء شننيك لننه مقاب ننل وفنناء ومسننحو س ننحباًصننحيحاً علننى ذزانتننه ولننم ُيقن ّندم أي اعت نراض علننى ص نرفه يكننون مسننؤوالً تجنناه السنناح
أصابه من ضرر بسب

عمننا

عدم الوفاء  ،وعما لحف اعتباره المالي من أذص(.)5

( )1المادة (/2أ) قانون البنك المركزي األردني رقم ( )21لسنة  3373وتعديالته.

( )2الننناهي ،صننال النندين ( .)3312المبسننوط فنني األوراف التجاريننة .د ارسننة موازنننة ،بغننداد :شننركة الطبننع والنشننر
األهلية،

.213

( )3ك نريم ،زهيننر عبنناس ( .)3337النظننام القننانوني للشننيك .د ارسننة فقهيننة قضننائية مقارنننة .ط ،3عمننان :دار الثقافننة
للنشر والتوزيع،

.71

) (4المادة ( )341من قانون التجارة األردني المعدل.
) (5المادة ( )273قانون التجارة األردني المعدل.
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تاسعاً  :األدب النظري للدراسة:
ينص ن

األد

النظننري للد ارسننة علننى البحننث فنني امتننناع البنننك عننن أداءه قيمننة الشننيك ،مننن

ذ ننالل بي ننان حاالت ننه والتع ننرض إل ننى ك ننل حال ننة م ننن ح نناالت االمتن نناع بص ننورة منفص ننلة وتفص ننيلية،
باإلضافة إلى البحث عن حالة عندم كفاينة الرصنيد .منع التركينز علنى األثنر النذي سنيترت
االمتناع بالنسبة لكل من البنك والساح

عنن هنذا

والمستفيد أو الحامل القانوني.

وسننيتم بحننث كننل ذلننك ضننمن ذمسننة فصننول يتننناول الفصننل األول ذلفيننة الد ارسننة وأهميتهننا ،أمننا فنني
الفصل الثاني فسيتم البحث فيه عن أهمينة الوفناء منن حسنا
الثالث عن حاالت االمتناع عن الوفاء من حسا
المترتن

عننن امتننناع البنننك والج نزاء المترت ن

الشنيكات  ،وسنيتم البحنث فني الفصنل

الشيكات  ،ومن ذالل الفصل الرابع سنبين األثر

عليننه  .أمننا الفصننل الذننامس سننيتناول الذاتمننة والنتننائج

والتوصيات.

عاش ارً :الدراسات السابقة:
توجد بعض الدراسات التي تكلمت فني موضنوع امتنناع البننك عنن وفناء قيمنة الشنيك بصنورة
موجزة حيث تناولت مواضيع محددة عن االمتناع منها:
 -1دراسااة العااائبي ،البشااير ( )0212بعن اوان :لاالمتناااع عاان الوفاااء فااي الشاايك وآثااارهل .كتاااب
منشور في مصر ،دار عالم لإلصدارات القانونية.
تناولت هذه الدراسة االمتناع المشروع عن الوفاء فني الشنيك فقنط  ،حينث تكلّنم المؤلنف عنن
المعارضة في الوفاء بالشيك من حيث أطراف هذه المعارضة وحاالتها واجراءاتها وشنروطها وآثارهنا
ثنم تكلّنم عنن رفننض البننك الوفناء بقيمنة الشننيك منن ذنالل التطنرف إلننى مفهنوم مقابنل الوفناء وشننروطه
وحاالت الرفض بالوفناء كمنا تكلّنم عنن إجنراءات إثبنات واقعنة إصندار شنيك والجنزاءات التني سنتترت
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عننند إثبننات هننذه الواقعننة فنني القاااانون التجااااري الجزائاااري ومننن هننذه الج نزاءات الغ ارمننة التنني ينندفعها
الساح

إلى الذزينة العمومية لتبرئة ذمته عن ذطأ ارتكبه ولتصحيح الوضع عليه دفع هذه الغرامة

واالّ كننان مذالف ناً وذلننك حس ن

نن

المننادة  526مكننرر  3/5مننن القااانون التجاااري الجزائااري .أمننا

الجزاء الثاني فهنو المننع المصنرفي والنذي نصنت علينه المنادة  526مكنرر  3مان القاانون الجزائاري
بقولها " يمنع المسحو عليه الساح

من إصدار الشيكات"

وتذتلف دراستنا عن البحث المذكور في البحث عن امتناع البنك بجمينع حاالتنه المشنروعة
وغينر المشننروعة فني القننانونين األردنني والع ارقنني كمننا سننبحث عننن امتنناع البنننك وآثنار هننذا االمتننناع
بالنسننبة لكننل مننن السنناح

والحامننل القننانوني والمسننتفيد وعننن الج نزاء الننذي سننيترت

علننى البنننك عننند

امتناعه عن الوفاء بصورة غير مشروعة .
 -2دراسااة ساالطان ،عااال مااروان ( )0212بعن اوان :لالضاامانات القانونيااة التااي تاادعم اسااتعمال
الشيك في التعامل كبديل عن النقودل .رسالة ماجستير ،عمان ،جامعة الشرق األوسط.
تناولننت هننذه الد ارسننة موضننوع الضننمانات القانونيننة التنني تنندعم اسننتعمال الشننيك فنني التعامننل
البديل عن النقود واعتبار الشيك أداة وفاء كما أشارت باذتصار إلى االمتناع عن وفاء قيمة الشنيك
وحاالت وآثار المعارضة في الوفاء وتناولت الضمان للوفاء بقيمة الشيك وجزاء تذلنف مقابنل الوفناء
فنني الشننيك ومننن ذننالل ذلننك تننرص الباحثننة أن الضننمانات القانونيننة التنني تنندعم اسننتعمال الشننيك غيننر
كافيننة  .حيننث تننرص ضننرورة إدذننال بعننض التعننديالت الجوهريننة فنني نصننو
تُْلزم من ذاللها البنوك بمنع صرف شيكات للساح

قننانون التجننارة األردننني

إذا كان رصيده أقل من قيمة الشيك.

سيتض ن ّمن االمتننناع
وتذتلننف د ارسننتنا عننن البحننث المننذكور  .وذلننك لكننون موضننوع د ارسننتنا
َ
الصادر من البنك عنند تقنديم الشنيك إلينه بصنورة مفصنلة ,ونقصند بنذلك البحنث فني حناالت االمتنناع
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المشروعة وغير المشروعة والبحث في الجزاء الذي سيترتّ على المصرف في حالنة امتناعنه وكنان
امتناعه غير مشروع.
 -3دراسة غنايم ،إيماان محماد عبادالرحمن ( )0220بعناوان :لخطاأ المصارف الجسايم عناد دفاع
قيمة الشيكل .رسالة ماجستير ،المفرق ،جامعة آل البيت.
تناولنت هنذه الد ارسنة موضنوع ذطنأ المصنرف الجسنيم عنند دفنع قيمنة الشنيك ،حينث أشننارت
إلى أساس مسؤولية المصرف عند دفع قيمة الشيك وصور ذطأ المصرف الجسيم ،ومن ذالل ذلك
ترص الباحثة أنه في حال انحراف سلوكه عن معيار الذبير المصرفي عند أداء قيمة الشيك فإن ذلك
سيرت

عليه مسؤولية تجاه الساح

ومسؤولية تقصيرية تجاه الحامل.

وتذتلف دراستنا عن البحث المذكور في أن موضوع دراستنا يتناول البحث في امتناع البنك
عننن أداء قيمننة الشننيك بحاالتننه المشننروعة وغيننر المشننروعة ،باإلضننافة إلننى آثننار هننذا االمتننناع علننى
أشذا

الشيك ،والمسؤولية التي ستتر على البنك نتيجة هذا االمتناع.

أحد عشر :منهجية الدراسة:
إن منهج الدراسة هو المنهج النوعي غير التفاعلي باستذدام أسلو (تحليل المضمون) في
ضننوء القننانون المقننارن ،وذلننك مننن ذننالل التعننرض للنصننو

التش نريعية واألحكننام القضننائية بالنسننبة

للقانون األردني والقانون العراقي بصورة ذاصة والقوانين األذرص بصنورة عامنة  ،فني ضنوء األحكنام
القضائية والفقهية المقارنة المتعلقة بموضوع الدراسة.
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الفصل الثاني
األساس القانوني اللتزام البنك بأداء قيمة الشيك
يلتزم البنك بأداء قيمة الشيك المسحو

من قبل العميل صاح

حسا

الشيكات بعد

التحقف من سالمته والتأكد من وجود رصيد كافي ألدائه وعدم وجود مانع قانوني حيث يعتبر الشيك
مستحف الوفاء بمجرد االطالع بحكم القانون( .)1هذا وتبرز اهمية الفصل في بيان االساس القانوني
اللتزام البنك بالرجوع الى قواعد حسا

الشيكات والذي ينظم عملية فتح الحسا

الى االشذا

الذين تتوفر فيهم شروط فتح الحسا  ،والى قواعد مقابل الوفاء التي تنظم عملية انتقال مقابل
الوفاء في الشيك من الساح

الى الحامل ،وسنقوم بتفصيل هذه القواعد ذالل هذا الفصل في

مبحثين ،هما:
الشيكات.

المبحث األول :مديونية البنك بموج

قواعد حسا

المبحث الثاني :مديونية البنك بموج

قواعد مقابل الوفاء.

( )1المادة ( )245فقرة ( )1من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )155فقرة ()1
من قانون التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
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المبحث األول
مديونية البنك بموجب قواعد حساب الشيكات
يعتبر البنك مدين إلى العميل بحكم عقد حسا

الشيكات الذي قام بفتحه إليه بعد استكمال

اإلجراءات القانونية والتأكد من جدارته الشذصية لوضع دفتر الشيكات بين يديه ،األمر الذي
سيتطل

منا بيان ذلك في مطلبين ،هما :
الشيكات.

المطل

األول :ماهية عقد حسا

المطل

الثاني :اآلثار المترتبة على التزام البنك باألداء من حسا

الشيكات.

المطلب األول
ماهية عقد حساب الشيكات
يعتبر حسا

الشيكات من الحسابات الدائنة الذي يربط بين كل من البنك والساح

عقدية فيما بينهما حيث أن العميل في هنذه العالقنة يكنون هنو الموجن

بعالقنة

فني العقند أمنا الطنرف الثناني

والذي يكون دائما في هذه العالقة بنك( ،)1فهو القابنل النذي يصندر منن قبلنه القبنول فني العقند .علينه
فأن ذلك سيتطل

منا تعريف حسا

التش نريعات التجاريننة بشننكل ذننا

الشيكات ،والذي لنم نالحنظ وجنود تعرينف ذنا
إال أن هننناك رأي عننرف حسننا

لنه فني ضنوء

الشننيكات بأنننه "حسننا

مص نرفي

( )1المادة ( )230فقرة ( )1من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  1966التي جاء فيها "ال يجوز سح
الشيكات إال على مصارف" .ويقابلها ن

المادة ( )140من قانون التجارة العراقي والذي جاء فيها "الشيك الصادر

في العراف والمستحف الوفاء فيه ال يجوز سحبه إال على مصرف."...

12

دائننن يفننتح بمناسننبة االتفنناف بننين العميننل والبنننك علننى إيننداع العميننل وديعننة نقديننة لنندص البنننك ،ويننتم
السح

منها بموج

شيكات فقط ،على أن ال يتجاوز السح  ,الرصيد المودع لدص البنك"(.)1
الشيكات يمثل عالقة عقدية بين العميل والبنك فيج

ولكون حسا

أن تتوافر فينه األركنان

التاليننة (التراضي،المحل،السب ،والتسننليم النندفتري) لكنني يعتبننر عقنندا صننحيحا ،كمننا أن عقنند حسننا
 ،فهو يعتبر عقند عينني لكوننه يشنتمل علنى عنصنر التسنليم ويعتبنر

الشيكات يتضمن عدة ذصائ

أيضاً عقند تجناري( ،)2حينث نالحنظ أن حسنا

الشنيكات هنو منن العملينات المصنرفية التني تقنوم بهنا

البنوك وهي بذلك تعتبر عمل تجاري(.)3
ففي حسا

الشيكات يقع على البنك االلتزام بالمحافظة على الودائع وبصرف الشيكات

المقدمة إليه من قبل المستفيد .حيث يعتبر عقد حسا

الشيكات عقد قائم على االعتبار الشذصي

الن البنك وقبل أن اصداره الموافقته على فتح حسا

الشيكات فأنه يتثبت من الجدارة القانونية

سواء أكان هذا الشذ

طبيعيا أم معنويا ،فرديا كان ام

والشذصية للشذ

مقدم الطل

جماعيا ( .) 4عن طريف مجموعة من اإلجراءات التي تتلذ

من

بتدقيف معلومات مقدم الطل

هويته ومهنته وعنوانه والسمعة.
وأذي ار يعتبر حسا
والسح

الشيكات عقد زمني لكونه يعتمد بصورة أساسية على عمليات اإليداع

التي يقوم بها العميل حيث يج

أن تكون هذه العمليات مستمرة ،كما أن مدة العقد يتم

(  )1طوالبة ,مؤيد حسن ( .)2004حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف "الشيكات" .ط ،3عمان :دار وائل،
68
( )2المادة ( )6فقرة (" )1تعد األعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية إعماال تجارية برية :د -أعمال الصرافة والمبادلة
المالية ومعامالت المصارف العامة والذاصة".
( )3طوالبة ،مؤيد حسن ( .)2004مصدر سابف،

.72

( )4الشماع ،فائف محمود ( .)2011اإليداع المصرفي /اإليداع النقدي .دراسة قانونية مقارنة .الجزء األول .عمان:
دار الثقافة للنشر والتوزيع،

.183

13

االتفاف عليها من قبل الطرفين ،ومن حف أي طرف في العقد أن يقوم بإنهائه لكون يتوج

عليه

عندها أعذار الطرف اآلذر بترك فترة مقبولة من الوقت.
وتأسيسا على هذه الطبيعة العقدية لحسا
الطل

يحتم غالبا

الشيكات ،فأن فتح هذا الحسا

بتقدم معلومات إلى البنك الذي اتذذ ق ارره بهذا الصدد ،وكاالتي:

الفرع األول :طلب فتح حساب شيكات
فتح حسا

الشيكات يكون اما عن طريف طل

يكون من قبل شذ

يقدمه عميل لديه حسا

ال يرتبط مع البنك بأي عالقة مصرفية أو قانونية سابقة ففي حالة كونه

عميل للبنك فأنه سيقوم بتقديم طل

الى البنك لفتح حسا

شيكات لكي يتمكن من ذالله بسح

إيداعاته عن طريف شيكات وبذلك سيزدول حسابه الجاري مع حسا
طال

فتح حسا

الشيكات شذ

قبل طال

الشيكات ،أما في حالة كون

لم يتعامل سابقا مع البنك وليس لديه حسا

ان يقوم بمجموعة من اإلجراءات التدقيقية لطال
البنك ويكون الطل

جاري دائن او

فيه عندها يج

فتح الحسا  ،حيث تبدأ بعد تقديمه طل

الى

عبارة عن استمارة مطبوعة من قبل البنك معدة لغرض ملئها والتوقيع عليها من

فتح الحسا

اعالنا منه باإليجا

وبصحة المعلومات التي قام بتوثيقها في االستمارة(،)1

بعدها تقدم االستمارة الى البنك ،ويذتلف تنظيم االستمارة من بنك الى آذر حس

ما يراه مناسبا له

ولعمالئه.
وبعد ذلك يقوم البنك بالبدأ في اإلجراءات التدقيقية قبل أن يصدر ق ارره بالموافقة أو الرفض
على الطل  ،وأن من أهم المعلومات التي يقوم البنك بطلبها من طال

فتح الحسا

هي االسم

الكامل والعنوان الكامل (عنوان السكن والعمل) ومهنته وجنسيته والتوقيع ،ومن الممكن أيضا طل

( )1القليوبي ،سميحة ( .)1992االسس القانونية لعمليات البنوك .القاهرة :مكتبة عين شمس

.16
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معلومات اشمل من هذه المعلومات مثل رقم الهاتف واالسم التجاري .كما سنحاول توضيح تلك
اإلجراءات باذتصار:
الهوية الشخصية
تعتبر من أهم المعلومات التي يقوم البنك بطلبها من طال

فتح الحسا

لكون العالقة

بينهما ال تتم اال بوجود عقد األمر الذي يستلزم من البنك المطالبة بالهوية الشذصية لطال
لغرض التثبت من شذصيته ولتجن

الحسا

التعامل مع شذ

وهمي يصع

فتح

الوصول إليه في

حالة حصول أي مطالبة محتملة مستقبال ( ،) 1حيث من الممكن أن يقوم هذا الشذ

بإصدار

شيكات بدون رصيد وسيؤثر بذلك سلبا على سمعة البنك.
العنوان
أن لتحديد عنوان طال
الحسا

فتح الحسا

أهمية كبيرة حيث يراد منه تحديد موطن طال

فتح

بهدف الوصول اليه وتبليغه بحقوقه والتزاماته ،كما أن وجود العنوان سيؤكد صحة الهوية

الشذصية المقدمة من قبله إلى البنك.
هذا وقد اذتلف الفقه في تحديد األسلو

المتبع عند قيام البنك بأجراء التدقيف على

لمعرفة موطن طال

هو من ذالل قيام البنك بألزام

العنوان ،إال أن أفضل أسلو
طال

فتح الحسا

فتح الحساببتقديم أكثر من وثيقة حديثة تدل على عنوان موطنه كتقديم (قائمة الكهرباء)(.)2

( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2009الحسا

المصرفي .دراسة قانونية مقارنة .مصدر سابف.

( )2الشماع ،فائف محمود ( .)2002رقابة المصرف على الجدارة الشذصية لطال
مجلة الشريعة والقانون ،العدد  ،17يونيو ،2002

.42

.38

فتح الحسا  .بحث منشور في
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المهنة
تحر

البنوك على معرفة عمل طال

فتح الحسا  ،من ذالل التعرف على طبيعة العمل

والتأكد من مشروعيته من جهة وفي ما إذا كان طال

فتح الحسا

في حاجة إلى هذا النوع من

الحسابات من جهة أذرص .فمصلحة البنك تقتضي منه تشجيع التعامل مع ذوي المردودات المالية
الهامة كالتجار والمقاولين وغيرهم ،أي انه يسعى إلى االستفادة من النشاطات المصرفية التي
بأن تتعامل مع ذوي األعمال المشبوهة الذي من الممكن

يقومون بها ،وبذلك فأن البنوك ال ترح

أن يلوث سمعة البنك من ذالل تداول الشيكات في هذه األعمال.
عليه نالحظ ان الفقه قد اذتلف في تدقيف مهنة طال

فتح الحسا  ،حيث ذه

البعض الى ان

من األفضل للبنك هو القيام بتدقيف المهنة متى وجد ان هناك تناقضا في ذكر المهنة من قبل
طال

فتح الحسا (.)1

السمعة
تعد السمعة من المعلومات الهامة أيضاً التي تحر
الموافقة على طل

فتح الحسا

التثبت من سمعة طال

ألصحا

فتح الحسا

البنوك على التثبت منها إذ تبتعد عن

السمعة السيئة ،لكن في الوقت ذاته ال يمكن للبنوك

بسهولة ،حيث أن السمعة ترتبط هنا بأكثر من جان :

أحدهما مادي ذو قيمة مالية ،واآلذر معنوي ذو قيمة ذلقية( .)2ومن ذالل ذلك فأن البنوك تسعى
لالستفادة واالنتفاع من ذالل العمولة التي تحصل عليها عن طريف النشاطات التجارية التي يقوم
بها األشذا

ذوي السمعة المالية الجيدة و المردودات المالية القوية .أما بالنسبة للجان

( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2002رقابة المصرف على الجدارة الشذصية لطال
.11

( )2الشماع ،فائف محمود ( .)2009الحسا

المعنوي

فتح الحسا  .مصدر سابف،

المصرفي دراسة قانونية مقارنة .مصدر سابف،

.48
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(األذالقي) لطال

فتح الحسا

فيها إلى نزاهة هذا الشذ

فأن البنوك ال تنظر إلى شرف عمالئها بنفس الدرجة التي تنظر

في التعامل المالي قبل فتح الحسا .

الفرع الثاني :موقف البنك عن طلب فتح حساب الشيكات
بعد أجراء التدقيقات الالزمة على طل

فتح الحسنا

بالرفض أو الموافقة على الطل  .األمر الذي سيتطل

منن قبنل البننك يقنوم بإصندار قن ارره إمنا

منا دراسة ق ارره في الحالتين وباذتصار:

أوال :قرار البنك في حالة الرفض
نالحظ من ذالل التدقيقات التي يقوم بها البنك انه يتمتع بحرية في رفض طل
ألسبا

الحسا

فتح

تتعلف بالصالحية القانونية او الجدارة الشذصية ،ولكن هناك دعوات تنكر على

البنك ذيار الرفض حيث سنبين باذتصار األفكار التي تأسست عليها هذه الدعوات ومبررات
الرفض من قبل البنك على هذه الدعوات ،ومن أهم هذه األفكار

() 1

هي :أن البنوك عبارة عن

مؤسسات عامة تقوم بتقديم الذدمات المصرفية إلى الجمهور عليه فأنه من غير المعقول أن يرفض
البنك طل

فتح الحسا

بدون سب

لكون هذا الرفض سيرت

عليه مسؤولية ،أما بالنسبة إلى

عبارة ان البنوك هي مؤسسات عامة فال يقصد بها التمييز بين البنوك المملوكة للدولة والبنوك
الذاصة.
باالضافة لذلك فأن البنوك من ذالل تقديمها عروض إعالنية فهي تهدف من هذه
العروض الدعوة لفتح حسا

مصرفي فأنه يفهم من هذه العروض ان البنك في حالة إيجا

دائم

( )1الشممع ،ف ئمم،حم ع عممود ( .) 2111االيممدا العفمم/ئا ي االيممدا الدرممدي .د/ايممم ا،دوديممم عر/،دممم .عفممد /يمم ،مف
ص.216
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في مواجهة طلبات فتح الحسا

التي تعد قبوال إليجا

من ذالل هذه العروض ليست في حالة ايجا

قائم( ،)1اال انه يرد عليهم بالقول ان البنوك

دائم.

وهناك ايضاً من يرفض ذيار ممارسة البنك حف الرقابة على طل

فتح الحسا

بذلك ان يتا فتح الحسابات المصرفية للجمهور لكن هذا األمر ال يجوز حيث من واج
يتثبت من الصالحية القانونية والجدارة الشذصية لطال
على فتح حسا

فتح الحسا

ويراد

البنك ان

وذلك قبل الشروع في التعاقد

شيكات.

ثانياً :قرار البنك في حالة الموافقة
ان قرار البنك بالموافقة سيرت
طال

فتح الحسا

والبنك حيث ان إيجا

هذه الموافقة سيترت
تنفيذها وتتلذ

بذلك نتيجة حتمية وهي أنشاء عقد حسا
طال

فتح الحسا

الشيكات بين

قد اقترن بالقبول من البنك .وان

عليها مجموعة من النتائج تتمثل بإجراءات تنظيمية ومحاسبية يبدأ البنك في

هذه اإلجراءات بأستحصال نموذل لتوقيع طال

فتح الحسا

من قبل البنك لكون

التوقيع يدل بشكل صريح على موافقة العميل على العقد وااللتزام به كما ان التوقيع الموضوع في
متن الشيك من قبل العميل يعد من اهم البيانات فيه حيث يحر

البنك على التحقف منه عند

تقديم الشيك اليه ومقارنته بالنموذل المودع لديه ،كما ان للتوقيع عدة صور منها اإلمضاء والذتم
وبصمة االصبع فقد أذذ القانون التجارة األردني
العراقي

()3

() 2

بهذه الصور على عكس قانون التجارة

فقد اكتفى باإلمضاء وبصمة اإلصبع.

( )1الشماع ،فائف محمود ( )2009الحسا

المصرفي دراسة قانونية مقارنة .مصدر سابف،

( )2المادة ( )221من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة .1966
( )3المادة ( )42/2من قانون االثبات العراقي رقم  107لسنة .1979

.53
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كما يقوم البنك بتذصي

رقم للحسا

ليسهل تمييزه عن غيره من الحسابات بعدها يقوم

البنك بتسليم العميل او وكيله دفتر الشيكات والذي يتضمن عدد محدد من الشيكات الناقصة
المطبوعة في داذله وعند الحاجة إلى استذدامها يقوم بسح
الواج

شيك من الدفتر ويملئ البيانات

ملئها في متنه من تاريخ الشيك واسم المستفيد والمبلغ والتوقيع كما من واج

المحافظة على الدفتر لكونه من الممكن أن يسب

مذاطر لكل من البنك والعميل ،فمن جان

البنك المذاطرة تكون في حالة سح

شيكات بدون رصيد من قبل العميل األمر الذي يرت

بعض االحيان مسؤولية عليه بسب

لعميل غير آمن( ،)1حيث يج

فتح حسا

الحيطة والحذر الكافي لمنع اي ضرر ممكن ان يصي
أما من جان

العميل

في

على البنك أذذ

الغير.

العميل فأن عدم المحافظة على الدفتر نتيجة (االهمال او الضياع) سيرت

مسؤولية عليه أيضا ،هذا وأن البنك المصدر لدفتر الشيكات يكون مسؤوال عن هذا الدفتر الى
جان

العميل اي ان المسؤولية تكون تضامنية بينهما اتجاه الشذ

المسحو له الشيك في حالة

صدوره بدون رصيد حيث ان الشيك يعتبر مسحوبا بطريقة صحيحة اذا ما تم استيفاء الشكل
القانوني له(.)2
الفرع الثالث :أحكام حساب الشيكات
تتميز أحكام حسا

الشيكات بقواعد ذاصة تنظمه وتميزه عن غيره من الحسابات حيث

تتمثل هذه الذصوصيات باإليداعات والسحوبات التي تحصل في الحسا  .والتي سنتكلم عنها
بصورة مذتصرة:
( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2332رقابة المصرف على الجدارة الشذصية لطال
.14

فتح الحسا  .مصدر سابف،

(  )2الشماع ،فائف محمود ( .)2011اإليداع المصرفي  /اإليداع النقدي ،دراسة قانونية مقارنة .مصدر سابف،
.238
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أوال :اإليداعات
ويقصد باإليداعات المبالغ التي تدذل في حسا
البنك اتجاه العميل ،وأن دذول هذه المبالغ في الحسا
البد من إيداع مبلغ من المال وقت إبرام عقد حسا
الالحقة التي يقوم بها العميل بعد إنشاء الحسا

العميل والتي تعتبر بمثابة ديون في ذمة
يتم على جزئيين األول عند فتح الحسا

إذ

الشيكات والجزء الثاني يتمثل باإليداعات

وبالنتيجة فأن هذه اإليداعات سترت

التزامات

وواجبات اتجاه كل من البنك والعميل.
فمن واج

البنك قبول اإليداعات المتكررة التي تدذل في الحسا

كونها تص

في

مصلحة العميل ولكونه مسؤول عن المحافظة على الحسا  ،لكن يتعذر عليه قبول تلك اإليداعات
في حالة رفضها من قبل العميل نفسه صاح
انه ملزم بتغذية هذا الحسا

الحسا ( .)1اما االلتزامات المترتبة على العميل في

باستمرار .هذا ويوجد نوعين من اإليداعات :اإليداع الحقيقي ويتمثل

بالمبالغ النقدية التي تقدم الى البنك لغرض إدذالها في الحسا
قبل شذ

سواء من قبل العميل نفسه او من

آذر ،والنوع الثاني فيتمثل باإليداعات المشتقة وهي عبارة عن فتح اعتماد من قبل

البنك بمبلغ معين من النقود يتم وضعه تحت تصرف العميل في الحسا

ويكون ذلك باتفاف محدد

او غير محدد الفترة ،فأذا كان غير محدد الفترة فأن االتفاف ينتهي باالعتماد على الوضع المالي
للعميل ففي حالة تقل

األربا عندها يمكنه انهاء االعتماد.

ثانيا :السحب من حساب الشيكات
ان العميل ملزم بسح

اإليداعات عن طريف شيكات ويكنون هنذا بموجن

بينه وبين البنك ،حيث ان عملية السح

هذه تثقل من كاهله إلجباره بسح

االتفناف الحاصنل

إيداعاته بطريقة واحدة

( )1الشع ،ف ئم،حم ع عمود ( .) 2111االيمدا العفم/ئا ي االيمدا الدرمديف د/ايمم ا،دوديمم عر/،دمم .عفمد /يم ،مف
ص.241
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ما لم يتفف على طريقة أضافية للسح  ،ويكون السح
ومكان الوفاء باإلضافة الى التحقف من شذصية المطال

ضمن شروط وظنروف معيننة تتعلنف بزمنان
بالوفاء التي تعتبنر منن واجبنات البننك ان

يقوم بمراعاتها عند تقديم الشيك اليه .
فمن حيث الزمان نالحظ ان المشرع اوج

على البنك الوفاء بقيمة الشيك بمجرد االطالع

عليه .وقد فرض المشرع مواعيد على المستفيد تمثل حداً زمنياً لتقديم الشيك الى البنك حيث نصت
المادة ( )241من قانون التجارة األردني -3 :الشيك المسحو في المملكة االردنية الواج
فيها يج

الوفاء

تقديمه للوفاء ذالل ثالثين يوما.

 -2فإن كان مسحوبا في ذارل المملكة االردنية وواج

الوفاء في داذلها وج

تقديمه ذالل ستين

يوما إذا كانت جهة اصداره واقعة في اوربا او في بلد آذر واقع على شاطئ البحر االبيض
المتوسط وفي ذالل تسعين يوما اذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البالد المتقدمة.
 -1يبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.
ونصت المادة ( )321من قانون التجارة العراقي -3 :الشيك المسحو في العراف والمستحف الوفاء
فيه يج

تقديمه للوفاء ذالل عشرة أيام.

 -2اذا كان الشيك مسحوبا ذارل العراف ومستحف الوفاء فيه ،وج

تقديمه ذالل ستين يوما.

 -1يبدأ الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من تاريخ اصدار الشيك المبين فيه.
اما في حالة تذلفه عن تقديم الشيك الى البنك ذالل المدد القانونية فأن المشرع اعطى الحف للبنك
بجواز رفض اداء قيمة الشيك وذلك استنادا الى ماجاء في الن

" للمسحو

عليه ان يوفي قيمة

الشيك بعد انقضاء ميعاده"(.)1
( )1المادة ( )249/1من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة (أوال )158/من قانون
التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة لسنة .1984
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أما من حيث مكان األداء فأن القاعدة المتبعة في وفاء الشيك بأن األداء يكون عند الفرع
المصدر لدفتر الشيكات .ولكن من الممكن ان يتم الوفاء في فرع آذر غير الفرع المسحو

عليه

الشيك( ،)1على ان يقوم ذلك البنك بتقديمها إلى المسحو عليه في غرفة المقاصة لغرض استيفاء
قيمته.
ومن حيث األشخاص نالحظ وجود أسلوبين يقوم العميل بتحديد المستفيد من ذاللها وهي
االسلو االسمي ويتمثل بتحديد اسم المستفيد في الشيك من قبل الساح

ويكون للمستفيد التصرف

فيه بعد انتقاله الى ذمته عن طريف اما القواعد العامة (البيع ،الحوالة) أو القواعد الذاصة
(التظهير) .واالسلو

الالاسمي حيث ال يشترط في هذا االسلو

تحديد اسم المستفيد من قبل

العميل لكون المستفيد هو حامل الشيك.

المطلب الثاني
االثار المترتبة على التزام البنك باالداء من حساب الشيكات
ان البنك يلتزم بأداء قيمة الشيك الى المستفيد باالستناد الى االتفاف الحاصل بينه وبين
العميل طرف الحسا
حيث يج

وذلك بعد اتمام تدقيف البيانات الواردة فيه والتثبت من شذصية المستفيد

ان يتأكد البنك من وجود مقابل وفاء في الحسا

يكفي لوفاء الشيك ،أي يج

على

العميل ان اليحرر شيك اذا لم يكن هناك رصيد كافي في حسابه لوفاء قيمة الشيك ،وهذا مااكدته
ن

المادة ( )213/3من قانون التجارة االردني "اليجوز اصدار شيك مالم يكن للساح

المسحو

عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموج

لدص

شيك طبقا ألتفاف صريح او

ضمني بينهما".
( )1الشننماع  ،فننائف محمننود (.)2111االيننداع المصننرفي  /االيننداع النقنندي .د ارسننة قانونيننة مقارنننة .مصنندر سننابف ،
.251
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المادة السابقة انه ال يجوز إصدار شيك بدون وجود رصيد كافي للوفاء

نالحظ من ن

ذوفا من تقديمه للوفاء من قبل المستفيد ،وان اساس التزام البنك بوفاء قيمة الشيك هو العالقة
القانونية الناشئة عن فتح الحسا

المصرفي والتي تسمح للعميل بإيداع نقوده في الحسا

وسح

تلك اإليداعات عن طريف شيكات(.)1
هذا باإلضافة الى وجود التزامات يج
فروع نذص

على البنك القيام بها وسنقوم بتوضيحها في ثالثة

األول للتكلم عن التزام البنك بتدقيف بيانات الشيك المطال

سنذصصه لدراسة التزام البنك بالتثبت من شذصية المطال
البنك بالتحقف من موانع األداء في حسا

بقيمته اما الفرع الثاني

بقيمة الشيك اما الفرع الثالث اللتزام

الشيكات.

الفرع األول :التدقيق في بيانات الشيك المطالب بقيمته
ان من الواجبات األساسية للبنك قبل صرف الشيك هو التأكد من صحة البيانات الواردة
فيه االمر الذي يرت
او كشط او اي عي

عليه االلتزام بالتثبت من مظهر الورقة اوالً اي عدم تعرضه الى اي شط
آذر ظاهر حيث يلتزم الموظف بفح

مظهر الشيك بعناية وبسرعة على

وجه ال يؤثر على العمليات المصرفية والتجارية التي يقوم بها البنك ،ففي حالة وجود عي

ظاهر

فيه فأن ذلك سيمكن البنك من االمتناع عن الوفاء أما في حالة وفائه بقيمة الشيك بالرغم من وجود
عي

ظاهر فيه فأن وفائه ال يعتبر صحيحا وسيكون معرض للوفاء مرة اذرص .حيث على البنك

التأكد من كون الشيك صادر من العميل نفسه باإلضافة الى التأكد من وجود مقابل وفاء كافي
ألداء قيمته ،اما من جان

تدوين البيانات في الشيك فأن البنوك تفضل استذدام اقالم الحبر او اي

مادة ثابتة صعبة المحو بدل استذدام اقالم الرصا

لسهولة محوها ،كما تعمل البنوك على التأكد

(  )1العكيلي ،عزيز ( .)2001انقضاء االلتزام الثابت في الشيك دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف
الموحدة .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع،

.337
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من طريقة سح

ورقة الشيك سواء أكانت من دفتر الشيكات الذي تسلمه العميل ام من ذارجه

كون ذلك سيؤثر على عملية وفاء الشيك إذا ما وجد اتفاف بين العميل والبنك على ضرورة ان يكون
سح

الشيكات من دفتر الشيكات فقط(.)1
بعد ذلك يبدأ موظف البنك بتدقيف البيانات الواردة في متن الشيك ،ومن أهم هذه البيانات

هو التوقيع حيث تشترط البنوك على استيداع نموذل لتوقيع العميل عند االتفاف على فتح حسا
ليتمكن من مقارنته مع الشيكات التي ستقدم اليه فيما بعد ،ذلك ان التوقيع هو ما يمثل ارادة العميل
في الموافقة على انتقال قيمة الشيك من ذمته الى ذمة المستفيد ،على انه ال يشترط في موظف
البنك ان يبذل عناية ذبير المذطوطات عند تدقيقه توقيع العميل لكن يكفي ان يبذل عناية الرجل
الطبيعي الذي تتوفر عنده القدرة لكشف التحريف او التزوير الحاصل في التوقيع( .)2اال انه توجد
حاالت يكون التوقيع في الشيك يذتلف عن نموذل التوقيع المتوفر عند البنك بالرغم من صدوره من
نفس الساح

ويحدث ذلك بمرور الزمن اذ انه من الصع

إتقان نفس التوقيع نظ اًر للظروف التي

تمر على حياة اإلنسان ومن ضمنها التقدم في السن ،اما عند عدم توفر توقيع للساح

في الشيك

فأنه ال يعتبر شيكا وال يستطيع المستفيد ان يجبر البنك على وفاء قيمته .كما يدقف الموظف األمر
باالداء الصادر من قبل الساح
بعملة واحدة فأن كت

بدفع مبلغ من النقود معين ومعلوم المقدار وان يكون مكتو

بأكثر من عملة فقد صفته كشيك ( .) 3ومثال ذلك كتابة المبلغ بالحروف

بالدينار األردني واألرقام بالدوالر األمريكي ،كما هناك حالة يقوم فيها الساح

بكتابة المبلغ باألرقام

او بالحروف او بكليهما و بعملة واحدة لكن بوجود اذتالف في المبلغ فيأذذ عندها المبلغ المكتو
(  )1الشماع ،فائف محمود ( .)2011اإليداع المصرفي  /االيداع النقدي ،دراسة قانونية مقارنة .مصدر سابف،
.217

( )2طوالبة ،مؤيد حسن ،مصدر سابف،

.117

( )3تمييز حقوف رقم  94/46سنة  .1994منشورات مركز عدالة االردني.
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بالحروف كون الساح

قد بذل عناية اكبر عند كتابته بالحروف ،ويقوم الساح

في بعض

الحاالت بكتابة مبلغ الشيك ألكثر من مرة وبصورة مذتلفة سواء بالحروف او باألرقام لكن عند
تقديم الشيك إلى البنك فأن البنك سيأذذ بأقل هذه المبالغ( ،)1اال ان العادة قد جرت في البنوك على
التأشر على الشيك ورفض صرف قيمته وأعادته الى الساح
ويحدث في بعض االحيان ان يقوم الساح
لدلى البنك ،ففي هذه الحالة يج

لغرض تصحيح كتابة المبلغ (.) 2

بتوجيه امر باالداء بعملة تذتلف عن العملة المودعة

على البنك ان ينفذ االمر باالداء في ضوء قواعد التحويل

الذارجي( . )3باالضافة لما سبف فأن االمر باالداء يج

ان يكون غير معلف على شرط سواء اكان

شرط واقف او شرط فاسخ واذا ما علف على شرط عندها سيفقد الشيك صفته ،وفي حالة اقتران
شرط الفائدة في الشيك بأالمر باالداء فأنه سيعتبر كأن لم يكن(.)4
ويتم ايضا تدق يف تاريخ االنشاء ومكانه حيث ان لتاريخ االنشاء اهمية لمعرفة مواعيد اداء
الشيك .والتثبت من وجود رصيد في حسا
وقت السح

العميل وقت انشاء الشيك ،ومعرفة صالحية العميل

حيث من الممكن ان يكون قد أنشأ الشيك ذالل فترة الشك والريبة .وعند تقديم اكثر

من شيك للوفاء في وقت واحد وكان مقابل الوفاء في الحسا
مجتمعة فأن البنك يقوم بالوفاء الى صاح
ذكر التاريخ وفي ظل عدم وجود ن

ال يكفي لسداد قيمة الشيكات

الشيك األسبف من تاريخ اإلنشاء ،اما في حالة عدم

قانوني لمعالجة هذه الحالة فأن محكمة التمييز قضت "اذا

(  ) 1سامي ،فوزي محمد ،والشماع ،فائف محمود (بال سنة) .القانون التجاري االوراف التجارية .القاهرة :العاتك
لصناعة الكتا ،

.66

( )2العطير ،عبد القادر ( .)1998الوسيط في شر القانون التجاري  /األوراف التجارية .الجزء الثاني .ط .1عمان:
دار الثقافة للنشر والتوزيع

.475

( )3الشماع  ،فائف محمود ( .)2011االيداع المصرفي  /االيداع النقدي .دراسة قانونية مقارنة .مصدر سابف،
.272

( )4المادة ( )232من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة  ، 1966والتي تقابلها المادة ( )342من قانون
التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
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كان الشيك ال يتضمن تاريخ إنشائه فأنه يكون قد فقد صفته كشيك"( ،)1لكن الفقه كان له رأي
يذتلف عن قرار محكمة التمييز حيث جعل للمستفيد الحف في إكمال هذا البيان بوصفه مفوضا
عن الساح (.)2
كما ان وفاء الشيك يكون عند فرع البنك الموجود فيه حسا
فيج

ان يتم في المكان الذي يذكر بجان

تحديد القانون الواج

المسحو

عليه( ،)3حيث ان الهدف من معرفته هو

التطبيف عند وفاء الشيك في حالة تنازع القوانين.

أذي ار يتحقف الموظف من مبلغ الشيك المكتو
يكون المبلغ مكتو

الشيكات فإذا لم يذكر مكان األداء

والمطال

بقيمته من جان

المستفيد حيث

اما باألرقام او بالحروف او باالثنين معا ،ويفضل الكتابة بالحروف واألرقام

معا حيث ان هذا األسلو

يمنع حدوث اي تالع

او تزوير ممكن ان يحدث .وفي حالة حدوث

حالة اذتالف بين األرقام والحروف فالعبرة بالحروف العتبار العميل قد بذل عناية اكبر عند تدوينه
المبلغ.
الفرع الثاني :التثبت من شخصية المطالب بقيمة الشيك
يلزم البنك بالتحقف من الصفة القانونية لمن يتقدم للمطالبة بقيمة مقابل الوفاء وذلك لوجود
انواع متعددة من الشيكات ،اي ان التدقيف هنا يكون من ذالل معرفة نوع الشيك هل هو شيك ذو
صفة اسمية مع ذكر عبارة (ألمر) او مع ذكر عبارة (ليس ألمر) ام هو شيك لحامله او شيك
مسطر.

( )1تمييز حقوف ،رقم  2002/272في  ،2002/2/3منشورات مركز عدالة األردني.
( )2عوض ،علي جمال الدين ( .)2009الشيك في قانون التجارة وتشريعات البالد العربية .القاهرة :دار النهضة
العربية،

.82

( )3المادة ( )229من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )131من قانون التجارة
العراقي رقم  30لسنة 1984
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ففي حالة الشيكات ذات الصفة االسمية مع عبارة (ألمر) يكون الدفع الى شذ
اي يج
شذ

ان يتم تحديد المستفيد من قبل الساح

كأن يكون هو نفسه المطال

معين

بقيمة الشيك او

آذر يذكر اسمه في متن الشيك او الى المظهر اليه بناء على سلسلة من التظهيرات غير

المنقطعة ،باإلضافة الى ذلك فيفضل استعمال هذا النوع من الشيكات لسهولة تداولها على عكس
الشيكات التي يذكر فيها عبارة (ليس ألمر) كون األداء فيها يتم الى المستفيد المذكور اسمه في
متن الشيك فقط او يمكنه ان يقوم بالتنازل عن حقه في االستيفاء الى شذ

آذر عن طريف

حوالة الحف المدنية( ،)1كما يمكن للبنك ان يوفي قيمة الشيك الى وكيل المستفيد بشرط ان توجد
لديه وكالة باستيفاء قيمة الشيك او تكون الوكالة بورقة مستقلة طبقاً للقواعد العامة.
اما الشيك لحامله فال يتم ذكر اسم المستفيد فيه وذلك العتبار ان الحامل القانوني له هو
حائزه الشرعي اال اذا ما اثبت انه قد حصل على الشيك بسوء نية ( ،) 2على ان هذا النوع من
الشيكات ينتقل من شذ

إلى آذر من ذالل التسليم تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند

الملكية حيث ان البنوك ال تنظر الى كيفية حصول هذا الشذ

الى الشيك وال يلزم بالتحقف من

شذصية الحامل اال في حالة كانت ظروفه تثير الشك عندها يلزم البنك بالتحقف ،كما ان العادة
جرت في البنوك على طل

الهوية الشذصية للمطال

بأداء قيمة الشيك لغرض االطالع عليها

( )1المادة ( )239فقرة ( )2من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )147فقرة ()2
من قانون التجارة العراقي.

( )2المادة ( )146فقرة ( )4من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )151من
قانون التجارة العراقي العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
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فقط دون التثبت من البيانات الواردة فيها وذلك الن البنوك غير مطالبة بالتأكد من شذصية الحامل
()1

استناداً الى مبدأ الشرعية الصرفية

.

كما يوجد نوع آذر من الشيكات وهي الشيكات المسطرة وهي شيكات عادية تتميز عن
طريف وضع ذطين متوازيين في جان

الشيك وبينهما فراغ وبتم عمل ذلك لتقليل حاالت التزوير،

كما ان المستفيد فيه يكون اما بنك او عميل لدص البنك المسحو

عليه الشيك ،وبذلك ال يستطيع

ذاصا ،ففي حالة
ً
السارف ان يستحصل قيمة الشيك .وللتسطير صورتان اما ان يكون عاماً او
التسطير العام فيقصد به ذلو المنطقة مابين الذطين من الكتابة ويتم الوفاء في هذه الحالة اما
ألحد عمالء البنك او لبنك آذر ،اما في حالة التسطير الذا

فيتم كتابة اسم العميل في البنك او

اسم بنك آذر داذل الذطين لغرض الوفاء اليهم ،باالضافة لذلك فيمكن للعميل تحويل التسطير
العام الى ذا

لكن ال يمكن ان يقوم بالعكس.

الفرع الثالث :التحقق من عدم وجود موانع لألداء في حساب الشيكات
سبف وان بينا بأن الوفاء يتم من قبل البنك المسحو عليه في حالة وجود رصيد كافي ذلك
هو االساس اما االستثناء فهو امتناع البنك عن الوفاء حيث سنتكلم عن موانع االداء القانونية هنا
بصورة مذتصرة كوننا سنتطرف اليها بصورة تفصيلية في الفصل الثالث  ،وهذه الموانع هي :صدور
معارضة في الوفاء من قبل الساح
األشذا
الساح

وتكون هذه المعارضة مقيدة وليست مطلقة حيث يوجد ان

الذين يقومون بإصدار هذه المعارضة يج
او الحامل او دائنيهم اال ان القانون اوج

ان تكون لديهم مصلحة في ذلك مثل

صرف الشيك ولو صدرت معارضة به اال في

حالتين هما ضياع الشيك او الحكم على الحامل باإلعسار وذلك في القانون العراقي اما القانون
( )1الشماع ،فائف محمود ( .)1987الشكلية في األوراف التجارية ،بحث منشور في مجلة القانون المقارن .تصدرها
جمعية القانون المقارن العراقية ،العدد العشرون ،السنة الثلثة عشر،
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األردني فأوج

على المصرف االمتناع في حالتين أيضا وهما ضياع الشيك او تفليس حامله(،)1

باإلضافة لذلك فأن صدور المعارضة يج

ان يكون ذو داللة واضحة تفيد معنى االعتراض مثل

استذدام عبارة (أوقفوا صرف الشيك) مع تحديد رقم الشيك ومبلغه واي بيان اذر يسهل معرفته فأن
تعذر عليه ذلك فيج

عليه عندها ذكر المبررات كما ان صدور المعارضة ال يتذذ اسلوباً معيناً

حيث من الممكن ان تصدر هاتفيا او كتابتاً على ان تصل الى المسحو عليه قبل صرفه للشيك.
ومن الموانع حجز الرصيد من قبل البنك ويقصد هنا بالحجز عدم التصرف في االموال
الموجودة في الحسا

( )2

ويكون على نوعيين اما حجز تنفيذي يتم باالستناد الى قواعد قانون التنفيذ

من ذالل دائرة التنفيذ ،او حجز احتياطي (الحجز التحفظي) يتم طبقا ألحكام قانون اصول
المحاكمات المدنية( .)3ويتم ذلك عن طريف حكم قضائي يوجه الى البنك بالحجز على كل او جزء
من الرصيد ،ففي حالة الحجز على كل الرصيد يرفض البنك الوفاء بالشيكات التي ستقدم إليه بعد
تاريخ ايقاع الحجز على الرصيد ومن الممكن ان يرد الحجز على جزء من الرصيد فيمكن عندها
للعميل ان يتصرف بالجزء الباقي.
وتعتبر عدم كفاية الرصيد من الموانع ايضا وتحدث هذه الحالة عند تحرير شيك بمبلغ
اكبر من مقابل الوفاء الموجود في الحسا

فيتعذر عندها على البنك الوفاء بكل قيمة الشيك ،حيث

تحدث حاالت يقوم فيها البنك بعرض الوفاء الجزئي على المستفيد ويتم ذلك بأن يوفي اليه الجزء
المتوفر في الحسا

ويقوم بالتأشير على الشيك لكي يرجع بالجزء المتبقي على الساح

لتحصيل

( )1المادة ( )249الفقرة ( )2من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )158الفقرة
(ثانيا) من قانون التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
( )2المادة ( )31من قانون التنفيذ األردني رقم  36لسنة  ،2002ويقابلها المنادة ( )75منن قنانون التنفينذ الع ارقني رقنم
 45لسنة .1980

( )3المننادة ( )141مننن قننانون أصننول المحاكمننات المدنيننة األردننني رقننم  24لسنننة  ،1988ويقابلهننا المننادة ( )231مننن
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  83لسنة .1969
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باقي المبلغ .وفي حالة لم يعرض البنك الوفاء الجزئي جاز للمستفيد المطالبة به ،على ان التشريع
األردني اذتلف عن التشريع العراقي حيث نصت المادة ( )223/2من قانون التجارة االردني على "
ال يجوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء الجزئي" اما المادة ( )322/1من قانون التجارة العراقي
جاء فيها " فللحامل ان يطل

من المسحو عليه الوفاء الجزئي".

نالحظ مما جاء في نصو

المواد اعاله ان المشرع االردني اوج

الوفاء الجزئي على

البنك اما المشرع العراقي قام بتذيير المستفيد اما بقبول الوفاء الجزئي او رفضه.
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المبحث الثاني
مديونية البنك بموجب قواعد مقابل الوفاء في الشيك
ان أساس مديونية البنك بموج

قواعد مقابل الوفاء هو التزامه بوفاء قيمة الشيك المسحو

سحباً صحيحاً من قبل العميل (الساح ) الى الحامل القانوني ،بموج
حيث ان البنك بذلك يكون قد أدص واجبه بتنفيذ امر الساح
البنك ،وان ذلك سيتطل

االتفاف الحاصل بينهما،

بصرف الشيك من ماله الموجود في

تقسيم هذا المبحث الى مطلبين ،هما :

المطل

األول  :ماهية مقابل الوفاء

المطل

الثاني  :تحقف مديونية البنك بموج

قواعد مقابل الوفاء

المطلب االول
ماهية مقابل الوفاء
يعرف مقابل الوفاء (الرصيد) في الشيك على انه ،دين نقدي للساح
المسحو

في ذمة البنك

عليه مساو على االقل لمبلغ الشيك وموجود وقت إصداره وقابل للتصرف فيه بموج

شيك( .)1وان ذلك ال يتم بدون وجود عالقة قانونية بينهما يعتبر من ذاللها العميل هو الدائن و
البنك هو المدين ،االمر الذي يوج

وجود مقابل وفاء لحظة تحرير الشيك لكونه سينتقل من ذمة

العميل الى ذمة المستفيد وبذلك فأن قيمة الشيك كأداة وفاء تنعدم اذا لم يكن هناك رصيد موجود
في حسا
الحسا

العميل عند تقديم الشيك الى البنك او عند رفض البنك الوفاء لعدم وجود رصيد في
وفي حالة انكار العميل لذلك يلزم بإثبات العكس .ومن ذالل هذا المطل

سنتكلم عن :

( )1العكيلي ،عزيز ( .)2015الوسيط في شر القانون التجاري األوراف التجارية وعمليات البنوك .الجزء الثاني
عمان :دار الثقافة
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الفرع األول :شروط مقابل الوفاء
الفرع الثاني :زمان وجود مقابل الوفاء
الفرع الثالث :أحكام مقابل الوفاء

الفرع األول :شروط مقابل الوفاء
يج

ان تتوافر في دين العميل لدص البنك شروط معينة لكي يكتس

الوفاء( .)1حيث ان كال من قانون التجارة األردني في ن
ن

هذا الدين صفة مقابل

المادة ( )213وقانون التجارة العراقي في

المادة ( )343قد اشروا الى شروط مقابل الوفاء في الشيك .حيث يج

ان يكون هذا الدين

معين بمبلغ من النقود ،باإلضافة الى كونه موجود بمجرد انشاء الشيك ،وان يكون مستحف الوفاء
وذاليا من النزاعات ،ومساويا على األقل لقيمة الشيك ،وقابال للتصرف فيه بموج

شيك استنادا

الى االتفاف الذي بينه وبين البنك ،وان هذه الشروط هي:
أوال :ان يتوفر مقابل وفاء عند العميل وقت أنشاء الشيك ،حيث يعتبر توافر مقابل الوفاء من
الشروط المهمة وذلك لكون الشيك واج

الدفع من قبل البنك بمجرد االطالع ذلك ان هذا الشرط

هو الذي يميز الشيك عن ما يقابله من األوراف التجارية حيث يعمل العميل على توفير مقابل
الوفاء للشيك ذشية قيام الحامل القانوني بتقديمه الى البنك( ،)2اما في حالة عدم توجه الحامل
القانوني إلى البنك لغرض استيفاء قيمة الشيك فأن ذلك لن يعرض العميل الى اي مسؤولية وذلك
على اعتبار ان المطالبة لم تتم من قبل المستفيد .وتتم هذه الحالة عند قيام العميل بتأذير تاريخ
الشيك لوقت الحف عن تاريخ تحريره بعد االتفاف مع الحامل القانوني على ذلك.
( )1ك نريم ،زهيننر عبنناس ( .)1991مقابننل الوفنناء فنني الشننيك د ارسننة مقارنننة فنني القننانون الع ارقنني والقننانون المصننري.
جامعة عين الشمس كلية الحقوف،

.11

( )2العكيلنني ،عزيننز ( .)2333انقضنناء االلت نزام الثابننت فنني الشننيك ،د ارسننة فنني التش نريعات المقارنننة واتفاقيننات جنيننف
الموحدة .مصدر سابف
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وبكل الحاالت فأن مسألة توفر مقابل وفاء او عدم توفره وقت انشاء الشيك ألهمية له اذا
لم يقم الحامل القانوني بتقديم الشيك الى البنك لغرض استيفاء قيمته وامتناع األذير عن ادائه.
ثانيا :ان يكون مقابل الوفاء مبلغ معين من النقود  ،حيث ال يصح ان يتم الوفاء بغير النقود وذلك
لكون للشيك وظيفة يعتبر من ذاللها اداة وفاء تستعمل بدال عن النقود ويعتبر فيه العميل دائن الى
البنك المدين بمبلغ معين من النقود.
كما اليهم طبيعة او مصدر هذا الدين سواء اكان دين تجاري او مدني او ناتج عن وديعة
نقود او عن طري ف فتح اعتماد او عن طريف قرض مقدم من البنك الى العميل ،اي ان عملية
سح

الشيك من قبل العميل على البنك لصالح المستفيد سيشكل نتيجة حتمية وهي ان سح

الشيك قد تم لغرض الوفاء بدين سابف.
ثالثا  :ان يكون مقابل الوفاء قابل للتصرف فيه بموج

شيك  ،حيث يشترط هنا ان يكون دين

العميل لدص البنك مستحف الوفاء وقت أنشاء الشيك ،وذلك الن الشيك يستحف الوفاء بمجرد
االطالع وان يكون ذالي من اي مانع من موانع االداء التي تحول دون وفاء البنك للشيك ،ومنها
ان يكون الشيك غير معلف على شرط واقف مثال ذلك تعليف وفاء الشيك على بيع للعقار فأذا تم
تعليقه على شرط يعتبر مقابل الوفاء هنا غير موجود( ،)1حيث ان هذا التعليف هنا جاء مذالفا
لن

المادة ( )221من قانون التجارة األردني ،ونفس الحالة اذا كان مقابل الوفاء معلف على شرط

فاسخ وتحقف هذا الشرط قبل تقديم الشيك للوفاء .كما يعتبر من الموانع أيضا اذا كان مقابل الوفاء
متنازع عليه وقت تحرير الشيك.

( )1العكيلي  ،عزيز ( .)2001انقضاء االلتزام الثابت في الشيك دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف
الموحدة  .مصدر سابف،
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33

ان يكون

رابعا :ان يكون مقابل الوفاء مبلغ مساوي على األقل لقيمة الشيك ،ان مبلغ الشيك يج

يعادل على االقل قيمة مقابل الوفاء ،فإذا كان مقابل الوفاء ناقصا اي ان المبلغ اقل من قيمة
الشيك المسحو

عليه مسؤولية في مواجهة الحامل القانوني

من قبل العميل فأن ذلك سيرت

للشيك ،اال انه يحف للبنك ان يعرض الوفاء الجزئي على المستفيد اي ان يوفي اليه مبلغ مقابل
الوفاء الموجود في الحسا

وبعدها يرجع على الساح

ليطالبه بالقيمة المتبقية للشيك ،ففي حالة

قبول الحامل القانوني الوفاء الجزئي فأن البنك سيقوم بالتأشير على الشيك لغرض اثبات هذا
الوفاء .لكن من الناحية العملية نرص ان البنوك ال تقوم بعرض الوفاء الجزئي على المستفيد واذا قام
الوفاء الجزئي فأنها التستجي

هو بطل

لذلك.

الفرع الثاني :زمان وجود مقابل الوفاء
ان العميل هو الشذ

الوحيد الملزم بتوفير مقابل وفاء في حسابه الموجود عند البنك

لغرض قيام األذير بصرف الشيكات المسحوبة من قبله ،وذلك لكونه قد تلقى مقابل لقيمة الشيكات
التي قام بسحبها من قبل المستفيد .ان مقابل الوفاء في الشيك يج

ان يكون موجودا من لحظة

تحريره حيث ال يتوقع من البنك وفاء قيمته دون وجود رصيد للعميل في ذمة البنك ،وذلك الن
الشيك يعتبر مستحف الوفاء بمجرد االطالع .باإلضافة لذلك فأن القانون األردني أجاز للبنك
(المسحو

عليه) ان يقوم بالتأشير على الشيك

عليه ،على ان هذه التأشيرة ال ترت

() 1

بأشارة تفيد وجود مقابل وفاء لحظة اطالعه

التزام على البنك بنقل مقابل الوفاء من ذمة الساح

الى ذمة

المستفيد(.)2

( )1المادة ( )277من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة .1966

( )2أال ان قانون التجارة العراقي اعتبر ان تأشير البنك علنى الشنيك بمثابنة اعتمناد وذلنك حسن

نن

المنادة ()142

(ثانيننا) "يجننوز للمسننحو عليننه ان يؤشننر علننى الشننيك بأعتمنناده .ويفينند االعتمنناد وجننود مقابننل الوفنناء لنندص المسننحو
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كما ان لمقابل الوفاء الوفاء الذي يدفع قيمته بموج
الجوهرية التي تتفف بها مع وظيفة الشيك ،حيث يج

شيك مجموعة من الذصائ

ان يكون الرصيد دينا نقديا ،وان يكون

مساوي باالقل للمبلغ المذكور في الشيك إذ اليمكن للعميل ان يطل

من البنك وفاء قيمة شيك

تفوف مقدار قيمة الرصيد الموجود في الحسا  ،و ان يكون مقابل الوفاء موجودا فأن هذا هو الذي
يسمح للعميل بسح

شيكات على البنك باالستناد الى االتفاف الحاصل بينهما(.)1

كما ان القانون ن

على " ال يجوز اصدار شيك مالم يكن للساح

لدص المسحو عليه

في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموج

شيك طبقا ألتفاف صريح او ضمني بينهما"(.)2

المادة ان مقابل الوفاء يج

ان يكون متوف ار لحظة تحرير الشيك ،وفي حالة

حيث نستنتج من ن

حدوث عكس ذلك سيرت

مسؤولية على العميل اتجاه المستفيد من الشيك.

االانه توجد حاالت يقوم فيها العميل بنتأذير تاريخ الشيك من حيث تدوين تاريخ الحف لوقت
تحريره .ويلجئ العميل الى عمل ذلك في حالة علمه بعدم وجود رصيد يكفي لوفاء قيمة الشيك اي
انه يعمد الى عمل ذلك لغرض إيجاد مقابل وفاء وادذاله في الحسا

قبل توجه المستفيد الى البنك

للمطالبة بقيمة الشيك.
الفرع الثالث :أحكام مقابل الوفاء
تتلذ

د ارسنة احكنام مقابنل الوفناء فني التعنرف عنن الملتنزم بتقنديم مقابنل الوفناء فني الشنيك

واثبات ملكية مقابل الوفاء باإلضافة الى اثبات وجود مقابل الوفاء  ،وعلى التفصيل التالي:

=عليه في تناريخ التأشنير بنه .ويعتبنر توقينع المسنحو علينه علنى وجنه الشنيك اعتمناداً لنه" .حينث نالحنظ منن ذنالل
الن

السابف ان البنك سيقوم بتجني

قيم مقابل الوفاء في الشيك الى حين قيام الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك.

( )1عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

.228

( )2المننادة ( )231فق نرة ( )1مننن قننانون التجننارة االردننني المعنندل رقننم  12لسنننة  ،1966والتنني تقابلهننا المننادة ()141
فقرة ( )1من قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة .1984
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أوالً :الملتزم بتقديم مقابل الوفاء
ان التزام توفير مقابل وفاء في حسا

الشيكات دائما مايقع على الساح

 ،حيث ان قانون

التجننارة االردننني قنند حنندد مننن يقننع عليننه الت نزام تننوفير مقابننل وفنناء فنني الشننيك وذلااك ماان خااالل نااص
الفقرتين الثانية ل وعلى ساحب الشيك او اآلمر غيره بساحبه لذمتاه أداء مقابال الوفااءل والثالثاة ل
ومع هذا يظل الساحب لحساب غياره مساؤوالً بصافته الشخصاية تجااه المظهارين او الحامال دون
غيرهمل(.)1
عليه نستنتج من ذالل الفقرات السابقة ان الشيك قد يتم سحبه لحسا
ان يتم سحبه لحسا

غيره ،ففي الحالة االولى يقع على الساح

من غير المعقول ان يقوم الساح

عاتف تقديم مقابل الوفاء لكونه

بتوجيه امر الى البنك بدفع قيمة الشيك الى المستفيد دون وجود

عالقة قانونية تجمع بينهما يكون فيها الساح
في الشيك ،وبذلك فأن من واج

الساح

كما يمكن

الساح

مدين الى المستفيد بمبلغ يساوي قيمة مقابل الوفاء

توفير رصيد كافي عند البنك المسحو عليه الشيك لكي

يقوم بوفائه عند المطالبة به من قبل المستفيد ذالل الفترات القانونية  .ففي حالة عدم توفر مقابل
الوفاء في حسا

الساح

الموجود عند البنك سيكون بذلك الساح

قد ارتك

جريمة إصدار شيك

بدون رصيد(.)2
أما في حالة سح
هو الساح

الشيك من قبل شذ

ينو عن الساح

الظاهر والذي يعد مجرد وكيل عن الساح

()3

الحقيقي

عندها سيكون هذا الشذ
 ،اال ان الساح

( )1المادة ( )231من قانون التجارة االردني رقم ( )12لسنة ( .)1966وتقابلها ن

الظاهر يبقى

المادة ( )141الفقرة ( )2من

قانون التجارة العراقي رقم ( )30لسنة (.)1984
( )2المادة ( )421فقرة ( ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية االردني المعدل رقم ( )9لسنة (.)1961

( )3العكيلي ،عزيز ( .)2015الوسيط في شر القانون التجاري االوراف التجارية وعمليات البنوك .مصدر سابف،
(.)259
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مسؤوالً عند مواجهة المظهرين والحامل في توفير مقابل وفاء قيمة الشيك لدص البنك وذلك لكون
المظهرين او الحامل ال يعلمون بالعالقة بين الساح
الساح

الحقيقي سيبقى مسؤوال أتجاه الساح

الظاهر  ،وبذلك فأن

الحقيقي والساح

الظاهر عما أصابه من ضرر جراء سح

الشيك.

ففي حالة المطالبة بقيمة الشيك من قبل المستفيد وأمتناع البنك عن الوفاء قيمته  ،االمر
الذي سيتطل
الساح

عندها من المستفيد الرجوع الى الساح

الظاهر بالرجوع على الساح

الظاهر لكونه ضامن للشيك وبدوره سيقوم

الحقيقي لغرض تعويضه عن قيمة الشيك  ،أما في حالة

التظهير وأمتناع البنك عن الوفاء الى المظهر اليه فأن المظهر هنا قد يكون مجبر على اداء قيمة
الشيك مرة ثانية بأعتباره ضامن للشيك أيضاً لكنه يستطيع الرجوع على الساح

بأعتباره ضامناً

للشيك.
ثانياً :أثبات وجود مقابل وفاء في الشيك
ان وجود مقابل الوفاء في الشيك يمثل أهمية كبيرة لجميع اشذا

الشيك حيث من

الممكن ان يحصل نزاع بينهم في تحديد وجوده او عدم وجوده  ،فهناك العديد من الحاالت التي
تثور في هذه المسألة مثل حالة قيام البنك بدفع قيمة الشيك وبعدها يرجع على الساح
استيفاء قيمة الشيك ،اال ان الساح
كافي في الحسا

لغرض

من الممكن ان يدفع بدوره هذه المطالبة باالدعاء بوجود رصيد

لوفاء قيمة الشيك  ،وقد يمتنع البنك عن وفاء قيمة الشيك االمر الذي سينتج

رجوع الحامل على الساح

لغرض استيفاء قيمة الشيك فأن قام الساح

بعدها الى البنك لغرض استيفاء المبلغ منه كون الساح

يدعي وجوده إال أنه يتفاجئ بأمتناع البنك

عن االداء متذرعا بعدم وجود مقابل وفاء كافي  ،ففي حالة اصرار الساح
يكون ع ء االثبات على الساح

بوفاء المبلغ ثم رجع

على وجود مقابل وفاء

كونه هو من يدعي وجوده  ،باالستناد الى حكم القواعد العامة

في قانون االثبات (البينة على من ادعى).

37

عليه إذا كان االمتناع بحسن نية يكون من حف الساح

في حالة اثبات ذلك ان يطل

من

البنك قيمة الشيك الذي أوفاه الى الحامل ،أما اذا اثبت ان االمتناع قد تم بسوء نية كان من حقه ان
يطال

البنك بقيمة ماأوفاه الى الحامل باألضافة الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه

جراء هذا االمتناع(.)1
هذا وقد يمتنع البنك عن اداء قيمة الشيك الى الحامل ،االمر الذي سيمكن االذير من رفع
دعوص على البنك للمطالبة بقيمة الرصيد كونه يعتبر مالكاً له ،ويقع هنا ع ء االثبات على الحامل
بأعتباره المدعي ،اال ان البنك يمكنه ان يثبت عدم وجود مقابل وفاء في الحسا
الساح

في حالة قيام

بسحبه في الفترة بين تحرير الشيك وعند تقديمه الى البنك من قبل الحامل  ،عندها ال

يكون هناك طريف امام الحامل سوص الرجوع على الساح
األحيان يمتنع الساح

باعتباره ضامناً للشيك .لكن في بعض

عن الوفاء ويدفع بوجود رصيد في الحسا

منذ تحرير الشيك وان اهمال

الحامل في الرجوع عليه ضمن المواعيد القانونية قد ادص الى سقوط حقه في الرجوع حيث ان مبلغ
الشيك كان موجوداً عند تحريره(.)2
ثالثاً :أثبات ملكية مقابل الوفاء
ان أثبات انتقال ملكية مقابل الوفاء في الشيك الى حملته المتعاقبين لم يرد عليه اي ن
صريح في قانون التجارة األردني يوضح األساس الذي يضمن فيه هؤالء حقهم في ملكية الشيك(،)3
وذلك على عكس ما جاء في التشريعات المقارنة كالتشريع العراقي الذي اثبت لحامل الشيك ملكية

) (1المادة ( )279و المادة ( )277من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة 1966
) )2المادة ( )260من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة .1966

(  )3القضاة ،فياض ملفي ( .)2012شر القانون التجاري األردني األوراف التجارية .ط .2عمان :دار وائل،
.391
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مقابل الوفاء فيه( ،)1باإلضافة الى التشريع المصري الذي اثبت الحف الى حملة الشيك المتعاقبين
في ملكية مقابل الوفاء( .)2اال ان غيا
ملكية مقابل الوفاء فمنهم من يذه

الن

التشريعي في هذا المجال قد أوجد أراء حول انتقال

الى ان حامل الشيك هو الذي يمتلك مقابل الوفاء من تاريخ

انشائه او تظهيره ويستندون بذلك الى ما أستقر عليه العرف بأن يكون حامل الشيك هو المالك
لمقابل الوفاء وهذا هو الرأي الراجح في التشريع السوري واللبناني(.)3
اال ان البعض يرص ان انتقال ملكية مقابل الوفاء في الشيك له سند في قانون التجارة األردني وذلك
استناداً الى المادة ( )273الفقرة ( )3منه والتي نصت على " تسقط بالتقادم دعوص حامل الشيك
اتجاه المسحو عليه بمضي ذمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك
للوفاء" وبما ان الحامل يملك حف في إقامة دعوص على البنك اذاً هو صاح
القانون قد اعترف له بملكية مقابل الوفاء ،ويضاف إلى ذلك ما جاء في ن

مصلحة اي ان
المادة ( )344من

نفس القانون "ان التظهير ينقل جميع الحقوف الناشئة عن السند"( .)4وبالنتيجة فأن حف الساح

في

مقابل الوفاء المتوفر عند البنك سينتقل بمجرد تظهيره من قبل الساح (.)5
عليه نرص ان هذا الرأي األذير يتناس
كما انه واج

مع األهمية الكبيرة للشيك كونه يغني عن استعمال النقود،

الوفاء بمجرد اطالع البنك عليه ،باإلضافة لذلك فأن محكمة التمييز األردنية قد

استندت في احد ق ارراتها على هذا الرأي والذي جاء فيه " ان الفرف بين سح
السح

يصدر عن الساح

الشيك وتظهيره ان
عليه نقل ملكية

وبه يطر الشيك في التداول ابتداء بحيث يترت

( )1المادة ( )150من قانون التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
( )2المادة ( )499من قانون التجارة المصري الجديد رقم  17لسنة .1999
(  )3المادة ( )364من قانون التجارة السوري المعدل رقم ( )33لسنة  ،2007وتقابلها المادة ( )450من قانون
التجارة اللبناني المعدل رقم ( )304لسنة .1942

( )4يتم تطبيف هذه المادة بمقتضى المادة ( )241من قانون التجارة االردني رقم  12لسنة .1966
( )5عيد ،أدوار ( .)1975الحماية القانونية للشيك في تشريعات البالد العربية .القاهرة،

12
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الرصيد المقابل للمستفيد بينما التظهير هو نشاط يصدر عن المستفيد ال عن الساح

ويترت

عليه

نقل ملكية الرصيد المقابل الى المستفيد الجديد من الشيك"(.)1

المطلب الثاني
تحقق مديونية البنك بموجب قواعد مقابل الوفاء
يكون البنك ملزم بوفاء الشيكات المسحوبة سحباً صحيحاً عليه متى ما قدمت اليه من قبل
الساح

نفسه او الحامل القانوني ضمن الفترات القانونية  ،اي ان البنك يعتبر مدين بالنقود

الموجودة في حسا

الساح

والمملوكة له باعتباره دائن في مواجهة البنك كما ان استحقاف مقابل

الوفاء في الشيك اليتم اال بتحقف اطالع البنك على الشيك وذلك استناداً الى ماجاء في قانون
التجارة االردني " يكون الشيك مستحف الوفاء بمجرد االطالع عليه .)2("...
كما ان اكتسا

الساح

صفة الدائن في الشيك ال يمكن ان يثير مشكلة لكون إيداع النقود

يتم في حسابه الشذصي الموجود عند البنك لذا يحف له ان يسترد تلك اإليداعات أستناداً الى قواعد
وديعة النقود  ،كذلك الحال بالنسبة الى حامل الشيك وكما سبف ان بينا ذلك في ملكية مقابل الوفاء
اال اننا سنفصل في هذا المطل

عملية انتقال حف مقابل الوفاء من الساح

الى الحامل والذي

ينتج عنه تحقف مديونية البنك من ذالل بيان ايلولة الحف في مقابل الوفاء الى الحامل و صيرورة
هذا الحف الى الحامل القانوني.
الفرع األول :أيلولة الحق في مقابل الوفاء من الساحب الى الحامل القانوني

(  )1تمييز جزاء  ،85/91مجلة نقابة المحامين لسنة ،1986
مجلة نقابة المحامين لسنة ، 1990

. 950

 ،194بالمعنى نفسه تمييز حقوف 89/1060

( )2المادة ( )246فقرة ( )1من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة  ، 1966وتقابلها المادة ( )155فقرة
( )1من قانون التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
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ان الحامل يذلف الساح
محل الساح

في مقابل الوفاء المتوفر في ذمة البنك اي ان الحامل سيحل
الحامل القانوني الحف في مقابل الوفاء بقوة القانون(،)1

في هذا الحف وعليه سيكتس

حيث ان صفة الدائنية ستنتقل من الساح

الى الحامل اي انه سيصبح هو دائن البنك نظ اًر أليلولة

الحف في مقابل الوفاء اليه وان كان ناقصاً( ،)2ولكون القانون استذدم مصطلح (انتقال الحف) في
على ان لفظ "االنتقال" يعد أيسر في

مقابل الوفاء فأن ذلك يعني استذالف الحامل للساح
االستعمال(.)3

اما في حالة عدم تداول الشيك ويكون ذلك في الشيكات االسمية يثور تساؤل نظ اًر لعدم
وجود حامل قانوني في هذا النوع من الشيكات ،من يكون مالك مقابل الوفاء في الشيك المستفيد ام
الساح

بوصفه الدائن االصلي للبنك ان الرأي الغال

هنا مستقر على االعتراف للمستفيد بحف

مقابل الوفاء كما هو معترف للحامل بذلك أي ان الساح

بمجرد إصداره للشيك وتداوله يكون

المستفيد او الحامل هو الدائن الحقيقي للبنك( .)4كما تجدر اإلشارة إلى انه يج
الشيك صادر من قبل الساح

ان يكون إنشاء

ونتيجة تصرف صحيح وهو بكامل أهليته أي أن يكون قادر على

إبرام شيك(.)5
ان البنك يلتزم بنقل مقابل الوفاء من رصيد الساح
على ان يكون هناك مقابل وفاء في الحسا

الى الحامل ومن وقت إصداره للشيك

يساوي قيمة الشيك عند تقديمه ،اما في حالة كون

( )1المادة ( )135من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة .1966

( )2المادة ( )255من قانون التجارة االردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )65فقرة ( )2من قانون
التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
( )3السنهوري ،عبد الرزاف أحمد ( .)2015الوسيط في شر القانون المدني الجديد ،نظرية االلتزام بوجه عام .ط.3
بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية،

 419و. 420

( )4عوض علي جمال الدين  ،مصدر سابف،

.115

( )5الشماع ،فائف محمود ( .)2004أيلولة الحف بمقابل الوفاء لحامل الورقة التجارية .مصدر سابف،

.9
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الرصيد المتوفر في الحسا
هو متوفر في الحسا

اقل من قيمة الشيك يمكن للحامل ان يطل

ثم يرجع في ما تبقى له من رصيد على الساح

الوفاء الجزئي بمقدار ما
والمظهرين على ان يكون

رجوعه عليهم ذالل الفترة القانونية وبذالفه يسقط حقه بالرجوع عليهم.
باإلضافة لذلك ان حف الحامل ال يتأثر بوفاة الساح

او احد المظهرين وال بما قد يط أر

على حالتهم الصحية من األمور التي تؤثر على اهليتهم مثل الحجر عليهم وال حتى في حالة
افالس الحامل  ،حيث بمجرد تحرير الشيك من قبل الساح

وتداوله من قبل المظهرين ووصوله

بيد الحامل القانوني ستنتفي عندها اي عالقة قانونية برصيد الشيك بين الساح
المظهرين والبنك( ،)1كما اليمكن لورثة الساح
الشيك لكون مقابل الوفاء قد انتقل من الساح
باإلضافة لذلك ال يمكن للساح

والبنك او بين

في حالة وفاته او لوكيل التفليسة ان يسترد قيمة
الى الحامل بمجرد تحريره للشيك.

ان يسترد مقابل الوفاء كله او بعضه بعد تحريره للشيك

وال ان يصدر معارضة في الوفاء موجهة الى البنك اال في حالتين سمح له القانون بها وهي حالة
ضياع الشيك او إفالس الحامل حيث ان إصدار معارضة من قبل الساح

ال يؤثر على ملكية

مقابل الوفاء الذي انتقل الى ذمة الحامل القانوني المالية لكن سيترت

على إصدار المعارضة

الحجز على رصيد الشيك لصالح الحامل( ،)2كما اليجوز لدائني الساح

ان يحجزوا على مقابل

الوفاء باالستناد الى قاعدة حجز ما للمدين لدص الغير ،وذلك لكون رصيد الشيك قد انتقل من ذمة

( )1المادة ( )250من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )159من قانون التجارة
العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984

( )2المادة ( )249فقرة ( )2من قانون التجارة األردني المعدل رقم  12لسنة  ،1966وتقابلها المادة ( )158فقرة ()2
من قانون التجارة العراقي المعدل رقم  30لسنة .1984
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مدينهم المالية الى ذمة الحامل على انه يجوز لدائني الحامل طل

الحجز على رصيد الشيك

باعتباره قد أصبح جزء من ذمة الحامل المالية(.)1
الفرع الثاني :صيرورة الحق في مقابل الوفاء
الحظنا سابقاً بأن مقابل الوفاء قد انتقل من الساح
اكتس

الحف في مقابل الوفاء وأصبح البنك المسحو

لل ساح  .عليه فأن من واج
حسا

الساح

إلى الحامل بمعنى ان الحامل قد

عليه مدين له بقيمة الشيك وليس مديناً

البنك هنا استذرال قيمة رصيد الشيك من الرصيد الكلي المتوفر في

وان يقوم بعدها بتسليمها الى الحامل القانوني الذي طال

بقيمة هذا الرصيد،

ويكون ذلك اما عن طريف تسليمه قيمة مقابل الوفاء بصورة نقدية او ان يقوم بنقل مقابل الوفاء من
حسا

الساح

ويضعه في حسا

آذر تابع للحامل بحيث يستطيع من ذالله التصرف في مقابل

الوفاء .
وبذالف ذلك اي في حالة امتناع البنك عن اداء واجبه سيتحمل المسؤولية القانونية حيث
يحف للحامل عندها أقامة دعوص عليه بسب

عدم تنفيذ التزامه والمتمثل بعدم تسديد مقابل وفاء

الشيك ،حيث ان الدعوص هنا ستكون دعوص مباشرة بين الحامل والبنك وان لم تكن بينهم عالقة
قانونية سابقة وباإلضافة لذلك فال يشترط في هذه الدعوص ادذال الساح

كشذ

ثالث لكن

يفضل للحامل ادذاله طرفاً بهدف مساعدته في اثبات توفر مقابل الوفاء كافي لوفاء الشيك لحظة
تحريره( ،)2كما أن الحف في إقامة دعوص على البنك يعتبر جوازياً وليس ألزاميا حيث يمكن للحامل
بدل اقامة دعوص على البنك الرجوع على الملتزمين والضامنين للشيك.

( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2011االيداع المصرفي /االيداع النقدي .مصدر سابف،

.258

( )2الشماع ،فائف محمود ( .)2011االيداع المصرفي  /االيداع النقدي .مصدر نفسه،

.259
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أما في حالة إفالس البنك فأنه يبقى ملتزما في اداء قيمة مقابل الوفاء في الشيك لكونه قد
اصبح من ضمن ذمته المالية التي يضمن الدائنين حقوقهم فيها وبذلك ال يكون هناك حل أمام
الحامل سوص ان يشترك مع بقية الدائنين باعتباره دائن عادي ويذضع معهم إلى قسمة الغرماء.
عليه يج

على البنك ان يؤدي قيمة الشيك بصورة صحيحة إلى الحامل وذلك من ذالل

تثبته من عدم وجود مانع من موانع األداء كالحجز على الرصيد أو عدم وجود رصيد او صدور
معارضة من قبل الساح

حيث سنتكلم عن هذه الموانع بصورة تفصيلية في الفصل الثالث.

44

الفصل الثالث
االمتناع المشروع للبنك عن أداء قيمة الشيك
سبف وأن بينا بأن األساس القانوني ألداء البنك قيمة الشنيك ،وهنو االتفناف الحاصنل منا بنين
البنننك والسنناح

علننى الوفنناء بالشننيكات التنني تسننح

علننى البنننك مننن قبننل السنناح  ،حيننث أن البنننك

ملزم بوفاء الشيك إلنى الحامنل القنانوني وذلنك بمجنرد تقديمنه إلينه باعتبناره قند أصنبح هنو دائنن البننك
بقيمة مقابل الوفاء فإذا أوفى البنك قيمة الشيك برئت ذمته وذمة الساح

وجمينع الملتنزمين بالوفناء،

وهذا هو األصل.
إال انننه توجنند اسننتثناءات قانونيننة تمكننن البنننك مننن تسننبي
على النرغم منن تنوافر رصنيد فني حسنا

االمتننناع عننن الوفنناء بقيمننة الشننيك

السناح  ،فتكنون هنذه األسنبا

رفض األداء كصدور معارضة بالوفاء من قبل الساح

مانعنة لمسنؤولية البننك عنند

أو أن يكون الرصيد محجوز أو عندم كفاينة

الرصيد أو عدم وجود رصيد يغطي مبلغ الشيك(.)1
وعليننه ،ف نإن االمتننناع المشننروع يش نتمل علننى حنناالت وأن هننذه الحنناالت لهننا أسننبابها المانعننة
لمسؤولية البنك .

( )1جاء في القنرار رقنم ( )0لسننة  1994بتناريخ  21994/2/3والصنادر عنن النديوان الذنامس بتفسنير القنوانين فني
األردن بش ننأن تفس ننير الم ننادة ( )209م ننن ق ننانون التج ننارة األردن نني والمنش ننور عل ننى الص ننفحة  542م ننن ع نندد الجري نندة
الرسمية رقم  3640بتاريخ ،1994/3/17
"وحي ننث أن عالق ننة البن ننك بالس نناح

 ،04ما يلي:

ت نندور ب ننين الوكال ننة واألمان ننة ،والقاع نندة فيهم ننا إن ك ننال م ننن الوكي ننل واألم ننين مقي نند

بتعليمننات وأوامننر الموكننل والمسننتأمن ...فننإن مننا ينبننني علننى ذلننك أن معارضننة السنناح

فنني صننرف الشننيك واجبننة

االحترام لدص البنك المسحو عليه وال يجوز للبنك أن يتصرف في مقابل الوفناء النذي بحوزتنه ذالفناً إلرادة السناح

ما لم يتبلغ أم اًر قضائياً بذالف ذلك ،على اعتبار أن المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقنط ولنيس ألينة جهنة
أذرص أن تتدذل في ذلك.

لذا فإنه يجوز للبنك إعادة الشيك واالمتناع عن صرفه بسب

تفليس حامله".

معارضة الساح

في غير حالتي ضياع الشيك أو
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وفي ضوء ذلك ،سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث وكاآلتي:
المبحث األول :المعارضة في أداء قيمة الشيك
المبحث الثاني :الحجز على الرصيد
المبحث الثالث :عدم وجود الرصيد أو عدم كفاية الرصيد
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المبحث األول
المعارضة في أداء قيمة الشيك
تمهيد:
ويقصد بها "طل

االمتناع عن الوفاء الموجه للمسحو عليه اعتراضا في الوفناء ،أيناً كنان

شننكل االعتنراض ،وأيناً كننان الشننذ

الننذي تصنندر عنننه ومننع ذلننك فننأن حكننم هننذه المعارضننات لننيس

واحداً في كل الصور ،ال من حيث الشكل الذي يج

ان تفرغ فينه ،وال منن حينث األثنر ،ويمكنن ان

نقول إجماالً ان حكم المعارضة من الدائنيين يذتلف عن معارضة الساح

او الحامل"

()1

.

أن الحامننل القننانوني للشننيك يعتبننر هننو المالننك الشننرعي لننه وذلننك فنني حالننة اسننتالمه للشننيك
بصننورة قانونيننة مننن قبننل السنناح

أو المظه نرين ،علننى أن يتقنندم إلننى البنننك باسننتيفاء قيمتننه ويكننون

عندها البنك مجبر بأداء المبلنغ متنى منا تأكند منن عندم وجنود عين

يشنوبه  ،حينث يعتبنر الشنيك ذو

أهميننة كبي نرة لكونننه يحننل محننل النقننود ويشننتمل علننى عنص نرين منندني وج ازئنني باإلضننافة لننذلك فهنني
واجبة الوفاء بمجرد االطالع عليها من قبل البنك .
إال ان ننه يح نندث أن يفق نند الحام ننل الش ننيك بس ننب
اإلفننالس ففنني هننذه الحننالتين يجننوز للسنناح

الض ننياع أو أن يك ننون الحام ننل تح ننت حك ننم

أن يصنندر ام ن اًر إلننى البنننك بالمعارضننة عننن أداء قيمننة

الشيك وفقاً للقانون( ،)2ولكن أذا ما قام البننك بوفناء قيمنة الشنيك بنالرغم منن صندور امنر بالمعارضنة

( )1عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

.443

( )2المننادة ( )2/243مننن قننانون التجننارة األردننني المعنندل رقننم  32لسنننة  ، 3311ويقابلهننا المننادة ( /321ثاني ناً) مننن
قانون التجارة العراقي المعدل رقنم  13لسننة  ،3314كمنا قضنت محكمنة التميينز العراقينة فني احندا ق ارراتهنا التني جناء
فيننه " إذا ضنناع الشننيك فعلننى المسننتفيد أذبننار المسننحو عليننه بمعارضننته فنني الوفنناء بقيمننة الشننيك والظننروف التنني

=أحاطت بفقدانه ليعلن المسحو عليه عن ذلك في إحدص الصحف اليومينة ويكنون التصنرف فني الشنيك بناطالً بعند

هذا اإلعالن" .تمييز  /مدنية أولى  /رقم القرار  233لسنة  3371في تاريخ .3373/3/21
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عن الوفاء من قبل الساح

فإنه سنيقع عنندها تحنت مسنؤولية الوفناء منرة أذنرص ،حينث ان منن اسناء

الوفنناء اوفننى منرة اذننرص إلننى مننن سننيقوم بمطالبتننه بقيمننة الشننيك وتكننون لننه صننفة قانونيننة فنني اسننتيفاء
مبلغ الشيك .
أمننا فنني حالننة صنندور معارضننة بغيننر وجننه حننف مننن قبننل السنناح
أسننبا

أو غي نره باالسننتناد إلننى

أذننرص غيننر الحننالتين التنني أجازهمننا المشننرع فيعتبننر عننندها إن هننذه المعارضننة صنندرت بغيننر

وجه حف باعتبار إن الشيك قد حرر وأصبح واج

الوفاء ،كما أن المشرع قد حدد عقوبة لمثنل هنذا

الفعل وذلك العتباره صورة من صور جريمة إصدار شيك بدون رصيد (.)1
عليه فأن البنك يكون ملزم باالمتناع عند صدور المعارضة وال يتم رفع هذه المعارضة من
تلقاء نفسه لكن بناء على قرار يصدر من المحكمة بطل
المعارضننة فنني غيننر الحننالتين التنني ن ن

من الحامل ويكون ذلنك فني حالنة صندور

عليهننا القننانون أو يننتم سننح

المعارضننة مننن قبننل مننن قننام

بإصدارها .كما ال يمكن للمعارضنة فني أداء قيمنة الشنيك أن تتذنذ شنكالً معينناً وال حتنى أن تنتلذ
في إجراء واحد لكونها تتحندد بنناءا علنى شنذ
مفتو لكل شنذ

المعتنرض ،حينث أن االعتنراض علنى األداء يكنون

لنه مصنلحة قانونينة (دائنن السناح  ،أو دائنن الحامنل ،أو وكينل التفليسنة) إال أن

ك نالً مننن المشننرع األردننني والمشننرع الع ارقنني لننم ينظمننا نصننو
الساح

تعننالج المعارضننة الصننادرة مننن غيننر

حيث أن تنظيم حكم هنذه الحناالت متنروك إلنى القواعند العامنة للقنانون علنى أن ينتم التوافنف

فنني مننا بينهمننا وبننين قواعنند الشننيك

()2

يضنناف لننذلك أن المعارضننة التنني تصنندر مننن غيننر السنناح

أو

( )1المادة ( ) /424من قانون العقوبات األردني المعدل رقم  31لسنة  ،3313ويقابلها المنادة ( )3/423منن قنانون
العقوبات العراقي المعدل رقم  333لسنة .3313

( )2عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

.423
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الحامل ال يتم قبولها إال في حالة اتذاذها شكل حجنز منا للمندين لندص الغينر كمنا ال ينتم هنذا الحجنز
اال بصدور أمر من المحكمة حيث سنقوم بتفصيل ذلك الحقاً.
وعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما:
المطل

األول :حاالت المعارضة في الوفاء

المطل

الثاني :إجراءات المعارضة في الوفاء وأثارها

المطلب األول
حاالت المعارضة في الوفاء
أن المشرع األردني قد حدد األشذا

الذين تصدر عنهم المعارضة والحاالت التي تكون

فيها هذه المعارضة صحيحة وذلك باالستناد إلى ما جاء في ن
معارضة الساح

المادة (" )2/209وال تقبل

على وفائه إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله" .أما بالنسبة لدائني الساح

أو

الحامل فإصدار المعارضة من قبلهم يتم من قبل المحكمة عن طريف قيامهم بالحجز على أموال
المدين باالستناد إلى القواعد العامة ،أما المعارضة التي تصدر من وكالء التفليسة فال تتم إال بعد
صدور حكم بشهر إفالس الساح

أو الحامل وفقاً لما ورد في قانون التجارة األردني(.)1

عليه نالحظ أن حاالت المعارضة جاءت محصورة

(الضياع واإلفالس) ،حيث أن

األصل هو وفاء الشيك إلى الحامل دون صدور معارضة موجهة إلى البنك على اعتبار أن مبلغ
الشيك كان قد انتقل من ذمة الساح

إلى ذمة الحامل ،وأن صدور المعارضة يعد استثناءاً من هذا

األصل إال أن وجودها يكون لغرض حماية كل من الحامل أو الدائنين.

( )1المننادة ( )2/243مننن قننانون التجننارة األردننني المعنندل رقننم  32لسنننة  ،3311ويقابلهننا المننادة ( )341مننن قننانون
التجارة العراقي رقم  13لسنة .3314
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وبذلك فإن محكمة التمييز األردنية قضت في أحد ق ارراتها بأنه" ...ال يستطيع الساح
معارضة المسحو

عليه في الوفاء إال في حالتي ضياع الشيك أو إفالس حامله وهو ما نصت

عليه المادة  2/209من قانون التجارة وهذه القاعدة تعد أحدص دعائم الشيك وتقررت تمكيناً له من
أداء وظيفته وتأكيداً لحف حامله وانه بغير الحالتين المشار إليهما -الضياع وافالس الحامل – ال
يجوز االعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطالن الدين األصلي  ،أما إذا عارض
الساح

على الرغم من هذا الحظر ألسبا

أذرص ،وج

على المحكمة أن تأمر برفع المعارضة

ولو في حالة قيام دعوص أصلية وهذا ما نصت عليه المادة  3/209المذكورة آنفاً .وحيث أن
المدعي الساح
كتا

– ادعى في البند الرابع من الئحة دعواه أنه توجه للمدعى عليه الثاني لتقديم

بعدم صرف الشيك المذكور إال أن المدعي عليه أفاد بعدم جدوص الكتا

كونه مضى على

استحقاف الشيك ما يقار السنتان وان البنك ال يصرف شيكاً قد مضى على استحقاقه أكثر من
ستة أشهر ولم يدعي بأن الشيك قد ضاع منه أو أفلس حامله ولذا فأن عدم توجيه اليمين على هذه
الواقعة يكون متفقاً وأحكام القانون"(.)1
ومن ن

المادة  2/209نالحظ عدم تحديد المعارضة بنوع واحد من الشيكات حيث

جاءت شاملة لجميع أنواع الشيكات وسنقوم ببيان كل حالة من حاالت المعارضة التي تصدر إلى
البنك على حد ومن هي الجهة التي تصدر المعارضة في كل حالة ،وبالتفصيل التالي:
الفرع األول :حالة ضياع الشيك
يقصد بضياع الشيك هو "فقدان حيازة الشيك بسب

غير أرادي"

()2

دون إرادة مالكه ويكون

ذلك بسرقته أو ضياعه بصورة ال إرادية من يد الحامل أو من يد الساح  ،حيث أن ما يجيز
( )1تمييز حقوف رقم  2331/3333في تاريخ  ، 2337/4/21منشورات مركز عدالة األردني.
( ) 2المادة ( /34ثانيا) من قانون التجارة العراقي المعدل رقم  13لسنة .3314
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المعارضة للحالتين السابقتيين دون غيرها في ضياع الشيك أن الحامل الذي يطال

بقيمة الشيك قد

يكون وصل إليه بصورة غير مشروعة ،وبذلك ال تكون له أي صفة قانونية في استيفائه وال يقوم
البنك بصرف الشيك إال أن يصدر حكم قضائي بذلك ،أما بالنسبة إلى حاالت االحتيال كأن تقع
جريمة احتيال على الساح
لدص شذ

يقوم من ذاللها بإصدار شيك أو ذيانة أمانة وذلك مثل إيداع الشيك

ثالث .نالحظ من الحاالت السابقة أن الساح

قد تذلى بصورة إرادية عن الشيك وان

في الحالة األولى والثانية مشوبة بعي

الذداع ذالفاً للحالة الثالثة ،أو إعطاء

كانت إرادة الساح

الحامل الشيك مع وجود نق

في احد بياناته بغية إكماله إال انه يملئ البيان بذالف المتفف عليه

مع الساح .
أن جميع الحاالت السابقة ال يمكن اعتبارها من المعارضة (ضياع الشيك) ،الن حالة
الضياع األصل إنها تحدث بصورة الإرادية أي بغير إرادة الساح

أو الحامل أما في حالة إساءة

األمانة من قبل من تم ائتمانه على الشيك هنا تكون اإلرادة سليمة للساح
في حالة االحتيال على الساح

في إعطاء الشيك ،لكن

بإصدار شيك أو الحصول على الشيك بالتهديد فتكون اإلرادة هنا

غير سليمة على اعتبارها مشوبة بعي

الذداع(.)1

هذا وقد قضت محكمة التميز األردنية في إحدص ق ار ارتها بشأن حالة االحتيال حيث جاء
في القرار "ال يجوز معارضة الساح

على وفاء قيمة الشيك إال في حالة ضياعها أو تفليس

حاملها عمالً بالمادة ( )2/209من قانون التجارة وعليه فيكون الحكم القاضي بإلغاء قرار المدعي
العام بوقف صرف قيمة الشيكات المحررة ألمر الوكيل العام لمالكة الشقة لثبوت عدم حصول

( )1المرصننفاوي ،حسننن صننادف ( .)3371المرصننفاوي فنني جنرائم الشننيك .اإلسننكندرية :منشننأة المعننارف باإلسننكندرية،
.333
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الوكيل على تلك الشيكات بطريقة االحتيال ولعدم ثبوت وفاة المالكة (الموكلة) والغاءها لوكالة
الوكيل العام متفقاً وأحكام القانون"(.)1
أن يصدر المعارضة متى ما فقد الشيك من

ومن ذالل ذلك نستنتج انه يمكن للساح

قبله أو من الحامل أو سرف من احدهما .ففي حالة الفقدان أو السرقة من يد الحامل يكون هو
مسؤول عن تبليغ البنك بالمعارضة بأسرع وقت قبل أن يتم تقديمه إلى البنك وذلك على اعتبار ان
المبلغ قد انتقل من ذمة الساح

إلى ذمته المالية لكن المشرع أجاز للساح

في الوفاء بهدف عدم ترك الشيك لدص شذ

أن يصدر معارضة

ليس لديه الحف في استيفاء قيمته ولكي يحافظ على

حقوف حامل الشيك الشرعي باإلضافة لذلك فإلصدار المعارضة إجراءات معينة تذتلف من بنك
إلى آذر  ،وأن رجوع الحامل على الساح
الن الساح

لتبليغه بالضياع أو السرقة يص

في مصلحته وذلك

يحتفظ ببضع بيانات الشيك في (كع ) دفتر الشيكات حيث يتمكن من ذاللها

مساعدة البنك على تحديد الشيك ومنها رقم الشيك المبلغ وأي بيان آذر يساعد على تحديد الشيك.
كما أن البنك تقع عليه مسؤولية التحقف من صفة مقدم الشيك أي هل له الحف في استيفاء
قيمة الشيك أم ال ،ففي حالة قيام البنك بالوفاء لشذ

ليست له أي صفة قانونية في الشيك كان

وفائه غير صحيح وعندها لن تبرئ ذمته على اعتبار انه سيطال

بوفاء قيمة الشيك مرة أذرص من

قبل الحامل الشرعي له.
ويحدث في بعض األحيان أن الساح

ال يعارض على الشيك فو اًر أي بعد تبلغه من

الحامل بالضياع أو السرقة إال بعد أن يتأكد من أن الحامل قد سرف أو ضاع الشيك منه فعالً

( )1تميننز حقننوف رقننم  3333/273بتنناريخ  ، 3333/7/37منشننورات نقابننة المحننامين األردنيننين لسنننة ، 3332
.2373
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وذلك لالطمئنان من كون الحامل حسن النية في ذلك ،لكون الساح
الجزائية إذا ثبت فيما بعد أن الشيك قد انتقل بالتظهير إلى شذ

سيتعرض إلى المسؤولية

آذر من قبل الحامل(.)1

الفرع الثاني :إفالس الحامل:
عرف قانون التجارة األردني اإلفالس

()2

فني المنادة ( )316التني جناء فيهنا بأننه " يعتبنر فني

حالننة اإلفننالس كننل تنناجر يتوقننف عننن دفننع ديونننه التجاريننة وكننل تنناجر ال ينندعم الثقننة الماليننة بننه إال
بوسننائل يظهننر بجننالء أنهننا غيننر مشننروعة

()3

"حيننث يقننوم السنناح

بإصنندار معارضننة إلننى البنننك فنني

حالة إفالس الحامل إليقاف صرف الشيك وبذلك سيقوم البننك بتجنين

مقابنل الوفناء فني الشنيك إلنى

حننين رفننع المعارضننة ،كمننا يمكننن لوكيننل التفليسننة أيضناً إصنندار معارضننة فنني الوفنناء إلننى البنننك دون
الرجنوع إلنى القضناة ،وذلننك علنى اعتبنار ان المحكمننة هني منن قامنت بتعيينننه باعتبناره وكينل قضننائي
لكننل مننن المفلننس والنندائنين( ،)4لحمايننة حقننوقهم وبننذلك سننتغل ينند الحامننل القننانوني عننن التصننرف فنني
أمواله ويحل عندها وكيل التفليسة محله بإدارة أمواله بقوة القانون(.)5
عليه فإن المعارضة هنا ممكن أن تصدر من الساح

أو من وكيل التفليسة  ،على أنه في

حالننة وفنناء البنننك بقيمننة الشننيك إلننى الحامننل المفلننس يعتبننر وفائننه هنننا صننحيحاً بشننرط عنندم صنندور
( )1القضاة ،فياض مفلي ( .)2332شر القانون التجاري األو ارف التجارية .ط ،2عمان :دار وائل،
( )2تجنندر المالحظننة ان قننانون التجننارة لننم يننن

.427

علننى حالننة ضننياع الشننيك مننن قبننل الحامننل المعسننر (غيننر التنناجر).

ويبد لنا امكانية شموله بنفس حكم الحامل المفلس (التاجر).
( )3يقابلهننا نن

المننادة ( )3/211مننن قننانون التجننارة الع ارقنني رقننم  13لسنننة  ،3314هننذا كمننا عرفننه جانن

مننن الفقننه

ومنهم الدكتور الياس ناصيف بأنه "نظام يطبف على التجارة  ،ويرمي إلى تنظيم التنفيذ الجماعي علنى أمنوال التناجر
المنندين الننذي يتوقننف عننن دفننع ديونننه التجاريننة فنني مواعينند اسننتحقاقها  ،وذلننك عننن طريننف القواعنند التنني تكفننل للنندائنين

تحصننيل حقننوقهم ،ضننمن حنندود األم نوال التنني يملكهننا التنناجر المفلننس" اليننأس ،ناصننيف ( .)3311الكننافي فنني قننانون
التجارة واإلفالس .ط .3ل ،3بيروت ،باريس :منشورات بحر المتوسط ومنشورات عديدات.
( )4المادة  )2/3( 111من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة .3311

( )5المادة ( )127من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة  ،3311وتقابلها المنادة ( )211منن قنانون التجنارة
العراقي المعدل رقم  13لسنة .3314
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معارضة من قبل الساح

أو وكيل التفليسة وذلك الن البنك ال يتحقف عند تقديم الشيك إليه إال من

شذصننية الحامننل المطال ن

بقيمتننه أي هننل لننه صننفة فنني اسننتيفاء الشننيك أم ال وال يتحقننف مننن كننون

حامله مفلس أم غير مفلس(.)1
وهنا يكون البنك حسن النية أما في حالة علمه بإفالس الحامل ووفاء الشيك له يعتبر سيء
النية ويكون وفائه في هذه الحالة باطالً وذلك لحماية حقوف داني الحامل.
باإلضننافة لمننا سننبف فننإن السنناح

ال يمكنننه أن يعننارض بوفنناء الشننيك اسننتناداً إلننى إفننالس

الحامننل إال فنني حالننة إشننهار إفالسننه مننن قبننل القضنناء
معارضننة مننن قبننل السنناح

()2

بنناإلفالس أو الضننياع يوج ن

وبننذلك فننإن تسننلم البنننك المسننحو عليننه
عليننه االمتننناع .أمننا إذا كانننت معارضننته

تستند إلى أمر غير اإلفالس والضياع ترفع المعارضة عندها بطل

يقدمه الحامل إلى المحكمة.

الفرع الثالث :المعارضة الصادرة من غير الساحب
نصت الفقرة ( )1من المادة ( )253من قانون التجارة األردني على " من يوفي قيمة الشيك
بغير معارضة من أحد يعد وفاءه صحيحاً مع عدم اإلذالل بحكم المادة  ، "274نالحظ منن ذنالل
ن

المادة أن المعارضة ال تقتصر فقنط علنى السناح

الحننف فنني المعارضننة لكننن يجن

أي باإلضنافة للسناح

هنناك أشنذا

لهنم

أن تتننوفر لننديهم مصننلحة فنني الحننف وه نؤالء األشننذا

هننم الحامننل

القننانوني أو دائننني الحامننل أو دائننني السنناح  ،وأن المعارضننة هنننا تذتلننف مننن شننذ

إلننى آذننر .

لذلك سنتناول كل شذ

من األشذا

الذين لهم مصلحة فني المعارضنة منن غينر السناح

حد وكما يلي:
ْ

( )1شفيف ،محسن ،مصدر سابف،

.173

(  )2المادة ( )3/137من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة .3311

علنى
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أوالً :المعارضة الصادرة من الحامل القانوني
يجري في بعض األحيان أن يقوم الحامل بالطل

من البنك بعدم دفع قيمة الشيك ،حيث

يقوم بذلك لغرض الدفاع عن حقه( .)1لكون الشيك يعتبر تصرف إرادي وال يحرر إال بوجود توقيع
الساح

وباقي البيانات اإللزامية حيث يقوم الحامل بعدها أي بعد تسليم الشيك من الساح

إلى البنك والذي سيطل

بتقديمه

منه البنك بعد وفائه بقيمة الشيك بالتوقيع عليه ،ويعتبر التوقيع هنا على

الشيك بمثابة مذالصة من قبل الحامل ،إال انه من الممكن أن يفقد الحامل هذه الورقة أما عن
طريف الضياع أو السرقة ،فيقوم بإصدار معارضة إلى البنك للمحافظة على مقابل الوفاء من (القط
الشيك) ،بتقديمه إلى البنك لغرض استحصال قيمته .هذا ويحدث في بعض األحيان أن يقوم
الحامل بالتوجه إلى الساح

منه إصدار المعارضة على اعتبار ان الساح

لغرض الطل

يمكنه

مساعدة كل من الحامل والبنك في معرفة بعض بيانات الشيك من رقم الشيك وغير ذلك ،على
الرغم من كون الساح

ليس له مصلحة في المعارضة على عكس الحامل ،الذي يج

اإلسراع في إصدار المعارضة ألنه عند تقديم الشيك للوفاء من شذ
من الحامل أو الساح

عليه

آذر دون وجود معارضة

سيعتبر وفاء البنك عندها وفاءاً صحيح لكن في حالة صدور معارضة وقام

البنك بصرف الشيك سيكون وفائه باطالً وسيطال
أما في حالة إفالس الحامل وتنصي

بالوفاء بقيمة الشيك مرة أذرص .

وكيل تفليسه على ممتلكاته فإن وكيل التفليسة هنا

يحف له إصدار معارضة إلى البنك في الحاالت التي أجازها القانون (ضياع الشيك ،إفالس حامله)
 ،ويوجد أشذا

أيضاً نرص من الممكن أن يعارضوا في وفاء قيمة الشيك مثل أشذا

الذلف

العام مجتمعين أو منفردين على أن تكون لهم مصلحة في هذه المعارضة ،وفي حالة وجود أكثر
( )1غنايم ،حسين يوسف ( .)3332المعارضة فني الوفناء بقيمنة الشنيك .بحنث منشنور فني مجلنة القنانون واالقتصناد.
العدد الثاني والستون ،القاهرة ،جامعة القاهرة،

. 231
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شذ

يشترك في صفة الحامل الشرعي يمكن ألي شذ

منهم أن يعارض في وفاء الشيك في

حالتي الضياع أو سرقته.
ثانياً  :المعارضة الصادرة من دائني الحامل أو وكيل تفليسته
سبف وأن بينا بأن الحامل يعتبر هو المالك القانوني للشيك ينتقل بموجبه مبلغ الشيك من
ذمة الساح

إلى ذمته ليصبح بذلك دائن بمبلغ الشيك للبنك ،وسيتمكن بذلك دائني الحامل من

إصدار معارضة إلى البنك بصورة حجز ما للمدين لدص الغير ،وليبقى مبلغ الشيك محفوظاً عند
البنك ويقوم عندها بالتنفيذ على المبلغ كما أن هذه المعارضة ال تحصل إال إذا اتذذت شكل
الحجز تحت يد الغير(.)1
إال أن هذا الحجز قد يواجه صعوبة من الناحية العملية ،فقد يكون البنك ال يعلم بإن
الساح

قد اصدر شيكاً إلى المستفيد (الحامل القانوني) فهنا يكون البنك غير ملزم بمثل هذه

المعارضة ،حيث أن مبلغ الشيك هنا باقي في ذمة الساح

أي أنه ال يزال غير منتقل إلى ذمة

الحامل ويالحظ من ذلك أن الحجز في هذه الحالة يرد على مبلغ الشيك وهو في ذمة الساح

من

قبل دائن الحامل ،وانه متى ما تقدم دائن الحامل بالحجز على حف مدينه في مبلغ الشيك سينفي
البنك وجود هذا الشيك لكونه على غير علم به(.)2
كما ال يمكن لدائن الحامل الحجز على الشيك في حالة إفالس مدينه ،لكون وكيل التفليسة
هو من يحف له إصدار المعارضة وذلك على اعتبار ان البنك غير ملزم بالتحقف من كون الحامل

( )1عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

.422-71

( )2جزمة ،سامي طه سليمان ( .)2331المعارضة في وفاء الشيك وفف أحكام قانون التجارة األردني رقم  32لسنة
 .3311نابلس ،فلسطين ،جامعة النجا الوطنية،

.71
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مفلس أم غير مفلس ،ومع ذلك فإن المعارضة الصادرة من وكيل التفليسة تتذذ شكالً آذر دون
الحجز وانه على البنك احترامها وعدم دفعها اال بعد حل النزاع ورفع الحجز(.)1
ثالثاً :المعارضة الصادرة من دائني الساحب
قد يلجأ دائني الساح

أيضاً إلى إصدار معارضة إلى البنك بعدم وفاء الشيكات التي

يسحبها مدينهم لكن المعارضة هنا تذتلف في كونها ال تتم على شيك معين أنما على حسا
الشيكات بصورة عامة حيث تتذذ المعارضة هنا أيضاً شكل حجز ما للمدين لدص الغير ،وأن دائني
الساح

عند إيقاعهم الحجز على رصيد الساح

يج

على البنك عدم االعتراض عليه من ذالل

التعرض إلجراءات الحجز أو صحة التوقيع أو هل يحف للدائن ان يوقع الحجز أم ال  ،أما اذا أراد
شذ

إبطاله فيج

أن يكون له مصلحة في ذلك على انه ال يتم إال عن طريف اللجوء إلى

القضاء.
وعلى أية حال فإن إيقاع الحجز من قبل دائني الساح

على رصيده ال يرد على الشيكات

التي قام بإصدارها قبل إيقاع الحجز ،لكون مقابل الوفاء هنا قد انتقل من ذمة الساح
المستفيد بمجرد إصداره للشيك باإلضافة إلى أن إفالس الساح

بعد إصداره للشيك يج

إلى ذمة
أن ال

يؤثر على التزام البنك بدفع قيمته إلى الحامل القانوني(.)2
وبما أن مقابل الوفاء الموجود الشيك قد انتقل من ذمة الساح

إلى ذمة الحامل فإن حف

الحامل في إقامة دعوص على البنك انتقل بمجرد انتقال الحف ،والذي يراد به لحظة إصدار الشيك،
لكن في حالة الحجز على الرصيد من قبل الدائنين أو وكيل التفليسة قبل إصدار الشيك فيعتبر

( )1عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

.422

( )2البنارودي ،علنني ( .)3371الننوجيز فنني القننانون التجناري ،األوراف التجاريننة واإلفننالس .اإلسننكندرية ،بننند ()4
.372
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الحجز صحيحاً ويكون الشيك في هذه الحالة ذالي من الرصيد  1اال ان الصعوبة تكمن في هذه
الحالة من الناحية العملية في حالة وجود شيك مقدم إلى البنك من قبل الحامل القانوني ووجود
حجز على رصيد الحسا

المسحو

منه الشيك  ،يتعين هنا على الحامل إثبات أسبقية إنشاء

الشيك على الحجز لكونه يدعي ذرول مبلغ الشيك من ذمة الساح

ودذوله في ذمته(.)2

المطلب الثاني
إجراءات المعارضة في أداء قيمة الشيك وآثارها
أن المعارضن ن ننة فن ن نني أداء قيمن ن ننة الشن ن ننيك تعتبن ن ننر عمن ن ننل إج ارئن ن نني لكونهن ن ننا تن ن ننتم عن ن ننن طرين ن ننف
إج ن نراءات معينن ننة من ننن قبن ننل المعتن ننرض موجهن ننة إلن ننى البنن ننك المسن ننحو علين ننه ،وان هن ننذه المعارضن ننة
تنن ننتج آثارهن ننا من ننن ذن ننالل العمن ننل بتلن ننك اإلج ن نراءات ،علين ننه قمنن ننا بتقسن ننيم هن ننذا المطل ن ن

إلن ننى فن ننرعين

وبالتفصيل التالي:
الفرع األول :إجراءات المعارضة في أداء قيمة الشيك
يج

ان تصدر المعارضة من شذ

له مصلحة قانونية وتكون موجهة إلى البنك بعدم

صرف الشيك ،ألن المعارضة الصادرة من دائن الحامل أو دائن الساح

سبف أن بينا بأنها تتذذ

شكل الحجز على أموال مدينهم لدص البنك وبذلك فإن إجراءاتها تتم وفف القواعد العامة ،أما في
حالة كون الساح

أو الحامل مفلس فيعتبر وكيل التفليسة هو من يتولى المعارضة في الوفاء وان

إجراءات معارضته تتم طبقاً ألحكام اإلفالس.

( )1ناصيف ،الياس ( .)3312الكامل في قانون التجارة .الجزء األول .ط .2بيروت:منشورات عويدات،
( )2غنايم ،حسين يوسف ،مصدر سابف.
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أما المعارضة الصادرة من قبل الساح
قانون التجارة لم يورد ن
من قبل كل من الساح

أو الحامل في وفاء قيمة الشيك فإن المشرع في

يبين إجراءات المعارضة ،لذلك سنتناول إجراءات المعارضة الصادرة
والحامل في هذا الفرع على التفصيل التالي :

أوال  :إجراءات المعارضة الصادرة من قبل الساح
أن المعارضة الصادرة من قبل الساح

:
أما تكون معارضة موجهة بصورة مباشرة إلى

البنك أو تكون من ذالل اللجوء للقضاء المستعجل من اجل الحصول على قرار يقضي بوقف
صرف الشيك ،فبالنسبة لمعارضة الساح

الصادرة بصورة مباشرة إلى البنك فتكون استناداً إلى

العالقة العقدية فيما بينهما ،حيث أن هذه العالقة تمكن الساح
تحريرية أما عن طريف كات

العدل أو إرسال ذطا

من إصدار المعارضة بصورة

مسجل أو عادي

() 1

كما يمكنه إصدار

المعارضة بصورة شفوية.
هذا وقد اذتلف الفقهاء في تحديد حف البنك من التحقف في المعارضة الصادرة من
الساح

وذلك لعدم وجود ن

قانوني في قانون التجارة ينظم ذلك( ،)2حيث ذه

البنك ال يملك حف التحقف من سب
الساح

أن يثبت للبنك سب

الحامل معرفة سب

المعارضة( ،)3وبذالف ما سبف ذه

رأي إلى أن

رأي آذر إلى أن على

المعارضة ،4أال إننا نميل مع االتجاه الثاني لكون ذلك سيسهل على

المعارضة والعمل على رفعها باإلضافة إلى كونه يعتبر رادع أمام كل ساح

سيء النية بإصدار معارضات غير صحيحة فقط لغرض تأذير صرف الشيك .أما بالنسبة
للمعارضة الصادرة من قبل الساح
( )1المادة ( )1/22من قانون الكات

عن طريف القضاء المستعجل فتتم عن طريف تقديم طل

من

العدل األردني المعدل رقم ( )33لسنة .3322

( )2المننادة  321مننن قننانون التجننارة تننذكر نص ناً هنننا حيننث نالحننظ انننه إذا تبننين ان سننب
إفالس يلتزم البنك عندها بدفع قيمة الشيك رغم ردود معارضة بذلك.

( )3العكيلي ،عزيز ( .)2333انقضاء االلتزام الثابت في الشيك .مصدر سابف،
( )4العطير ،عبد القادر ،مصدر سابف،

233

المعارضننة لننيس ضننياع أو

.237
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قبل الساح

إلى قاضي األمور المستعجلة أو قاض المحكمة المذتصة بالنزاع بإيقاف صرف

الشيك من ذالل حبس مبلغ الشيك.
ثانياً  :إجراءات المعارضة الصادرة من قبل الحامل
األصل هو أن يقوم الحامل بتقديم الشيك إلى البنك لغرض صرفه ،لكن يحدث أن في
بعض األحيان أن الحامل يفقد حيازة الشيك عن طريف ضياعه أو السرقة  ،عندها لن يتمكن من
الحصول على قيمة الشيك إال في حالة المعارضة واتباع إجراءات معينة منها الحصول على نسذة
أذرص من الشيك الضائع أو الحصول على قرار من المحكمة بوفاء قيمة الشيك  ،أو أن يقيم دعوص
على حائز الشيك اذا اثبت سوء نية أو اذا ما ارتك
إتباع أي إجراء من اإلجراءات السابقة ال يص

ذطأ جسيم للحصول على الشيك

()1

إال أن

في مصلحة الحامل الذي يروم بتلك اإلجراءات

الحصول على قيمة الشيك.
فال يستطيع الحامل الحصول على نسذة أذرص من الشيك االسمي إال برجوعه على
الساح

والطل

منه تحرير نسذة أذرص عن طريف القضاء بشرط أن يتحمل الحامل مصاريف

إصدار النسذة الجديدة على اعتبار أنها تعمل على صالحه ( ،) 2أما الشيك ألمر فيقوم الحامل
بالرجوع على المظهرين واحد تلو اآلذر إلى أن يصل إلى الساح
بدل المفقودة على أن يؤشر عليها (بدل فاقد) عندها يج
الشيك وال يجوز للحامل ان يطال

ويطل

منه تحرير نسذة جديدة

على كل مظهر أثبات توقيعه على

بقيمة الشيك في هذه الحالة إال بقرار من المحكمة ويشترط

باإلضافة لذلك ان يقوم بتقديم كفيل(.)3
أما إجراء الحصول على قرار من القاضي بصرف قيمة الشيك فال يتم إال أن يثبت الحامل
ملكية مقابل الوفاء إليه .وبالنسبة لدعوص استرداد الشيك فإن أجرائها يشكل صعوبة على صاح
( )1المادة ( )243من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة .3311
( )2شفيف ،محسن ،مصدر سابف،

121

(  )3المادة ( )222من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة .3311
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الشيك حيث عليه ان يثبت بأن من يحمل الشيك قد حصل عليه بسوء نيه من ذالل علمه بفقدان
الشيك ،أما بالنسبة إلى إجراءات معارضة الشيك ألمر فإن ذطره يكون كبي اًر في حالة فقدانه من
ذالل السرقة أو الضياع على اعتبارات ملكية الشيك ،حيث تنتقل بالمناولة دون الحاجة إلى ذكر
اسم الحامل وتطبف عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ،حيث يلزم البنك بوفاء قيمة الشيك
إلى الحامل دون معرفة كيفية وصوله الى من يطال

بقيمته .وتجدر المالحظات ان المشرع

العراقي قد اهتم بمعالجة موضوع المعارضة في وفاء الشيك لحامله من ذالل تذصي
( )163 ،160 ،165حيث تبين هذه المواد اإلجراءات التي يج

المواد

ان تتبع لغرض إصدار

المعارضة ،أ ما المشرع األردني فلم يهتم بمعالجة هذا الموضوع سوص ما جاء في المادة ()255
منه.
الفرع الثاني  :آثار المعارضة في اداء قيمة الشيكات
أن اثار المعارضة الصادرة سواء من قبل الساح
البنك بها ،حيث يج

او الحامل ال تنشئ أثر لها اال بعد علم

عليه عندها االمتناع عن اداء قيمة الشيك للشذ

المطال

بمبلغه الى ان

يتم رفع هذه المعارضة من قبل من قام بإصدارها او عن طريف قرار من القاضي ويكون ذلك بعد
ان يقدم حامل الشيك طلباً الى المحكمة برفع المعارضة ،اما في حالة وفاء قيمة الشيك من قبل
البنك بعد وصول المعارضة اليه بعدم اداء الشيك فأن البنك سيتعرض للمسائلة القانونية إال اذا
كانت تلك المعارضة غير صحيحة اي لم تتوافر فيها الشروط القانونية ،حيث أن البنك هو من يقع
عليه ع ء اإلثبات فيما اذا كانت المعارضة التي وصلت إليه غير سلمية ،او في حالة وفائه بقيمة
الشيك ووصلت بعدها معارضة اليه بعدم الوفاء .فأن البنك ال يجوز له قبول المعارضة اذا كانت
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()1

المعارضة الواصلة إليه غير مشروعة

وال يسأل عن أدائه للشيك امام من اصدر اليه المعارضة

او امام الساح .
عليه فأن على البنك ان يمتنع عن وفائه بمبلغ الشيك متى وصلت تلك المعارضة اليه او
ألي فرع آذر من فروع البنك ،وذلك لكونها سترت
من ذالل قيده امانه في حسا
الساح

اثر على البنك بتجني

مقابل الوفاء في الشيك

الحامل القانوني على اعتبار ان مبلغ الشيك قد انتقل من ذمة

إلى ذمة الحامل ،كما يج

على البنك التثبت من الصفة القانونية للشذ

المطال

بقيمة الشيك.

( )1أبوطالن  ،صنال أمنين ( .)3337المعارضننة فني الوفناء بقيمننة الشنيك فني القننانون الفرنسني واإلمناراتي .الشننارقة:
الفكر الشرطي ،تصدر عن شرطة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة،

.223

62

المبحث الثاني
الحجز على الرصيد
يعتبر البنك مدين الى الساح

بالرصيد المتوفر في حسابه ،على ان هذا الحف في الرصيد

من الممكن ان ينتقل كله او بعضه بعد ان يقوم الساح

بإصدار شيك مما يرت

انتقال مقابل وفاء

هذه الورقة التجارية وبالتالي فإن ذلك يعني ان الحجز الذي يقوم به دائن الساح

ال يقع على

مقابل وفاء الشيك الذي يصدر قبل تأريخ تنفيذ الحجز الن مقابل الوفاء في الشيك سينتقل من
الساح

إلى الحامل القانوني ،أما دائن الحامل فال يمكنه ايقاع الحجز على حسا

الساح

انما

على مقابل وفاء الشيك المتوفر عند البنك باسم مدينه (الحامل القانوني) ويقوم بذلك بغية
استحصال حقه من مدينه عن طريف التنفيذ على المقابل المذكور.
وبذلك يعتبر الحجز على الرصيد حالة متاحة لدائني الساح
مدينهم على اعتبار ان حسابه ذو طبيعة دائنية يكون فيه الساح
في حسابه .وبالتالي فأن لدائني الساح

في الحجز على حسا

دائن الى البنك بالرصيد المتوفر

الحف في إيقاع الحجز (التنفيذي ،االحتياطي) بصورة

منفردة او مجتمعين لفرض الحصول على حقوقهم .هذا الن القواعد العامة أجازت لهم إيقاع الحجز
على مال مدينهم الموجود عند البنك ،لكن يج

التمييز في ان الحجز قد تم قبل ام بعد تحرير

الشيك وتداوله بين المظهرين ،وهذا ما سنقوم بالتكلم عنه في المبحث.
لكن يج

في البداية التمييز بين الحجز التنفيذي والحجز االحتياطي ،حيث نالحظ ان

قانون التنفيذ األردني قد نظم الحجز التنفيذي وفقا لقواعده حيث نصت المادة (/13أ) منه " للدائن
ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من األموال المنقولة لدص الغير او من المبالغ او الديون ولو
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كانت مؤجلة او معلقة على شرط"( .)1ويتم هذا الحجز بكتا

يوجه من قبل دائرة منفذ العدل الى

البنك بمنع تصرف المدين (الساح ) بماله الموجود عند البنك ،)2("..هذا ويج

على البنك ان ينفذ

قرار الحجز وعدم مذالفته واال تحمل مسؤولية هذه المذالفة.
أما بالنسبة للحجز االحتياطي (الحجز التحفظي) فقد نظم في قواعد قانون أصول
المحاكمات األردني حيث جاء في المادة ( )3/343منه " للدائن طل

توقيع الحجز االحتياطي

سواء قبل اقامة الدعوص او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي االمور المستعجلة او المحكمة
باالستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او باالستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك
على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشذ
الدعوص"( .)3هذا ويج

على البنك بعد تسلمه ورقة الحجز ان يطلع المحكمة ذالل مدة ثمانية أيام

عن النقود الموجودة في حسا
من ذالل طل

الثالث نتيجة

المدين وجنسها ونوعها( ،)4ويتم إيقاع الحجز على حسا

الساح

يقدم المحكمة سواء في (القضاء المستعجل او القضاء العادي) ويتم اللجوء اليه في

حالة عدم وجود سند تنفيذي للدائن بالدين.
وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،وكما يلي:
المطل

األول  :تأريخ إيقاع الحجز

المطل

الثاني :نطاف تنفيذ الحجز

( )1المننادة (/13أ) مننن قننانون التنفيننذ األردننني المعنندل رقننم  11لسنننة  ،2337ويقابلهننا المننادة ( )72مننن قننانون التنفيننذ
العراقي المعدل رقم  42لسنة .3313

( )2الشننماع ،فننائف محمننود ( .)2332مننن مشننكالت الحجننز علننى رصننيد حسننا
عدد ،1السنة الثالثة،

الشننيكات ،مجلننة القضنناء التجنناري،

.2

( )3المننادة ( )3/343مننن قننانون أصننول المحاكمننات المدنيننة األردننني المعنندل رقننم لسنننة ،ويقابلهننا المننادة ( )213مننن
قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل رقم لسنة .

( )4المننادة ( )342مننن قننانون أصننول المحاكمننات األردنيننة المعنندل رقننم  24لسنننة  ،3311ويقابلهننا المننادة ( ) مننن
قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل رقم  11لسنة .3313
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المطلب األول
تأريخ إيقاع الحجز
ينتم البندء بسنريان الحجنز علنى رصنيد السناح

منن ينوم تبلينغ البننك بهنذا الحجنز ولنيس منن

تاريخ صدور قرار المحكمة بالحجز على الرصيد( ،)1حيث سيترت
اإلج نراءات وتشننتمل علننى وضننع إشننارة الحجننز علننى حسننا

على البننك عنندها مجموعنة منن

السنناح  ،باإلضننافة لننذلك يقننوم البنننك

بإعطنناء الجهننة التنني قامننت بإصنندار الحجننز س نواء كانننت (المحكمننة او دائ نرة التنفيننذ) بالتفصننيل عننن
الحسا

عند تبلغه بقرار الحجز ،األمنر النذي سنيرت

على هذا الحسا

امتنناع البننك عنن صنرف الشنيكات المسنحوبة

الالحقة لتاريخ تنفيذ الحجز ،اما بالنسبة للشيكات التي تم سحبها قبل تاريخ تنفينذ

الحجز سيلزم البنك بوفائها إلى الحامل القانوني ،وذلك لكون مبلغ الشيك قد انتقل من ذمة السناح
إلى ذمة الحامل باالستناد إلى قاعدة ايلولة الحف في مقابل الوفاء إلى حامل الورقة التجارية(.)2
عليه قضت محكمة التمييز األردنية في احد ق ارراتها منا يلني "ان قنرار الحجنز ال يسنري أثنره
علننى حامننل الشننيك المسننحو بتنناريخ سننابف للحجننز اذ ان الرصننيد انتقننل مننن ذمننة البنننك الننى ذمننة
المسنتفيد ونشنأت بنين الطنرفين عالقننة مصندرها إصندار الشنيك ألمنر المسننتفيد سنواء بقني هنذا الشننيك
معه او جيره او صرفه"(.)3
اال انننه ظهننر ذننالف حننول تطبيننف األحكننام القانونيننة بشننأن الحجنز علننى الرصننيد ومنهننا فنني
حالة حندوث ننزاع بنين الحامنل القنانوني للشنيك النذي يحمنل شنيك ذو تناريخ سنابف علنى تناريخ ايقناع
الحجننز والنندائن الننذي قننام بننالحجز علننى حسننا

السنناح  ،حيننث اذتلفننت اآلراء هنننا فننذه

رأي الننى

( )1المادة ( )342من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم  24لسنة 3311
( )2المننادة ( )312مننن قننانون أصننول المحاكمننات المدنيننة األردننني رقننم  24لسنننة  ،3311ويقابلهننا المننادة ( )12مننن
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم لسنة

( )3تمييز حقوف رقم  3313لسنة  3313في تاريخ  ، 3333/4/13منشورات مركز قسطاس األردني.
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اعتماد التاريخ المذكور في الشيك فإذا كان تاريخ الشيك سابف على تاريخ الحجز يكنون علنى البننك
عننندها وفنناء قيمننة الشننيك( .)1أمننا النرأي الثنناني فننذه

الننى تننرك حننل هننذه المسننألة الننى القضنناء س نواء

أكننان تنناريخ إصنندار الشننيك سننابف لتنناريخ الحجننز او الحننف لننه( ،)2حيننث يننرص األسننتاذ النندكتور فننائف
الشننماع " ان هننذا ال نرأي هننو أولننى بالتأينند الن القضنناء هنني الجهننة المؤهلننة لحسننم الن نزاع ففنني حالننة
رفننض البنننك أداء الشننيك احت ارمننا للحجننز فننأن ذلننك قنند يعننرض عميلننه الننى آثننار بالغننة الذطننورة وفنني
حالة وفائه للشيك فأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الحجنز وفني ضنوء هنذه االعتبنارات المتعارضنة ،تكنون
المحكمة التني يعنرض عليهنا هنذا النن ازع هني الجهنة الجنديرة فني اتذناذ حنل ي ارعني مصنالح األطنراف
المتنازعننة"( .)3ويؤينند الباح ننث ال نرأي الثنناني وذل ننك لكننون موظ ننف البنننك ال يعتبننر قاض نني لكنني يق ننوم
بالفصننل فنني موضننوع هننل ان التنناريخ الموجننود علننى الشننيك سننابف او الحننف إلصننداره ،وأن المحكمننة
هي الجهة المسؤولة في حل مثل هذه النزاعات(.)4
أما الذالف الثاني فيثور بشنأن منن سنيتحمل عن ء إثبنات أسنبقية تناريخ إنشناء الشنيك علنى
تاريخ الحجز (الحامل ام الحاجز) ،انقسم الفقهاء بين من يقول ان الشذ

النذي يقنول بنأن التناريخ

المدون في الشنيك غينر صنحيح يقنع علينه عن ء إثبنات ذلنك( ،)5وهنناك منن يقنول أن عن ء اإلثبنات
يقع على الحامل القانوني وحده لكونه الوحيد الذي سيستفاد منن رفنع الحجنز ،باإلضنافة إلنى أن هنذا
المال يعتبر ماله لكونه ذرل منن ذمنة السناح  ،وننرص ان النرأي األذينر يضنمن حنف الحامنل أفضنل

( )1شفيف ،محسن ،مصدر سابف ،

.773

( )2عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

 .447الشماع.

( )3الشماع ،فائف محمود ( .)2332من مشكالت الحجز على الرصيد ،المصدر السابف،

.1

( )4تمييز جزاء رقم  3313/311في تاريخ  ،3333/3/3المنشور في مجلة نقابة المحامين العدد ()2/3
( )5شفيف ،محسن ،المصدر نفسه،

773
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من الرأي األول الن الحجز قد وقع على حسا

الساح

إذا تمكن الحامل من إثبات ما يدعيه وهو

االستثناء من األصل بأن مبلغ الشيك قد ذرل من ذمة الساح

قبل إيقاع الحجز على حسابه(.)1

المطلب الثاني
نطاق تنفيذ الحجز
يتم تحديند نطناف الحجنز فني منتن الورقنة الحجنز الموجهنة منن المحكمنة او دائنرة التنفينذ إلنى
البنك وذلك عند إيقاع الحجز على حسا

المدين (السناح ) ،إال أن نطناف هنذا الحجنز يثينر موجنة

من التساؤالت التي تظهر عند تطبيف الحجز حيث أثارت هذه التساؤالت نقاشات بنين الفقهناء والتني
سنعمل على بيانها:
التساؤل األول كان حول مكان تنفيذ الحجز :ويراد من ذالله معرفة هل ان الحجز يكون
فقط في حدود فرع البنك الذي يتم تبليغه ،ام يمتد نطاقه الى باقي فروع البنك عن طريف قيام الفرع
المبلغ بتبليغ باقي الفروع وباألذ

اذا قامت المحكمة او دائرة منفذ العدل بتبليغ الفرع الرئيسي.

نالحظ من الناحية العملية ان العادة قد جرت في بعض البنوك على نشر ورقة الحجز بين
فروعها لغرض قيام هذه الفروع بتجني

أموال المدين المحجوزة( ،)2وذلك في غيا

في القانون األردني والعراقي ،لكن المشرع المصري قد جاء بن

الن

القانوني

صريح ينظم نطاف إعالن الحجز

على البنك ،حيث نصت المادة ( )113من قانون المرافعات المصري انه "اذا كان للمحجوز لديه
عدة فروع فال ينتج الحجز اثره اال بالنسبة الى الفرع الذي عينه الحجز"
الن

()3

لكن الفقه اعتبر ان هذا

غير واضح اذ ان القانون هنا يعطي الحف للحاجز بتعيين الفروع المراد الحجز لديهم .ويؤكد

( )1عوض ،على جمال الدين ،مصدر سابف،

.447

( )2الشماع ،فائف محمود ( .)2332من مشكالت الحجز على رصيد حسا
( )3المادة ( )113من قانون المرافعات المصري المعدل رقم  31لسنة .3311

الشيكات ،مصدر سابف،

.33
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الفقه بأن مايقصده المشرع " الفرع الذي يقوم الحاجز بتعيينه" هو الفرع الذي يتم تبليغه بأيقاع
الحجز لكون كل فرع مستقل عن االذر حتى وان كانوا تابعين الى لنفس البنك فأذا اراد الحاجز
ايقاع الحجز عند كل الفروع يج

ان يطل

من المحكمة او من دائرة منفذ العدل ارسال ورقة

حجز لكل فرع بصورة منفردة وليس بجعل فرع للبنك يبلغ باقي الفروع ولو قام بطل
الحجز( .)1ونالحظ مما سبف ان هذا الرأي يعوض عن الن
الدائن لدص البنك المودع الموجود لديه حسا

ذلك في ورقة

القانوني نظ اًر لغيابه ،النه يقر بدائنية

المدين وفقا لقواعد وديعة النقود وال يمكن للساح

بأن يتعامل مع فرع اذر من فروع البنك بقيامه بسح

شيك على ذلك الفرع نظ اًر لعدم ارتباطه معه

بعالقة عقدية.
كما ال يجوز القول على اعتبار ان الفرع الرئيسي للبنك ممثل لباقي الفروع ،الن المسؤولية
العقدية لكل فرع ال تمتد الى الفرع االذر وان كان لنفس الساح
فروع البنك فأن كل حسا

يعتبر مستقل عن الحسا

(الدائن) حسا

في كل فرع من

األذر( ،)2لكن في ضوء دذول الحاسو

الى البنوك وقيامه بتنظيم المعامالت المصرفية فأنه قد انهى العمل بضرورة تعيين فرع البنك في
ورقة الحجز نظ اًر الرتباط جميع الفروع بالحاسو الرئيسي الموجود في فرع البنك الرئيسي(.)3
والتساؤل الثاني كان حول الكم :فظهر ذالف بين الفقهاء حول "نطاف عدم قابلية التصرف
للمبالغ المحجوز عليها حج اًز تحفظياً ،هل يكون شامالً لكل رصيد الحسا
ان الحجز يقع على كل الرصيد تطبيقاً لن

ام جزئياً" ذه

رأي إلى

المادة ( )47من القانون التجاري الفرنسي .كما انه قد

جرت العادة في بعض البنوك في مصر بأن يمتنعوا عن اداء قيمة الشيك وان كان يحمل تاريخ
( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2333مصدر سابف،

.13

( )2المادة ( )242من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة .3311

( )3الشننرمان ،محمنند علنني ( .)2337الوفنناء المبننرئ للشننيك (د ارسننة قانونيننة مقارنننة) .ط. 3عمننان :دار الثقافننة للنشننر
والتوزيع.
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سابف لتاريخ ايقاع الحجز حيث يبررون ذلك بأن الحجز قد وقع على الحسا
ال يمكن الوفاء منه( .)1على انه ذه

اتجاه ثاني الى ان الحجز اليقع على كل الرصيد حسا

المدين وانما فقط على جزء يساوي قيمته مبلغ الدين ( .)2األمر الذي يوج
الحسا

بصورة عامة لذلك

ان يتوفر مبلغ في

المراد حجزه يفوف قيمة الحجز .
مما سبف نالحظ ان الرأي الثاني هو األولى بالتأييد باعتباره قد استند إلى نصو

وان الحجز يج

قانونية،

ان يتحدد بحدود (نوعية وكمية وزمنية) .يضاف لذلك أن المادة ( )47من نفس

التشريع ال يمكن أن تكون حجة لتبني االتجاه األول وذلك ألن ن

المادة يتناول التزامات البنك

والقواعد ذات الصلة بتصفية العمليات التجارية وال يتناول تحديد نطاف المبلغ المحتجز(.)3
أما التساؤل الثالث كان حول زمان إيقاع الحجز :فأن الحجز على الرصيد يكون على
المبالغ الموجودة عند البنك لحظة تبلغه بالحجز ،أما بالنسبة للمبالغ الداذلى في حسا

الساح

في تاريخ الحف لتاريخ تبليغ البنك بالحجز فال يشملها ذلك( ،)4وفي حالة ورود عبارة "في الحال
واالستقبال" في ورقة الحجز فأن الفقه أجا

على ذلك بتأكيدهم على تطبيف ن

أجاز إيقاع الحجز على المبالغ (الموجود) في ذمة الشذ
حسا

القانون الذي

الثالث .عليه فأن المبالغ الداذلة إلى

المدين بعد إعالن الحجز ال يتم إذضاعها للحجز.
لكن يعتبر نطاف الحجز التنفيذي من حيث الزمان أوسع من الحجز االحتياطي نظ اًر

لتمكين الحاجز فيه من ايقاع الحجز على رصيد الحسا

( )1شفيف  ،محس ،مصدر سابف،

ولو كان معلقاً على شرط  ،باإلضافة

.773

( )2الم ن نواد (72 ،23ف )3من ننن التش ن نريع الفرنسن نني الصن ننادر فن نني  .3333/3/3نق ن نالً عن ننن :الشن ننماع ،فن ننائف محمن ننود
( .) 2332من مشكالت الحجز على رصيد حسا

الشيكات ،مجلة القضاء التجاري ،العدد السادس ،السنة الثالثة.

( )3الشماع ،فائف محمود ( .)2332من مشكالت الحجز على رصيد حسا
( )4المادة ( )343من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني.

الشيكات ،المصدر السابف.31 ،
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لذلك فأن المادة ( ) 11من قانون التنفيذ نصت على " يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة
المحجوز لديه من تاريخ تقديم اإلقرار ما لم يكن واقعاً على دين بعينه" .نرص من ن

هذه المادة

بأن المشرع األردني وسع نطاف الحجز التنفيذي ليشمل المبالغ الموجودة في الحسا

قبل تاريخ

إيقاع الحجز والمبالغ الالحقة إليقاع الحجز.
والتساؤل الرابع واألذير حول النوع  :حيث ال يمكن ايقاع الحجز على جميع المبالغ
الموجودة في الحسا

لكونها قد ال تمثل رصيد المدين فيج

ان يتم في البداية عزل المبلغ النهائي

المملوك للمدين من حسابه بعد عزل المبالغ التي وضعت كضمان لدين البنك او المبالغ التي قام
المدين بإيداعها لغرض معين او مبالغ االعتمادات والقروض التي قام البنك بتقديمها الى المدين
(الساح ) باإلضافة الى المبالغ الموجودة في الحسا

نتيجة إيداع ذاطئ من قبل موظف البنك

او المبالغ التي قيدت نتيجة إليداع شيك بدون رصيد(.)1
عليه فأن الدكتور علي جمال الدين عوض يبين على ضرورة تحديد المبلغ المراد حجزه
عند تقديم طل
الساح

إيقاع الحجز ،فقد يكون المبلغ المتوفر في الحسا

قد قام بتحرير شيك قبل إيقاع الحجز على الحسا

مرهون الى البنك او ان

وان قيمته انتقلت من المدين

(الساح ) الى المستفيد.
مما سبف نالحظ ان للحجز على الرصيد له نطاف محدد من حيث المكان والزمان والكم
والنوع وبالتالي ال يجوز للبنك إيقاع الحجز دون هذه المحددات وأال يتحمل المسؤولية عن ذلك.
ولتجن

مسؤولية البنك االمتناع عن وفاء الشيكات المقدمة اليه بعد إيقاع الحجز إذا تم إثبات ان

تاريخ تحرير الشيك قد كان قبل تاريخ ايقاع الحجز حيث أن الجهة الوحيدة التي يمكنها الفصل في
ذلك هي القضاء.
( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2332من مشكالت الحجز على رصيد حسا

الشيكات ،المصدر السابف،

.23
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المبحث الثالث
رفض األداء من حساب الشيكات لعدم وجود رصيد او لعدم كفايته
يعتبر رصيد حسا

الساح

هو الوسيلة التي يقوم بها البنك بتنفيذ التزامه بوفاء قيمة

الشيكات المسحوبة من قبل عميله صاح
تجمعهما ،حيث يقوم الساح

الحسا

(الساح ) باالستناد الى العالقة القانونية التي

بملئ بيانات الشيك ثم يعمد بعد ذلك بتسليمها الى الحامل القانوني

وبذلك يكون قد تذلى عن الشيك بإرادته .لكن تحدث حاالت كثيرة يقوم فيها بعض العمالء بإصدار
شيكات صحيحة ومكتملة لجميع البيانات اإللزامية ،إال عند تقديمها الى البنك تفاجئ الحامل او
المستفيد بعدم وجود مقابل وفاء (رصيد) يغطي قيمة الشيك ،األمر الذي يجعل نظرة العاملين في
مجال الشيكات إلى الشيك في ذطر لكونه غير قادر على أداء وظيفته األساسية في هذه الحالة.
عليه فأن من واج

المشرع حماية الحامل القانوني للشيك ووضع الساح

عند قيامه بالعبث برصيد الشيك الموجود في الحسا

وامتناع البنك المسحو

تحت المسؤولية
عليه عن تسديد

قيمة الشيكات ممكن أن يكون في حالتين هما حالة االنعدام الكلي للرصيد ،واذرص حالة عدم كفاية
الرصيد .لذلك سنقسم هذا المبحث كاألتي:
المطل

األول :انعدام الرصيد في الحسا

المطل

الثاني :عدم كفاية الرصيد في الحسا
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المطلب األول
انعدام الرصيد في الحساب
يعرف الرصيد بأنه دين الساح

في ذمة البنك ،والذي يعتبر العنصر األساسي في

الشيكات لكون وظيفة الشيك األساسية هي كونه أداة وفاء هذا ويمر الشيك بعدة مراحل منذ إنشائه
إلى إصداره وتسليمه إلى البنك لغرض المطالبة بقيمته ،حيث يقوم الساح

بملئ ورقة من دفتر

الشيكات التابع له بالبيانات اإللزامية بصورة صحيحة لكي يتم صبغ هذه الورقة التجارية بصفة
إلى المسؤولية عند ملئ بيانات الشيك وذاصة المبلغ لكنه يتعرض

الشيك ،كما ال يتعرض الساح

للمسائلة متى ما توفر عنصر التسليم في الشيك وتقدم الحامل القانوني به الى البنك ويقوم االذير
بإرجاعه لعدم وجود رصيد في الحسا

او عدم وجود رصيد كافي يغطي قيمة الشيك.

عليه فأن المشرع قام بوضع حماية قانونية للحامل القانوني في الشيك عند رفض األداء
من قبل البنك لعدم وجود رصيد باالستناد إلى ن

المادة ( )231/1من قانون التجارة األردني

والتي نصت على "ال يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساح
نقود يستطيع التصرف فيها بموج

لدص المسحو عليه في وقت إنشائه

شيك طبقاً التفاف صريح او ضمني بينهما"(.)1

وتكون العبرة في حالة عدم وجود رصيد بتاريخ إصدار الشيك من قبل الساح
القانوني حيث ان ذلك سيرت

الى الحامل

عليه جريمة إصدار شيك بدون رصيد ،حتى لو قام بتوفير رصيد

( )1المادة ( )213فقرة ( )3من قانون التجارة األردني رقم  32لسنة .3311
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يقابل قيمة الشيك قبل سحبه من الحامل لكون الفترة التي سبقت ذلك كان فيها الشيك يعتبر أداة
()1

ائتمان وفي ذلك ذالف لوظيفته األساسية التي يعتبر من ذاللها أداة وفاء تحل محل النقود.
كما ان المشرع اوج

على الساح

توفير مقابل وفاء للشيك لكونه يعتبر مستحف الوفاء

بمجرد االطالع عليه من قبل البنك ،وان انعدام الرصيد المقابل للشيك في الحسا

ال يؤدي الى

بطالن هذه الورقة التجارية كما جاء في المادة ( )101فقرة ( )1من قانون التجارة العراقي " ...
ومع ذلك فأن عدم وجود مقابل وفاء ال يؤثر على صحة الشيك"( ،)2حيث أن حف الحامل القانوني
في الشيك يبقى موجود إلى حين تسديد مبلغ الشيك.
لكن في مصر ونظ اًر لغيا

الن

التشريعي الذي ينظم حالة عدم وجود رصيد يقابل

مقابل الوفاء في الشيك فأن الفقه انقسم إلى ثالث جهات ،حيث ذه

البعض إلى القول ببطالن

الشيك عند عدم وجود رصيد يقابله وتصحيحه عند عدم كفايته ومن ذالل ذلك يعتبرون ورقة
الشيك هنا باطلة نظ اًر لتذلف شرط وجود مقابل الوفاء ،كما يرص أصحا

هذا الرأي انه في حالة

توفر الشروط القانونية في هذه الورقة لكي تكون ورقة تجارية أذرص كالكمبيالة مثالً تسري عليها
قواعد تلك الورقة ،أما بالنسبة إلى حالة عدم وجود رصيد كافي يغطي قيمة الشيك في الحسا
فيرص أصحا

هذا الرأي بأن الشيك يعتبر صحيحاً في حدود الرصيد المتوفر ويكون الذيار للحامل

القانوني عندها اما بقبول الوفاء الجزئي او رفضه(.)3

( )1بننني مقننداد ،محمنند علنني ( .)2332الشننيك الحصننين لكننل مجننال وحننين فنني ضننوء قننانون التجننارة وشننروحات الفقننه
وأحك ننام القضنناء (د ارسننة مقارن ننة) .ط .3اربنند :مؤسسننة حم ننادة للد ارس ننات الجامعيننة والنش ننر والتوزي ننع ودار الي ننازوري،
.11

( )2المادة ( )343فقرة ( )3من قانون التجارة العراقي رقم  13لسنة .3314
( )3أنظر ،كريم ،و عباس ،زهير  ،مصدر سابف،

.33
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بينما ذه

البعض اآلذر إلى القول ببطالن الشيك في حالتي عدم وجود مقابل وفاء او

عدم كفايته ،حيث نالحظ أن أصحا

هذا الرأي ال يذتلفون مع أصحا

الرأي األول في موضوع

عدم وجود مقابل وفاء في الشيك لكن االذتالف عند عدم كفاية رصيد الحسا
الرأي يستندون في ذلك إلى عدم ورود ن
األول بأن الرصيد المتوفر في الحسا
الرصيد متوف اًر فينص

فأصحا

قانوني ينظم الحالتين ،ويردون على أصحا

هذا
الرأي

ليس سبباً في صحة الورقة التجارية (السفتجة) فأن كان

على كامل الحف في الكمبيالة واذا كان اقل من مبلغ الكمبيالة ينص

األداء

على الجزء المتوفر فيها .على ان حال الشيك يذتلف عن ذلك فأن مقابل الوفاء فيه يعتبر شرط
لعدم بطالنه وفي حالة انتفاء هذا الشرط يبطل الشيك(.)1
على أن األغلبية في مصر يذهبون إلى القول أن انعدام الرصيد في الحسا
كفايت ه ال يبطل من الورقة التجارية صفة الشيك عنها وال التزام الساح
إن من واج

الساح

أو عدم

بضمان وفاء قيمته( ،)2هذا

ضمان الوفاء بقيمة الشيك في حالة عدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك

حيث يعتبر ذلك هو الجزاء المدني لعدم توفر رصيد في حسا

الساح

وهو ما قضت به لق اررات

القضائية في األردن ومنها:
"وحيث ان الساح
يكون واج

يضمن الوفاء وكل شرط مذالف يعتبر كأن لم يكن ،وحيث الشيك

الوفاء لدص االطالع عليه وللمسحو

عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد

المحدد لتقديمه وال تقبل معارضة الساح

على الوفاء اال في حالتي ضياعه او تفليس حامله فأذا

( )1أنظر ،كريم ،عباس ،زهير .مصدر سابف،

.33

( )2شفيف ،محسن ،مصدر سابف،

.712
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عارض ألسبا
التجارة".

اذرص ترفع تلك المعارضة ،وفقاً ألحكام المادتين  234و 209من قانون

()1

وفي قرار آذر لمحكمة التمييز قضت فيه "ان ساح

السند ومظهره وضامنه االحتياطي

مسؤولون جميعاً على وجه التضامن اتجاه حامله وان هذا الحف يثبت لكل موقع على سند اوفى
بقيمته وذلك وفقاً لما تتطلبه المادة ( )145/1والمادة ( )3من قانون التجارة"(.)2
اما القضاء العراقي فقد قضى في أحد ق ارراته " ان الصك موضوع الدعوص يعود الى
المرقم  5154والذا

الحسا
من حسا

بمؤسسة الذدمات التقنية مديرها المفوض (س) وان الصك سح

الشركة ومن دفتر صكوكها وذتم بذتمها ولم تأيد سحبه من الحسا

المفوض وحيث تأيد عدم وجود رصيد يغطي قيمة الصك حس
لالستثمار المؤرخ  ،2414/9/6عليه يج
المسحو

الشذصي للمدير

استشهاد مصرف البصرة الدولي

ان يؤدي المدعي عليه الى المدعي مبلغ الصك

على مصرف البصرة الدولي لالستثمار الفرع الرئيسي وتحميله الرسوم والمصاريف

واإلتعا "(.)3
مما سبف ،نالحظ مشروعية رفض البنك تسديد قيمة الشيك في حالة عدم وجود الرصيد،
حيث تتركز المسؤولية على الساح
جزاء على الساح

والضامنين اآلذرين ،علماً بأن التشريعات عمدت إلى وضع

في حال قيامه بإصدار شيك بدون رصيد.

ففي بعض األحيان يقوم الساح
رصيد يغذي فيه الحسا

بوضع تاريخ الحف لتاريخ تحرير الشيك على أمل إيجاد

قبل هذا التاريخ ،إال أن هذا األمر أثار تساؤل اذا ما قدم الحامل القانوني

( )1تمييز حقوف رقم  2331/411في تاريخ  ، 2331/3/23منشورات مركز عدالة األردني.
( )2تمييز حقوف رقم  2334/724في تاريخ  ، 2334/1/33منشورات مركز قسطاس االردني.

( )3تمييننز اتحاديننة عنندد /3431اسننتئنافية منقننول 2333/فنني تنناريخ  .2333/33/3الالمنني ،جبننار جمعننة (.)2332
القضاء التجاري العراقي في ق اررات محكمة التمييز االتحادية .ط .3بغداد :مكتبة السيماء ،شاع المتنبي،

.234

76

الشيك في التاريخ المذكور ولم يكن هناك رصيد أيضاً فهل يتم األذذ بتاريخ اإلصدار الحقيقي ام
من توفير رصيد في الحسا

المدون في متن الشيك ،يرص البعض انه إذا تمكن الساح

وتم

صرف الشيك في التاريخ المدون فيه او تاريخ الحف لتحريره عندها التسري عليه عقوبة إصدار
شيك بدون رصيد.

()1

هذا وقد قضت محكمة التمييز األردنية في احد ق ارراتها بأن " طبيعة الشيك

كأداة وفاء تقضي ان يكون تاريخ السح

هو نفسه تاريخ الوفاء وتاريخ إصداره هو بذاته حس

الثابت فيه مستحف االداء بمجرد االطالع وشأنه شأن النقود التي يوفي بها الناس ما عليهم وليس
فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه في حقيقته لم يكن اال أداة ائتمان  ،وعليه يكون التاريخ الموضوع
على الشيك هو نفسه تاريخ اليوم الذي اعطي فيه ويعاق
رصيد وال يقبل من الساح

الساح

على ايه حال إذا لم يكن له

إثبات صورية التاريخ الن العبرة بالحالة الظاهرة وحدها وان جريمة

إعطاء شيك بدون رصيد وقابل للسح

من الجرائم الوقتية وان المدة المسقطة للدعوص تبدأ من

اليوم التالي لإلعطاء وهو التاريخ الموضوع على الشيك الذي يعتبر تاريخ نشوء الجريمة وان مدة
التقادم تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الموضوع على الشيك"(.)2
وفي قرار لمحكمة النقض المصرية قضت فيه "من المقرر ان جريمة إصدار شيك بدون
رصيد تتحقف بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسح
يتم بذلك طر الشيك في التداول فتتعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقا

اذ
على

هذه الجريمة بأعتباره اداة وفاء تجري مجرص النقود في المعامالت"(.)3

( )1يونس ،علي حسن ( .)3313االوراف التجارية .القاهرة :دار الفكر العربي،

121

( )2تمييز جزاء  3311/312في تاريخ  ، 3313/3/3مجلة نقابة المحاميين األردنيين العدد ( )2،3سنة ،3313
.211

( )3انظر :بني مقداد  ،محمد علي ( .)2332المصدر السابف ،

.11
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لكن في حالة تحرير الشيك وبقاء الساح
القانوني فهنا القانون ال يعاق
هذا وال يقع عقا

على الساح

محتفظ به اي لم يقم بعملية تسليمه الى الحامل

على هذا الفعل لعدم تحقف الركن المادي في الجريمة وهو التسليم،
بسب

الغرض من انشاء الشيك اذا كان مذالفاً للقانون  ،كما ال

عبرة تكون بعلم الحامل القانوني عند اصدار الشيك اليه بعدم وجود مقابل وفاء في الحسا
الموجود عند البنك"( .)1على ان استرداد الساح

للرصيد الموجود في الحسا

بعد تحريره للشيك

يجعله امام جريمة إصدار شيك بدون رصيد لكون هذا سيمنع البنك من تسديد قيمة الشيك الى
الحامل القانوني باالستناد الى ن
يعاق

المادة ( )021من قانون العقوبات االردني والتي تضمنت "-1

بالحبس مدة التقل عن سنة والتزيد على سنتين وبغرامة التقل عن مائة دينار والتزيد على

مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكا

احد االفعال التالية:

أ -اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم قابل للصرف.
 -اذا سح

بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمته.

ل -اذا اصدر ام اًر الى المسحو عليه باالمتناع عن صرف الشيك في غير الحاالت التي يجيزها
القانون
د -اذا ظهر لغيره شيكاً او اعطاه شيكاً مستحف الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي
بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف.
هن -اذا حرر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.)2(".
كما آن محكمة التمييز العراقية قد قضت في احد ق ارراتها بأن" الصك أداة وفاء وان المادة
( )177من قانون التجارة أجازت لحامل الصك رغم تقادم دعوص المطالبة بقيمة الصك ان يطال
( )1يونس ،علي حسن ( .)3313المصدر السابف،

.147

( )2نصت المادة ( )423من قانون العقوبات األردني رقم  31لسنة .3313
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الساح

الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرص به دون وجه

حف"(.)1

المطلب الثاني
عدم كفاية الرصيد
تعتبر حالة عدم كفاية الرصيد من األسبا

التي تستند إليها البنوك لتبرير االمتناع عن

أداء الشيك ،على أن عدم كفاية الرصيد يكون مانع للبنك من الوفاء بكامل قيمة الشيك حيث نصت
المادة ( )1/251من قانون التجارة األردني "ال يجوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا
كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطل
وفاء"( ،)2نالحظ من ذالل ن

األداء بقدر ما هناك من مقابل

المادة وجود تناقض حيث تارة يلزم الحامل بقبوله للوفاء الجزئي اذا

ما تم عرضه عليه وتارة أذرص يعطي الحف للحامل بأن يقوم بطل

الوفاء الجزئي من البنك ،بينما

نصت المادة ( )155فقرة ( )3من قانون التجارة العراقي على" اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ
الشيك فللحامل ان يطل

من المسحو

عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطل

منه

تأشير هذا اإليفاء على ظهر الشيك وان يعطي استشهاداً بذلك .ويثبت حف الرجوع بالباقي بهذا
االستشهاد او بعمل احتجال".
الساح

()3

نستنتج من ذلك الن البنك يلزم بأداء الرصيد المتوفر في حسا

إلى الحامل القانوني ثم يقوم الحامل بالرجوع على الساح

والضمانيين بباقي قيمة الشيك

( )1تمييننز اتحاديننة عنندد /41اسننتئنافية منقننول 2331/فنني تنناريخ  ،2331/4/21نقننال عننن ،المشنناهدي ،ذليننل إب نراهيم
والجنننابي ،درينند داوود سننلمان ( )2333المبننادئ القانونيننة فنني قننانون التجننارة الع ارقنني  ،ل ، 3بغننداد :الك نرادة ،مكتبننة
الصبا ،

.331

( )2المادة ( )223فقرة ( )2من قانون التجارة األردني رقم  32لسنة .3313
( )3المادة ( )322فقرة ( )1من قانون التجارة العراقي رقم  13لسنة .3314
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حيث ال يعتبر البنك مسؤوالً عندها عن باقي قيمة الشيك ،وفي حالة لم يقم البنك بعرض الوفاء
الجزئي على الحامل فيحف له طل

الوفاء الجزئي من البنك وال يحف ل ذير االعتراض عندها.

على اعتبار أن الحف في مقابل الوفاء قد انتقل من الساح
لجزء الرصيد المتبقي في الحسا

كما يقع على البنك واج

اليه لذلك يعتبر هو مالك

اطالع الحامل القانوني بقيمة الرصيد

المتوفر في الحسا (.)1
هذا ويكون البنك غير ملزم بوفاء قيمة الشيكات التي يفوف مقدارها قيمة الرصيد المتوفر
في الحسا  ،إال في حالة وجود اعتماد او تسهيالت مصرفية بين الساح

والبنك والتي ال تتم دون

وجود عقد بينهما(.)2
وبذلك قضت محكمة التمييز األردنية في احد ق ارراتها أنه "ال يصح القول بسوء نية ساح
الشيك عند إصداره اذا كان يتمتع بتسهيالت مصرفية في البنك المسحو عليه وطالما ان الشيكات
المصروفة من حسا

المشتكي عليه في البنك المسحو

عليه بلغ مائة وذمسة شيكات بلغت

قيمتها اإلجمالية ذمسة وذمسين ألفاً وثالثماية وأربعون دينا اًر وان ثمانية وثمانيين شيكاً من تلك
الشيكات وقيمتها أربعون ألفاً وسبعماية وتسعة دنانير قد صرفت على الرغم من عدم كفاية الرصيد
نظ اًر لورود توريدات معقولة في حسا

المشتكي عليه ذالل تلك الفترة ويتبين من ذلك ان الشيكات

التي يصدرها المشتكى عليه المسحوبة على ذلك البنك يتم صرفها عند عرضها بالرغم من عدم
كفاية الرصيد نظ اًر لطبيعة التعامل القائم بين البنك والمشتكى عليه ووجود تسهيالت مصرفية
للمشتكى عليه لدص البنك ولذلك ونظ اًر لعدم ثبوت سوء نية المشتكى عليه عند إصدار الشيك

( )1الشننماع ،فننائف محمننود ( .)2333االيننداع المصننرفي  /االيننداع النقنندي ،د ارسننة قانونيننة مقارنننة .مصنندر سننابف،
.113

( )2المادة ( )213من قانون التجارة العراقي رقم  13لسنة .3314
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إضافة إلى المشتكي لم يعرض الشيك على البنك المسحو عليه لصرفه مما يجعل أسبا

الطعن

المقدم نفعاً للقانون واردة على القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه"(.)1
كما تظهر مشكلة أذرص يتعرض لها البنك في حالة عدم كفاية الرصيد وهي تقديم أكثر من
شيك إلى البنك وان الرصيد الموجود غير كافي لوفائها جميعاً ،على انه ال تثار هذه المشكلة اذا ما
قدمت هذه الشيكات بالتتابع فيكون الحف في االستيفاء هو صاح

الشيك األسبف في التقديم وان

كان هذا الشيك هو آذر الشيكات المفصولة من الدفتر لكون األداء يكون بمجرد اطالع البنك
وليس عند إصدار الشيك وحتى لو كان مقابل الوفاء ال يكفي لوفاء هذا الشيك عندها يقوم صاحبه
مع بقية الحملة القانونيين بالرجوع على الساح

والضامنين للوفاء في الشيك.

على ان المشكلة التي تثار في حالة تقديم هذه الشيكات في زمن واحد إلى البنك فكيف يتم
األداء في هذه الحالة ،جاءت التشريعات بأجابة عن هذا التساؤل ومنها القانون األردني الذي ن
في المادة ( )252على "  -1اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدص المسحو عليه من
نقود غير كاف لوفائها جميعاً  ،وج

مراعاة ترتي

تواريخ إصدارها.

 -2فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك
األسبف رقماً"(.)2
ونالحظ من ذالل ن

المادة أعاله انه في حالة تزاحم الشيكات تكون األولوية في

الصرف إلى الشيك األسبف في تاريخ اإلنشاء أو في رقم الشيك ،ونستذل
الرصيد وعدم كفايته يكون مبر اًر مشروعاً المتناع البنك المسحو

مما سبف ،أن انعدام

عليه عن رفض تسديد قيمة

( )1تمييز جزاء رقم  2333/213في تاريخ  ،2331/3/3مجلة نقابة المحامين األردنيين العدد  1لسنة ،2331
.3132

( )2المادة ( )222من قانون التجارة األردني رقم  32لسنة  ،3311ويقابلها ن
العراقي رقم  13لسنة .3314

المادة ( )313من قانون التجارة
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الشيك المطال

بقيمته ،إال أن األمر يذتلف في حاالت أذرص كما سيأتي بيانه ،لكن نرص انه كان

من األفضل لو تم صرف الشيكات بالرجوع إلى تسلسل أرقام الشيكات عند تقديمها حيث يفضل
الشيك األسبف رقماً ،وذلك لكون الشيك يكون ملزم بأداء الشيكات بمجرد االطالع عليها وال يمكنه
تأذيرها لكونه سيذالف القانون بذلك.
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الفصل الرابع
االمتناع غير المشروع عن أداء قيمة الشيك
تمهيد:
يعتبر الشيك أداة وفاء تحل محل النقود في التعامالت التجارية بين األفراد وبين التجار،
حيث يكون البنك ملزم بوفاء قيمة الشيك باالستناد الى االتفاف الذي بينه وبين الساح
لكن توجد هناك حاالت تمكنه من االمتناع بموج

(العميل).

القانون والتي سبف ذكرها في الفصل السابف،

وحاالت أذرص يمتنع فيها البنك دون وجود مبرر قانوني لهذا االمتناع األمر الذي سيرت

عليه

مسؤولية لتسببه بوقوع الضرر (المادي والمعنوي) للساح .
ان البنك يلزم برد كل او بعض رصيد الساح

بموج

الشيك المقدم اليه متى ما كان هذا

الرصيد يكفي لوفاء بعض او كل قيمة الشيك المقدم من الحامل القانوني( ،)1إال انه في حالة وجود
امتناع للبنك بصورة غير مشروعة فأن القانون قد رت

عليه مسؤولية عن هذا االمتناع من ذالل

المادة ( )279من قانون التجارة األردني والتي نصت على "كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك
له مقابل وفاء ومسحو سحباً صحيحاً على ذزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤوالً
تجاه الساح

عما أصابه من ضرر بسب

ان المشرع المصري رت

عدم الوفاء ،وعما لحف اعتباره المادي من اذص"( .)2كما

على امتناع البنك بصورة غير قانونية مسؤولية ،حيث وضع عقوبة عن

هذا الفعل الضار باإلضافة لكونه حدد الحاالت التي يمكن إرجاعها الى هذا االمتناع على عكس
المشرع االردني الذي جاء ن

( (1حيننث جنناء فنني نن

المادة فيه بصورة شاملة لجميع الحاالت بشرط ان يكون امتناعه

المننادة ( )321فقنرة (ثالثناً) مننن قننانون التجننارة الع ارقنني المعنندل رقننم  13لسنننة  " 3314يلتننزم

المصرف بصرف الشيك."....

) )2المادة ( )273من قانون التجارة األردني المعدل رقم  32لسنة .3311
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بصورة غير قانونية باالضافة لذلك فأن المشرع المصري وضع موظف البنك الذي قام البنك عن
طريقه باالمتناع عن الوفاء مسؤوال بصورة تضامنية مع البنك .حيث نصت المادة ( )533من
قانون التجارة المصري على "  -1يعاق

بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف جنيه وال تجاوز

عشرة آالف جنيه كل موظف بالبنك ارتك

عنداً احد االفعال اآلتية:

أ -التصريح على ذالف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
 الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.ل -االمتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة االولى من المادة  514من هذا
القانوني.
د -تسليم أحد العمالء دفتر شيكات ال يشتمل على البيانات المنصو

عليها في المادة  534من

هذا القانون.
 -2ويكون البنك مسؤوالً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم
بها"(.)1
عليه ولدراسة هذا االمتناع سنقوم بتقسيم الفصل على التفصيل اآلتي:
المبحث األول :حاالت االمتناع غير المشروع في ضوء التطبيف القضائي.
المبحث الثاني :مسؤولية البنك في حالة االمتناع عن الوفاء بصورة غير مشروعة.

المبحث األول

) )1المادة ( )211من قانون التجارة المصري رقم  37لسنة  3333المعدل.
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حاالت االمتناع غير المشروع عن الوفاء في ضوء التطبيق القضائي
لم يتم تحديد حاالت امتناع البنك بصورة غير مشروعة في التشريع األردني والعراقي حيث
من غير الممكن ان يتم التنبؤ بمثل هذه الحاالت لكن يمكن معرفتها عندما تقوم بترتي
للساح

ضرر

او الحامل ومسؤولية على البنك ،وعلى عكسها فأن حاالت االمتناع المشروع تنفي عن

البنك كل مسؤولية في مواجهة الساح

والحامل القانوني وذلك كما سبف بيناه في الفصل السابف،

على ان الحاالت غير المشروعة تم ترك امر الفصل فيها الى القضاء بشرط تحقف الضرر لكل
من الساح

والحامل من ذالل مذالفة البنك ل تفاف الصريح او الضمني الذي بينه وبين

الساح  ،في اغل

األحيان يقوم البنك بأذذ الحيطة والحذر قبل قيامه بصرف قيمة الشيك المقدم

إليه ،اال انه يحدث ان يذطأ في بعض االحيان في االمتناع عن الوفاء ببعض الحاالت مثل
االدذال الذاطئ لبيانات الشيك الى الحاسو
الساح  ،االمر الذي ينتج عنه رفض الوفاء لسب
الساح

قد تضرر نتيجة هذا الذطأ ،حيث يرت

او الذطأ في اسم الساح

او في حسا

غير مشروع وان كان االمتناع بسب

رصيد
ذطأ لكن

ذلك مسؤولية على عاتقه في مواجهة الساح

لكونه قد تضرر نتيجة هذا الذطأ .هذا وسنقوم بالجوء الى القضاء للتعرف على بعض حاالت
االمتناع غير المشروع من ذالل الق اررات القضائية لمحكمة التمييز ،وعلى التفصيل التالي:
أوالً  :أمتناع البنك عن صرف الشيك بناءا على ذطأ غير مبرر ومذالف للقانون:
يكون البنك الذي يمتنع عن اداء قيمة الشيك المسحو سحباً صحيحاً والمقدم اليه من قبل
الحامل القانوني او اي شذ

له صفة قانونية في استيفائه مسؤوالً امام الساح

من ضرر مادي ومعنوي نتيجة لمذالفته العقد المبرم فيما بينهما

( )1العطير ،عبد القادر ،مصدر سابف،

.214

() 1

عما سيلحف به

وذلك تطبيقاً لن

المادة
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( )279من قانون التجارة االردني .وبذلك قضت محكمة التمييز االردنية في احد ق ارراتها الذي
تضمن اآلتي:
"على ضوء شهادتي الشاهدين (ع) و (أ) أنه كان للمدعي رصيد دائن يغطي الشيكيين
عند عرضهما للصرف ،يكون عدم صرف الشكيين واعادتهما للمستفيد من كل منهما من قبل
المدعي عليه هو اجراء غير مبرر ومذالف للقانون وينطوي مثل هذا اإلجراء على سوء نية
ومعارضة المدعى عليه المسحو

عليه البنك في عدم دفع المبلغ الوارد في كل شيك بمقولة عدم

كفاية الرصيد أو بأن الرصيد مبني على شيكات قيد التحصيل يذالف ماهو ثابت بالمبرز م 2/وهو
بالتالي مسؤول تجاه الساح

عن الضرر الذي لحف به وفي اعتباره المالي وفف ماجاء بالمادة

 279من قانون التجارة.
حيث أقام المدعي (الساح ) الدعوص على المدعى عليه (البنك) يطل

فيها ببدل االضرار

المادي والمعنوي الذي لحف به لعدم قيام المدعى عليها بصرف الشيك رقم  29621تاريخ
 95/2/13بأسم المستفيد شركة محطة شريم للمحروقات بمبلغ  175دينا اًر والشيك رقم 20629
تاريخ  95/3/31بأسم المستفيد شركة مطاحن عمان الكبرص بمبلغ  554دينا اًر و 625فلساً بالرغم
من توفر رصيد دائن له في حسابه رقم  145/474493/2/544لدص البنك"(.)1
كما قضت محكمة التمييز االردنية أيضاً في قرار مشابه ،اآلتي:
"أعادة البنك المسحو

عليه الشيك المسحو

من المميز بداعي عدم وجود رصيد بالرغم

من وجود رصيد للميز يغطي قيمة الشيك يجعل من الحكم للمميز ببدل الضرر المعنوي الذي قدره

) )1تمييز حقوف رقم  37/2212في تاريخ  ، 3337/32/13منشورات مركز عدالة االردني.
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الذبراء بمبلغ ( )344دينار وبدل الضرر المادي المتمثل بمبلغ ذمسة دنانير التي تم قيدها على
حسا

المميز نتيجة اعادة الشيك بدون صرف"(.)1
وقد أشار الفقه بصدد هذه الحالة على ان تعويض للساح

بسب

عدم وفائه وعما لحف ائتمانه من أذص( ،)2حيث ان الشيكات تعتبر اداة وفاء فورية وان عدم

الوفاء بها سوف يسب

ضرر لسمعة الساح

الشيكات بغير مسوغ مشروع يرت

من الناحية المادية والمعنوية ،كما ان عدم اداء قيمة

مسؤولية على البنك اتجاه الساح

فيما بينهما والتي تلزمه برد مقابل الوفاء بموج
يطال

مستحف لما اصابه من ضرر

بناءا على العالقة العقدية

شيكات الى الحامل ،على ان الحامل ال يمكنه ان

البنك بالضرر الذي سيصيبه من ذالل هذا االمتناع وذلك لعدم وجود عالقة تعاقدية سابقة

فيما بينهما على عكس العالقة فيما بينه وبين الساح  .أما بالنسبة الى كيفية تحديد قيمة الضرر
المادي واألدبي الذي أصا

الساح

فقد تم ترك أمر تقديره الى القضاء أيضاً من ذالل الرجوع

الى مركز التاجر في المجتمع وعالنية صدور قرار الرفض وعدم صدور اعتذار من قبل البنك
باإلضافة ان ذلك سيؤثر على استمرار تداوالته للشيكات بين التجار واالفراد(.)3
إال أنه كثي اًر ما نرص أن الساح

عند تعرضه لمثل هكذا موقف من امتناع ألداء شيكات

مسحوبة على البنك المتعامل معه ولديه حسا

شيكات فيه ،فأنه عند وقوع مثل هذا االمتناع غير

المشروع سيلجئ الى القضاء لكن دون الطل

من المحكمة الحكم برد قيمة الشيكات باإلضافة الى

الضرر حيث يطل

فقط الحكم برد قيمة الشيكات من قبل البنك .ولكون المحكمة ملزمة فقط

) )1تمييز حقوف رقم  31/3331فني تناريخ  ،3333/2/21المنشنور فني مجلنة نقابنة المحنامين االردنينة لسننة 3333
.2211

) )2عوض ،علي جمال الدين ،مصدر سابف،

222

) )3الشماع  ،فائف محمود ( .)2333االيداع المصرفي (االيداع النقدي) .مصدر سابف،

132
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بطلبات المدعي (الساح ) فال يمكنها من تلقاء نفسها الحكم بالضرر ،وان مطالبة الساح

عن

الضرر بعد انقضاء فترة التقادم للدعوص ال يجعل منها مسموعة امام القضاء.
وهذا ما قضت محكمة التمييز األردنية في القرار  2447/53بتاريخ  ،2447/5/17والذي
جاء فيه التالي:
"أقام المدعي (الساح ) الدعوص البدائية الحقوقية رقم ( )2444/0026لدص محكمة بداءة
عمان لمطالبة المدعي عليه بتأدية قيمة الشيكين وبتاريخ  2440/3/24أصدرت محكمة أستئناف
حقوف عمان قرارها رقم ( )2442/1334والقاضي بإلزام المدعي عليه (البنك) بتأدية قيمة الشيكين
للمدعي والمكتس

للدرجة القطعية بموج

قرار محكمة التمييز رقم ( )2440/1619بتاريخ

 .2445/1/5بعدها أقام المدعي دعوص للمطالبة بالضرر الحاصل نتيجة هذا االمتناع في تاريخ
 ،2445/11/24إال ان المدعي عليه قدم طلباً لرد الدعوص قبل الدذول فيها مستنداً فيه لمرور
الزمن والقضية مقضية لكون المدعي قد اسس مزاعمه على العطل والضرر ولما كانت الشيكات قد
عرضت على البنك بتاريخ  1999/1/34األمر الذي يرت

رد دعوص العطل والضرر المزعومة

لمرور الزمن ألنه قد مرت فترة أكثر من ثالث سنوات من تاريخ علم المدعي بالضرر وشذ
المسؤول عن هذا الضرر"(.)1
هذا وقد قضت محكمة التمييز العراقية في ق اررات مشابهة أيضاً ما يلي:
" ان المحكمننة أجننرت التحقيقننات الالزمننة فنني موضننوع النندعوص وتأينند لهننا مننن إقنرار المميننز/
الم نندعي علي ننه إض ننافة لوظيفت ننه ان الم نندعي  /الممي ننز علي ننه زب ننون ل ننديهم وان ع نندم ص ننرف المبل ننغ
المطال

به العائد للمدعي  /المميز عليه (مبلغ الوديعة) كان بسب

شحة السيولة النقدية وحيث ان

المميز /المدعي عليه إضافة لوظيفته ملزم قانوناً بإعادة مبلغ الوديعة وان التمسك بالشحة المالية ال
) )1تمييز حقوف رقم  2337/21بتاريخ  ،2337/2/37منشورات مركز عدالة األردني.
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يعد عذ اًر يحول دون ذلك ولما كان المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمنة لنذا صندر القنرار باالتفناف
في /15ربيع الثاني 1037/الموافف .2416/1/26
حيث ادعى المدعي (الساح ) لدص محكمة بداءة الكرادة وبواسطة وكيلته ان له مبلغ
( )44مليون دينار عراقي في حسابه المرقم ( )144444132670الموجود لدص المسحو
(البنك) ولدص مراجعته لسح

المبلغ المذكور لحاجته إليه في تمشية اعماله وبموج

عليه

عدة صكوك

محررة من قبله ولعدة مرات إال أن المدعي عليه امتنع عن تسليمه المبلغ العائد له رغم اإلنذار
عدل الكرادة بالعدد  26379في  2415/9/7والتي بموجبها طل

المسير إليه بواسطة كات

المدعي الحكم بإلزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ العائد له أصدرت محكمة الموضوع حكما
حضورياً يقضي بإلزام المدعي عليه بتأدية المبلغ إلى المدعي من رصيد حسابه الجاري ولعدم
قناعة المدعي عليه طل

نقض القرار بالئحته المؤرذة في .)1("2415/12/15

وفي قرار آذر لمحكمة التمييز ،قضت فيه اآلتي :
"تكون دعوص الشركة المدعية بالمطالبة بالمبلغ المودع في المصرف لها سند من القانون
به .وتتلذ

احداث

إذا ثبت من كشف الحسا

الصادر من المصرف انه مدين بالمبلغ المطال

القضية ان المدعى ادعى لدص محكمة بداءة الرصافة ،ذلك ان الثابت من كشف الحسا

الصادر

من المصرف رقم ( )669الذا

بشركة المميز عليه  /المدعي ان الشركة المدعية دائنة بمبلغ

( )124،040دوالر أمريكي وهو يمثل المبلغ المدعي به لذا يكون المدعي محقاً في ادعائه وهذا ما
قضت به محكمة الموضوع.
ومن أحداث القضية نالحظ ان وكيل المدعي قد ادعى لدص محكمة بداءة الرصافة من ان
موكله دائن إلى المصرف بمبلغ ( )124،040دوالر أمريكي في حسابه المرقم ( )669لغاية
) )1محكمة التمييز االتحادية العراقية العدد /211الهيئة المدنية  ،2331 /تسلسل  ،141/قرار غير منشور
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 ، 2413/12/31وان المصرف توقف عن الوفاء بالتزامه وامتنع عن تسديد المبلغ لذا طل

دعوة

المدعي عليهما للمرافعة والحكم بإلزامهما بالمبلغ المذكور أعاله ،أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ
 2410/9/20وبعدد / /162حكما غيابياً يقضي بألزام المدعي عليه والشذ

الثالث (الوصي

على المصرف) بتأدية الى المدعي مبلغ الشيك مع الفائدة القانونية اعتبا اًر من تاريخ المطالبة في
 .2410/7/6اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وطال

بأبطاله وبناءاً على هذا االعتراض

فقد اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ  2410/12/7حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي
الصادر عن هذه المحكمة ،ولعدم قناعة وكيال المدعى عليه بالحكم المذكور طل

طلبا تدقيقه

ونقضه"(.)1
ثانياً :أمتناع البنك نتيجة إلذالله بالتزاماته التعاقدية:
ان العالقة بين البنك والساح

هي عالقة مبنية على عقد لكل منهما حقوف وعليه التزامات

لذلك في حالة اذالل البنك بهذه االلتزامات ستترت

عليه مسؤولية عقدية والتي تقوم بقيام عناصرها

مجتمعة الذطأ (االذالل بااللتزام التعاقدي) والضرر والعالقة السببية وفف احكام المواد (-364
 )360من القانون المدني األردني حيث ان ذلك سيرت

عليه التعويض ،وفي ذلك قضت محكمة

التمييز األردنية في أحد ق ارراتها بأنه:
" إذا كان الساح
الحسا

قد اعطى تعليمات للبنك المميز بأن يتم صرف اي شيك يسح

االول من رصيد الحسا

ورود شيكات على حسا

على

الثاني اال ان البنك لم يراع هذه التعليمات ولم ينتبه اليها عند

العميل فأعيدت دون صرف كون الحسا

االول مغلف وحيث ان عالقة

) )1محكمة التمييز االتحادينة العراقينة العندد  /131مدنينة منقنول  ،2332/فني تناريخ  :2332/3/21أنظنر :الالمني،
جب ننار جمعننة ( .)2332القض نناء التج نناري الع ارق نني ف نني قنن اررات محكم ننة التميي ننز االتحاديننة .بغ ننداد :مطبعننة الس ننيماء،
.231
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البنك بالعميل هي عالقة عقدية فأن المسؤولية التي تترت

بين طرفي العالقة هي مسؤولية عقدية

يتعين لقيامها توافر الذطأ والضرر وعالقة سببية والمقصود بالذطأ العقدي وماهيته عدم التنفيذ او
التنفيذ المعي

او التأذير في التنفيذ وحيث لم يلتزم البنك بتعليمات عميله على الوجه الذي ورد

بكتابه ح ول صرف الشيكات التي ترد على حسا
تسب

من حسا

آذر فأن ذلك يشكل ذطأ عقديا

بالضرر للعميل على النحو الذي ورد بالبينة ،هذا وقد نصت المادة ( )279على مسؤولية

المصرف حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يقع على عاتف البنك من التزامات تجاه عميله بمراعاة
تعليمات العميل وت نفبذ هذه التعليمات بما تقتضيه اصول العمل المصرفي على اعتبار ان البنك
محترف لهذه االعمال ويستتبع ذلك تحمله مذاطر المهنة.
حيث أقام المدعي (الساح ) دعواه على المسحو عليه (البنك) مستنداً على ان الساح
فتح عدة حسابات لدص المسحو عليه وكان يتعامل مع البنك لعدة سنوات وانه بتاريخ 2447/7/9
طل

من المدعي عليه وضع مالحظة على الحسا

الشيكات الواردة على هذا الحسا
الحسا

من حسا

رقم ( )76142-144/6بأن تصرف

رقم ( )76142-544/6كونه يرغ

بأغالف

السابف اال انه تفاجئ بوجود شيكات اعيدت دون صرف كون الحسا

مغلف ولدص

مراجعته للبنك وجه له اعتذا اًر عن الذطأ وبتاريخ  2444/1/13تقدم المدعي بطل

حصول على

دفتر شيكات فأعتذر منه البنك بسب
حسا

رجوع شيكات سابقة بدون صرف بعدها تقدم المدعي بفتح

والحصول على دفتر شيكات من بنك آذر اال انه تفاجئ برفض طلبه وذلك إلدرال اسمه

على القائمة السوداء للشيكات المرتجعة للبنك المركزي وان هذه االفعال الحقت بالمدعي (الساح )
اض ار اًر كبيرة مادية ومعنوية مما دعا إلقامة هذه الدعوص"(.)1

) )1تمييز حقوف رقم  2331 /1337بتاريخ  ، 2331/33/37منشورات مركز قسطاس االردني.
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ويالحظ أن الفقه بشأن المسؤولية العقدية انه يفترض لقيامها وجود عقد صحيح غير
مذالف للقانون يلزم بموجبه المدين بتنفيذه ،على أن عدم تنفيذه لاللتزام المترت
سيرت

العقد

عليه بموج

عليه مسؤولية لكونه ملزم بتنفيذ التزامه على ان يكون عدم تنفيذ االلتزام يرجع الى فعل عمد

او اهمال وحتى لو كان هذا االمتناع تم بناءا على سب

أجنبي ،ال يد له فيه كالقوة القاهرة.

()1

ثالثاً :امتناع البنك نتيجة ألصدلر معارضة في غير حالتي ضياع الشيك وافالس حامله :
سبف وأن الحظنا بأن المعارضة يج
التي جاءت في ن

ان تكون صادرة من قبل الساح

موافقة للشروط

المادة ( )209والتي حددت حاالت المعارضة بحالتي ضياع الشيك او افالس

حامله فأن جاءت المعارضة بناءا على احد هذه الحالتين فأن ذلك سيعد مانع من مسؤولية البنك
اذا ما قام برفض األداء ،عليه يكون من واج

البنك التحقف من المعارضة الصادرة اليه هل هي

صحيحة ام مذالفة للقانون .ففي حالة كونها صدرت في غير الحالتين السابقة وامتنع البنك عن
األداء ،فإن ذلك سيؤدي الى ترت
الواج

مسؤولية عليه اتجاه الساح

نتيجة هذا الرفض حيث يكون من

عليه اذذ الحيطة والحذر قبل االمتناع عن الوفاء ،وهذا ما قضت به محكمة التمييز

األردنية التي قررت:
"يكون عدم صرف قيمة الشيكات من قبل البنك المسحو
قانوني له ويكون ملزما الوفاء بقيمتها اعماال لن

عليه (المميز ضده) ال مبرر

المادة ( )244من قانون التجارة  ،وان معارضة

(الساح ) عن الوفاء بقيمتها في غير محلها النها لم تستند الى من الحالتين المنصو

عليهما

في المادة ( )209/2وهما ضياع الشيك او افالس حامله وانه بغير هاتين الحالتين ال يجوز
االعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطالن الدين االصلي.
) )1السنننهوري ،عبنند الننرزاف احمنند ( .)2333الوسننيط فنني شننر القننانون المنندني (مصننادر االلت نزام) .مصنندر سننابف،
.211
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حيث أقام المدعي دعواه يطالبهما فيها بمبلغ ( )1791دينا ار قيمة شيكات لم يتم صرفها
من قبل المدعى عليه (البنك) كان قد حررها المدعى عليه معتصم واعيدت بمشروحات وقف
الصرف .و بتاريخ  2444/2/25قضت محكمة البداءة بألزام المدعى بدفع مبلغ ( )1791دينا ار
للمدعية مع ورد الدعوص عن المدعى عليه بنك اإلسكان وتضمين المدعية مبلغ أربعين دينا ار أتعا
محاماة"(.)1
رابعاً :امتناع البنك بناءاً على ذطأ في الحاسبة االلكترونية :
يقوم البنك أحياناً باالمتناع عن صرف قيمة الشيك المسحو

سحباً صحيحاً بناءاً على

ذطأ في إدذال بيانات الشيك للحاسبة االلكترونية ،اال ان هذا االمتناع سيولد مسؤولية للبنك
بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة هذا االمتناع ،على انه في بعض التشريعات
المقارنة نالحظ ان التعويض ال يقع فقط على البنك انما على موظف البنك أيضاً(.)2
وفي ذلك قضت محكمة أستئناف بغداد بصفتها التمييزية على "تحميل المصرف المسؤولية
والتعويض عن الضرر المترت

على العميل ،حيث ان الساح

قد اقام الدعوص ضد المصرف

لكونه قد اشترص اسهماً من احدص الشركات وحرر صكاً بقيمة تلك األسهم ،اال ان البنك قد رفض
اداء قيمة الصك الن موظف الحاسبة المسؤول عن ادذال المعلومات لم يعطي المعلومات الدقيقة
عن الحسا  ،وبناءاً على ذلك فأن الشركة اعادت الصك إلى الساح
كانت قد ربحت نسبة معينة .لذا قام الساح

واسترجعت األسهم ،والتي

بدعوة المصرف للمرافعة والحكم عليه بالضرر الذي

) )1تمييز حقوف رقم  1211لسنة  ، 2333في تاريخ  .2333/4/1منشورات مركز قسطاس االردني.
( )2المادة ( )211من قانون التجارة المصري المعدل رقم  37لسنة  3333الذي سبقت اإلشارة إليه آنفاً.
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كان قد اصابه جراء هذا الرفض .وذلك على اعتبار ان عدم صرف الصك قد تسب
الساح

في ذسارة

باإلضافة الى اهتزاز الثقة به وبتعامالته التجارية ،سيما وان التجارة هي ثقة وائتمان"(.)1
مما سبف نالحظ ان البنك مسؤول عن التعويض المادي والمعنوي اذا اذطأ في ادذال

بيانات الشيك إلى الحاسبة ،حيث ال يمكن اعتباره ذطأ مغتفر وذاصة مع بدء االعتماد على
االستذدام التكنولوجي الحديث في البنوك الذي بدوره يسرع من اداء الذدمات الى العمالء بطريقة
سريعة ومنظمة ،وبما ان نسبة الذطئ في الحاسو نادرة فأننا يمكن ان نرجع الذطأ الذي يقع في
هذه الحالة الى اهمال صادر من موظف البنك  ،الذي كان يج

ان يكون من األشذا

الذين

لديهم ذبرة ومؤهل لمثل هذا العمل.
خامساً  :امتناع البنك بناءا على ذطأ في التشغيل:
يحدث في بعض الحاالت ان يقوم البنك بأرتكا
المدينة حيث يقع عليه واج

تشغيل الحسا

ذطأ اثناء عملية قيد القيود الدائنة والقيود

بصورة دقيقة ذالية من االذطاء  ،لكن في حالة

حدوث عكس ذلك فأنه سيؤدي الى رفض وفاء قيمة الشيك بعذر عدم وجود رصيد يغطي قيمة
الشيك ،اال انه في الواقع يوجد هناك رصيد في الحسا

يكفي ألداء قيمة الشيك ،وفي هذه الحالة

يوجد قضية عرضت على محكمة بداءة بغداد والتي قضت فيها باالتي "يتحمل المصرف المسؤولية
نتيجة لتقصيره في تشغيل الحسا

ومراقبة القيود بشكل دقيف مما تسب

في اإلضرار والذسائر

لعميل من عمالء المصرف ،وان هذا القرار جاء بناءاً على نتيجة للجنة مكونة ثالثة ذبراء تم
انتدابهم من قبل المحكمة حيث ثبت لهم ان هناك ذطأ من المصرف وهذا الذطأ سب
وتعقيبات تعرض لها المدعي (الساح ) ،وترت

على ذلك ضرر ادبي اصا

مالحقات

سمعته االجتماعية،

( )1محكمننة أسننتئناف بغننداد رقننم /223حقوقيننة 34/فنني تنناريخ  ، 3334/2/34أنظننر :الطوالبننة ،مؤينند حسننن محمنند
( .)2334حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف .ط .3عمان :دار وائل للنشر والتوزيع،
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حيث انه من حملة شهادة الدكتوراة .باإلضافة الى وجود ضرر مادي قد نشئ عن المصاريف التي
اضطر الساح

الى انفاقها لمناسبة توقيفه.
احداث القضية بأن المدعي كان قد اشترص شقة و قام بتسديد قيمتها بموج

هذا وتتلذ
شيك اال انه عند ذها

المستفيد الى المصرف تفاجئ بأعادة الصك اليه مع مستند (صك بدون

رصيد) على اثرها قام برفع دعوص جزائية ضد الساح
ومالحقات جزائية ،بعدها تم إذالء الساح

بموج

والتي ترت

عليها إجراءات تعقيبية

كفالة .الحقاً قام الساح

برفع دعوص على

المصرف للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي واالدبي الذي كان قد اصابه جراء هذا االمتناع،
وعلى ضوء ذلك قامت المحكمة بتعيين ذبير لتقدير التعويض وبس
المقدر ،قامت المحكمة بانتدا

ثالثة ذبراء لغرض تقدير التعويض"(.)1

سادساً  :أمتناع البنك بناءا على ذطأ في اسم الساح
يقع على البنك واج
سحبه من قبل الساح
االداء بسب

:

التأكد واذذ الحيطة والحذر لمعرفة الشيك المسحو

عليه هل تم

بشذصيته الطبيعية ام بشذصيته كممثل عن الشركة  ،ففي حالة رفض

ظن البنك ان الشيك مسحو

الظاهر انه مسحو

اعتراض الساح

على المبلغ

من حسا

الساح

بشذصيته الطبيعية وكان من

بشذصيته ممثالً عن الشركة أو العكس ،فأن ذلك سيرت

عليه مسؤولية عن

هذا االمتناع ،وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في قرارها باآلتي " متى كان البنك لم يتذذ
الحيطة الالزمة لدص امتناعه عن الصرف مع وجود رصيد كاف كان للشركة اذ كان من اوج
واجباته المصرفية ان يستوثف بوجه قاطع عن (أهلية) ساح

الشيك وصفته في التوقيع عليه قبل

ان يتذذ ق ار ار باالمتناع عن الدفع مع وجود رصيد يسمح بالصرف ،ولما كان الساح

لم يزل

( )1محكمننة بننداءة الكننرخ رقننم  34/ /2123فنني عننام  ، 3334نقنالً عننن :الشننماع  ،فننائف محمننود ( .)2333االيننداع
المصرفي (االيداع النقدي) .ل ، 3عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع،

.131-132
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حينذاك المدير المصر له بالتوقيع على هذا الشيك لدص سحبه له فإن اشهار افالسه بصفته
الشذصية لتوقفه عن سداد ديون منقطعة الصلة بالشركة المذكورة ال يعفي البنك من المسؤولية
التقصيرية التي تترت

على تصرفه المذكور .وال يذفف من تلك المسؤولية ان تكون الصيغة التي

اتسمت بها النشرة عن اإلفالس في الجريدة قد اوجدت لبساً لدص البنك في تحديده لصفته ساح
الشيك طالما ان النشرة انما أشارت الى افالس الساح

المذكور كتاجر ال الى الشركة التي يديرها

وكان أحرص بالبنك بعد ان اذتلطت عليه االمر ان ينشد البحث والتحري الدقيقين عن حقيقة
الموقف"(.)1

( )1محكمننة أسننتئناف القنناهرة رقننم  3124فنني تنناريخ  . 3327/33/31أنظننر  :عننوض ،علنني جمننال النندين ()2333
الشيك في قانون التجارة وتشريعات البالد العربية ط .1القاهرة :دار النهضة العربية،

.222
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المبحث الثاني
مسؤولية البنك عن رفض األداء
تقننوم مسننؤولية البنننك اتجنناه كننل مننن السنناح

والحامننل وذلننك عننند امتناعننه عننن صننرف قيمننة

الشننيك المسننحو سننحباً صننحيحاً ،حيننث تسننتند هننذه المسننؤولية الننى العقنند المبننرم بينهمننا فهنني بننذلك
مسؤولية عقدية .والتي من ذاللها يحف للساح
طل

سح

الشيكات على البنك باإلضافة النى حقنه فني

التعنويض عمنا لحقنه منن ضنرر جنراء امتنناع البننك بصنورة غينر مشنروعة حينث نن

المشنرع

االردننني بشننكل صنريح علننى مسننؤولية كننل بنننك رفننض بسننوء نيننة صننرف شننيك مسننحوباً عليننه بصننورة
صحيحة(.)1
على ان هذه المسؤولية بدأت تظهر كثي اًر في الحيناة العملينة وذلنك كمنا سنبف ان قمننا ببياننه
في المبحث االول من هذا الفصل ،ويشترط لنشوء مسنؤولية البننك ان يكنون رفنض االداء قند حصنل
بسننوء نيننة ،لكننن يصننع
بسب

إثبننات سننوء نيننة البنننك اثننناء امتناعننه وفنني جميننع االح نوال اذا كننان امتناعننه

غير مشروع فأنه يكون مسؤوالً عن التعويض بمقدار الضرر الحاصل نتيجة رفض االداء.
امنا بالنسنبة الننى مسنؤولية البنننك امنام الحامننل القنانوني فهنني مسنؤولية تقصننيرية ينتم تأسيسننها

الى ملكية المبلغ المتوفر في الشيك  ،حيث يمكن للحامنل منن ذاللهنا بالمطالبنة بقيمنة مقابنل الوفناء
عند البنك.
عليه سنتقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،وكاآلتي:
المطل

االول  :مسؤولية البنك تجاه الساح .

المطل

الثاني :مسؤولية البنك التقصيرية اتجاه الحامل.

) )1المادة ( )273من قانون التجارة االردنني رقنم  32لسننة  3311المعندل  ،ولنم ينن
للمصرف بن

صريح مثل المشرع االردني.

المشنرع الع ارقني علنى عقنا
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المطلب األول
مسؤولية البنك تجاه الساحب
أذتلف الفقه في تأسيس مسؤولية البنك تجاه السناح

حينث انقسنموا إلنى فنريقين األول كنان

مع االتجاه الالعقدي والذي يؤسس مسؤولية المسنحو علينه علنى فكنرة مذناطر المهننة ،ومفناد هنذه
النظريننة أنننه فنني حالننة وجننود نشنناط مننن الممكننن ان ينشننأ عنننه ضننرر يكننون صنناحبه مسننؤول عننن
التعويض للغير عن ما اصا
الشذ

األذير من ضنرر وفقناً لقاعندة الغنرم بنالغنم( .)1والتني بموجبهنا يكنون

المستفيد من العمل او النشاط الذي يمارسه ملتزم بالتعويض عنه .اال ان االستاذ الدكتور

فننائف محمننود الشننماع وجننه انتقنناد جننوهري الننى هننذه النظريننة " فنني اعتبننار انهننا ترتن

مسنناوئ متعننددة

علننى أكثننر مننن صننعيد فنني الحينناة .فعننندما تنتهنني هننذه النظريننة الننى تحميننل الشننذ

كافننة األض نرار

التنني تلحننف الغيننر نتيجننة نشنناطه علننى وجننه اإلطننالف ،فننإن مننؤدص ذلننك هننو شننل الحينناة االقتصننادية
واالجتماعيننة والقانونيننة .فبتوسننيع نطنناف المسننؤولية ليكننون اساسننها مجننرد الغنننم ،فننإن ذلننك يننؤدي الننى
نوع من الجمود االقتصادي المرفوض اجتماعيناً ،ذاصنة وان العدالنة تقتضني ان نعمنل علنى تحقينف
قندر مننن التنوازن بننين منا يغنمننه الشننذ

منن الشننيء ومنا يرتن

علننى هنذا الشننيء منن اذطننار وذلننك

على أساس التوازن المعقول وليس المصطنع والمطلف واالحملننا األشنذا

مسنؤولية شنديدة تقضني

على رو المبادرة لديه" .أما الفريف الثاني كان مع االتجاه العقدي والذي يؤسس مسؤولية المسحو
علينه بننناءاً علننى فكنرة الذطننأ العقنندي حيننث ان أسنناس العالقننة بننين السنناح
فيما بينهما ،وبموج

هذا العقد يمكن للعميل سح

والبنننك هننو العقنند المبننرم

شيكات من الرصيد الموجود في البنك علنى أن

يكننون لديننه مقابننل وفنناء يكفنني ألداء مبلننغ الشننيك وقننت إنشننائه طبق ناً التفنناف ص نريح او ضننمني فيمننا

( )1الشماع ،فائف محمود ( .)2333اإليداع المصري /الجزء األول اإليداع النقدي .المصدر السابف،
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بينهما( .)1وبذلك قضت محكمة التمييز األردنية في أحد ق ارراتها الذي جاء فيه " ...من المتفف عليه
ان المسؤولية العقدية شأنها شأن المسؤولية عن الفعل الضار ال تقوم اال بتوافر أركانها الثالثة وهي
الذطنأ والضنرر والسنببية والذطننأ فني المسنؤولية العقديننة هنو ذطنأ قنائم علننى اإلذنالل بنالتزام تعاقنندي
تطبيقاً ألحكام المواد  355و 364و 363من القانون المدني(.")2
مما سبف نالحظ انه في اغل
سح

الحاالت يكون هناك اتفاف صريح بين البنك والساح

شيكات من حسابه ،سواء أكان المسنتفيد هنو نفنس السناح

بعض االحيان ان يكون االتفاف بين البنك والساح
االتفنناف ص نريح او ضننمني لكننن يج ن

ام شنذ

علنى

آذنر .كمنا يحندث فني

هو اتفاف ضنمني ،اال اننه الفنرف فني ان يكنون

ان يثبننت السنناح

انننه هننو مننن قننام بسننح

الشيكات الذي سلمه البنك إليه ،او بإثبات عدم امتناع البنك عند سح

الشننيك مننن دفتننر

شيكات سابقة عليه ومقدمة

اليه.
عليه إذا قام البنك برفض اداء الشيك المسحو سحباً صحيحاً عليه وكان يوجد في حسا
الساح

مقابل وفاء يكفي ألداء قيمة الشيك ،فأن ذلك سيرت

عليه مسؤولية تعاقدية نتيجة ألذاللنه

باالتفاف المنعقد فيما بينهما ويكون بذلك مسؤوالً عن كل ضرر يصي

الساح

نتيجة هذا االمتناع

علننى ان يحصننل هننذا االمتننناع بسننوء نيننة( .)3حيننث ان عناصننر التعننويض هنننا تشننمل مننا قنند اصننا
الس نناح

م ننن ض ننرر نتيج ننة االمتن نناع ،وم ننا ق نند لح ننف اعتب نناره الم ننالي م ننن اذص عل ننى ان تك ننون قيم ننة

التعويض مساوية لقيمة الضرر ،وفي هذه الحالة تعتبر المحكمنة هني الجهنة لهنا سنلطة تقينيم مقندار
الضرر.

( )1المادة ( )213فقرة ( )3من قانون التجارة األردني رقم  32لسنة  3311المعدل.

( )2تمييز حقوف رقم ( )3311/133في تاريخ  ، 3332/2/23منشورات مركز عدالة االردني.
( )3المادة ( )273من قانون التجارة االردني رقم  32لسنة .3311
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اال ان إثبات قيام البنك باالمتناع بسوء نية لنيس بناألمر السنهل حينث اننه ومنن ذنالل نن
المادة ( )279من قانون التجارة ال يستطيع الساح

المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه إال

بإثبننات سننوء نيننة البنننك عننند امتناعننه ،لكننن تحنندث حنناالت يذطننئ فيهننا البنننك عننند تقننديم الشننيك إليننه
ويمتنننع عننن وفنناءه كمننا سننبف ان بينننا هننذه الحنناالت فنني المبحننث السننابف حيننث يظننن فنني بعضننها انننه
ينفننذ الت ازمننه التعاقنندي فنني الحفنناظ علننى رصننيد السنناح  .حيننث ذه ن
مسننؤول عننن التعننويض بمجننرد إثبننات السنناح
الحسا

ما لم يبرر البنك هذا االمتناع بسب

الننبعض الننى القننول ان البنننك

وجننود اتفنناف بينهمننا يسننمح لننه بسننح

شننيكات علننى

مشروع لكي ينفي عنه المسؤولية(.)1

المطلب الثاني
مسؤولية البنك تجاه الحامل القانوني
ال يوجد عالقة قانونية تربط البنك مع الحامنل القنانوني قبنل تسنليم الشنيك لكنن وبمجنرد قينام
الساح

بتحريره فأن مبلغ الشيك سينتقل منن ذمتنه المالينة إلنى ذمنة الحامنل القنانوني ،حينث ان هنذا

االنتقال لمقابل الوفاء سيرت

نشوء عالقنة بيننه وبنين البننك بموجن

الحنف الموجنود فني ذمنة األذينر

األمننر الننذي سننيمكنه مننن أقامننة دعننوص بملكيننة مقابننل الوفنناء علننى اعتبننار قنند أصننبح هننو النندائن إلننى
البنك بحلوله محل الساح ( .)2وعليه فأن امتنناع البننك عنن الوفناء لسنب
سيرت

غينر مشنروع النى الحامنل

نشوء مسؤولية عليه (مسؤولية تقصنيرية) لكنون عناصنر هنذه المسنؤولية قند تنوفرت منن ذطنأ

وضرر وعالقة سببية ،على ان ع ء إثبات هذا االمتناع يقع على عاتف الحامل نفسه.

) )1العكيلي ،عزيز ( .)2333انقضاء االلتزام بأداء قيمة الشيك ،مصدر سابف ،

.214

) )2المواد ( )344 ،312منن قنانون التجنارة األردنني رقنم  32لسننة  .3311وقند سنبقت اإلشنارة إلنى ذلنك فني (أنتقنال
ملكية مقابل الوفاء).
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البنك قضائياً أو الرجوع

عليه يكون الحامل مذير بصفته مالكاً لمقابل الوفاء إما أن يطال

على كافة الضامنين في الشيك لغرض استحصال قيمته ،لكن عليه أن يتأكد من وجود رصيد يكفي
ألداء قيمة الشيك عند امتناع البنك ،ويكون ذلك في حالة فشل المطالبة الودية.
ففي حالنة قيامنه بمطالبنة البننك قضنائياً فيجن

عليننا أوالً معرفنة الندعوص التني سنيقوم برفعهنا

ضد البنك ،حيث يمكنه إقامة دعوص المطالبة بملكية مقابنل الوفناء علنى اعتبنار أن الحنف فني مقابنل
الوفاء قد انتقل منن ذمنة السناح

النى ذمتنه .اال اننه يجن

علنى الحامنل أن يثبنت وجنود مقابنل وفناء

كننافي ألداء قيمننة الشننيك لحظننة امتننناع البنننك ،بننذلك فقنند عمننل المشننرع علننى أل نزام السنناح

بتسننليم

المسننتندات التنني تثبننت حننف الحامننل( ،)1لكنني يننتمكن األذيننر مننن رفننع دعننوص مباشنرة علننى البنننك دون
إدذال الساح

طرفاً فيها ،على اعتبار ان الحنف قند انتقنل إلينه األمنر النذي يمكننه منن إقامنة دعنوص

بملكية مقابل الوفاء ويكون من حف البنك التمسك تجاه الحامل المطال

بقيمة الشيك بجمينع الندفوع

التني كننان يسنتطيع ان يسننتذدمها فنني مواجهنة السنناح ( ،)2كمنا يمكنننه التمسننك بنبطالن العالقننة التنني
كان ننت تربط ننه م ننع الس نناح

أو بانقض نناء ال نندين عل ننى ان يثب ننت ان ننه ق نند ق ننام بوف نناء دي ننن الش ننيك إل ننى

السنناح  ،باإلضننافة لننذلك فننأن دائننني السنناح

ال يمكنننهم مزاحمننة الحامننل القننانوني حيننث يعتبننر هننو

مالك هذا المقابل وليس الساح .
وبذالف ذلك يمكن للحامل الرجوع على السناح

والضنامنين فني الشنيك دون الحاجنة إلنى رفنع هنذه

الدعوص ،حيث نالحظ غالباً منا يقنوم الحامنل بنالرجوع علنى الضنامنين فني الشنيك بندل اسنتذدام حقنه
في إقامة الدعوص لغرض استرداد قيمة الشيك كون ذلك يعتبر ضمان أفضل لهم في الحصنول علنى

) )1المننادة ( )311مننن قننانون التجننارة األردننني المعنندل رقننم  32لسنننة  ،3311وييقابلهننا ن ن
التجارة العراقي.

المننادة ( )11مننن قننانون

) )2عيد ،ادوار ( .)3372الحماية القانونية للشيك .القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية ،

.32
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مبلنغ الشننيك ،فننال يمكنن للضننامنين التمسننك بالنندفوع التني يمكننن للبنننك أن يسنتذدمها عننند رفننع دعننوص
عليه تطبيقاً لقاعدة تطهير الدفوع التي يستند عليها قانون الصرف(.)1
هذا ويوجد هناك حاالت قد يضطر فيها الحامل إلى اذتيار ذيار إقامة دعوص علنى البننك،
ومن هذه الحاالت انقضاء دعوص التقادم الصرفي التي يرفعها الحامل على السناح
سقوط حقه بالرجوع عليهم بسب

والمظهنرين ،أو

عدم مراعاة اإلجراءات القانونية التي قام المشرع بوضعها .أما في

حالننة إفننالس البنننك فننأن حننف الحامننل فنني مقابننل الوفنناء ال يتننأثر هنننا ،فننإذا مننا أفلننس البنننك قبننل تقننديم
الشننيك إليننه مننن الحامننل وقننام بتقديمننه بعنند اإلفننالس سننيتعذر عليننه الحصننول علننى مبلننغ الشننيك ،فننال
ذيار أمامه عندها سوص االشتراك في التفليسة مع بقية الدائنيين والذضوع إلى قسمة غرماء.

) )1العكيلي ،عزيز ( .)2333أنقضاء االلتزام الثابت في الشيك .مصدر سابف،
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة:
يتبننين مننن ذننالل الفصننول السننابقة ان امتننناع البنننك عننن أداء قيمننة الشننيك قنند يرت ن
مسنؤولية وذلنك فنني حالنة امتناعنه بصننورة مشنروعة او غينر مشننروعة ،األمنر النذي يرتن

عليننه

عليننا بيننان

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ،وأبرز التوصيات ،وعلى النحو التالي:

النتائج:
 -3لننم يتضننمن قننانون التجننارة األردننني نصناً صنريحاً بذصننو
ذمة الساح

نقننل ملكيننة مقابننل وفنناء الشننيك مننن

الى ذمة الحامل القانوني بالرغم من أهمية ذلك للحامل.

 -2عنندما يقندم إلننى البننك محنرر غيننر مسنتجمع لكننل او بعنض بياناتنه اإللزاميننة المنصنو

عليهننا

في المادة ( )221من قانون التجارة األردنني وقينام البننك بامتناعنه عنن أداء قيمنة الشنيك يعتبنر
امتناعه عندها امتناعاً مشروعاً ذلنك أن فقندان المحنرر لبياناتنه اإللزامينة يذنرل عنن كوننه شنيكاً
بالمعنى القانوني باستثناء البيانات المستثناة بحكم القانون والمنصو

عليها في المادة ()223

والتي تبقي على المحرر وصف الشيك ولو ذلت منه.
 -1على البنك متى منا رفنض أداء قيمنة الشنيك بسنب
بحي ننث ال ي ننرد للس نناح

قينام معارضنة أن يقنوم بتجميند مقابنل الوفناء

مقاب ننل الوف نناء وال يس ننمح ل ننه بالتص ننرف في ننه .وبذالف ننه يك ننون للحام ننل

المتضرر الحف باللجوء الى القضاء لطل

رفع المعارضة ووفاء قيمة الشيك من قبل البنك.

 -4قيننام المشننرع األردننني بحصننر حنناالت المعارضننة فنني وفنناء قيمننة الشننيك بحننالتي ضننياع الشننيك
وافننالس حاملننه حسن

مننا ورد فنني المننادة ( )243مننن قننانون التجننارة ،وأغفننل المشننرع بننذلك عننن
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تنظيم إجراءات المعارضة حيث يالحنظ أحيانناً حصنول المعارضنة منن ذنالل (التلفنون ،او عنن
طريف الكتابة ،او المعارضة الشفوية).
 -2إن المشننرع األردننني لننم يننورد نصناً ص نريحاً يتضننمن حنناالت االمتننناع غيننر المشننروع وتننرك امننر
الفصل فيها إلى القضاء ،على أنه رتن
البنك تجاه الساح

المشنرع فني المنادة ( )273منن قنانون التجنارة مسنؤولية

عما أصابه من ضرر نتيجة هذا االمتناع بسوء نية.

التوصيات:
يقتر الباحث عدة توصيات وكاآلتي:
 -3مبادرة المشرع األردني بتعديل قانون التجنارة منن ذنالل إضنافة منادة تنن

علنى( :تنتقنل ملكينة

مقابننل الوفنناء بحكننم القننانون إلننى حملننة الشننيك المتعاقنندين) ،وتقننوم بتنظننيم عمليننة انتقننال ملكيننة
مقابل الوفاء من ذمة الساح
إلى تطبيف ن

إلى ذمة الحامل القانوني أو بإضافة ن

تشريعي يقرر اإلحالة

المادة ( )312المتعلقة بأحكام سند السح .

 -2مبادرة المشرع األردني بتعديل قنانون التجنارة منن ذنالل إ ازلنة الغمنوض فني نن
فقرة ( )2لتصبح (إذا كان مقابل الوفاء أقنل منن مبلنغ الشنيك فللحامنل أن يطلن
عليه الوفناء الجزئني بالقندر الموجنود لدينه وأن يطلن

المنادة ()223
منن المسنحو

مننه تأشنير هنذا اإليفناء علنى ظهنر الشنيك

وأن يعطنني استشننهاهداً بننذلك .ويثبننت حننف الرجننوع بالبنناقي بهننذا االستشننهاد أو بعمننل احتجننال)
حيث نالحظ أن المشرع األردني ألزم الحامل تارة بقبول الوفاء الجزئي وتارة أذرص بجواز طل
الوفاء الجزئي ،أو بجعل الن
الوفاء الجزئي في ن

كمثيله في التشريع العراقي الذي رت

المادة ( )322من قانون التجارة العراقي.

على الحامل جواز طلن
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 -1مبننادرة المشننرع األردننني بتعننديل قننانون التجننارة ليننتم ذكننر بعننض الحنناالت المكننررة فنني سنناحات
القضنناء لموضننوع االمتننناع غيننر المشننروع ومنهننا (امتننناع البنننك عننن صننرف الشننيك بننناءاً علننى
ذطننأ غيننر مبننرر ومذننالف للقننانون ،وأمتننناع البنننك نتيجننة إلذاللننه بالتزاماتننه التعاقديننة ،وأمتننناع
البنننك نتيجننة إلصنندار معارضننة فنني غيننر حننالتي ضننياع الشننيك وافننالس حاملننه ،وأمتننناع البنننك
بناءاً على ذطأ في الحاسبة االلكترونية ،وأمتنناع البننك بنناءاً علنى ذطنأ فني التشنغيل ،وأمتنناع
البنك بناءاً على ذطأ في اسم الساح ) وترك أمر الفصل في باقي الحناالت إلنى القضناء عنند
عرضها عليه لعدم القدرة على تحديد جميع حاالت االمتناع غير المشروع.
 -4مباردة المشرع األردني بتعديل ن

المادة ( )273من قانون التجارة والي بيننت مسنؤولية البننك

عننند عنندم صننرف الشننيك اذا كننان رفضننه لن داء بسننوء نيننة ،ذلننك ألنننه يصننع

تحدينند سننوء النيننة

للبنننك وذصوص ناً ان هننناك الكثيننر مننن الق ن اررات القضننائية رتبننت مسننؤولية البنننك بعنندم صننرف
الشيك سواء كان بسوء نية او عدمها والمتمثلة بذطأ البنك.
 -2مبننادرة المشننرع األردننني بتعننديل قننانون التجننارة مننن ذننالل الننن

ص نراحة علننى تنظننيم إج نراءات

المعارضة.
 -1على البنك قبل امتناعه عن أداء قيمة الشيك بسب
سب

صدور معارضة في وفائه ،ان يتحقنف منن

صدور هذه المعارضة  ،ففي حالة امتناعه عن الوفاء بسب

ذلك سيرت

معارضة غير مشروعة فأن

عليه مسؤولية في مواجهة الحامل القانوني.

 -7علننى البنننك الننذي بلننغ بننإعالن الحجننز االمتننناع عننن صننرف الشننيكات المقدمننة بعنند تنناريخ إيقنناع
الحجز ما لم يتم التثبت بأن إصدار الشيك كان قبل هذا التاريخ.
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