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 بسم اهلل الزمحن ارحيم

 

ا كونوا قوامني } يا أيها الذين أمنو

 { بالقسط شهداء هلل
 

 

 

   (  841آلية )اسورة النساء                                              
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 -االهداء :

 

 بسـ اهلل أبدا كالمي الذي بفضمو وصمت لمقامي ىذا الحمد والشكر عمى ما أتاني 

ىذا العمؿ الى والدي الذي بذؿ زىرة شبابو في سبيؿ أسرتو الذي أبصرت أىدي    -

 في وجيو الطاىرة اليدوء والصبر وتوىج الحقيقة واالخالص في العمؿ .

الى أمي الغالية الحنونة التي عممتني الصبر والثبات والثقة بالنفس وغرست في  -

 روحي حب الناس .

 الى كؿ مف ساندني ووقؼ بجانبي . -

 لى شيداء العراؽ .ا -

 الى جامعتي الفاضمة وكميتي الموقرة . -

    الى كؿ مف يتكبد عناء قراءتو سواء لتقييمو او لنقده او لزيادتو او إلشباع فحوتو . -
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 شكر وتقدير

 الى مف ربياني صغيرا .......

 الى مف عممني واخذ بيدي وانار لي طريؽ العمـ والمعرفة ......

 ساندني ووقؼ بجانبي .......الى كؿ مف 

 الى كؿ مف كاف النجاح طريقو والتفوؽ ىدفو والتميز سبيمو ......

 اليكـ جميعا الشكر والتقدير واالحتراـ .
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 أقرار المشرف

أشيد اف اعداد ىذا البحث الموسـو ) الكمبيالة السند لالمر ( قد جرى تحت أشرافي 

السياسية جامعة ديالى وىو جزء مف متطمبات نيؿ شيادة في كمية القانوف والعموـ 

 البكالوريوس في القانوف .

 

 

 

 

 

 

                                                                التوقيع                                                 

  المشرؼ                                                 

                                                  /   /7182  
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 المقدمة

الكمبيالة احدى االوراؽ التجارية التي يتـ التعامؿ بواسطتيا في المعامالت  تبرتع

وبما اف الكمبيالة  لما توفره مف مزايا .نظرا التجارية ذات الطابع التجاري والمدني 

ىي أقدـ أنواع االوراؽ التجارية واىميا فقد اتخذىا المشرع في العديد مف الدوؿ ورغـ 

ظيور وسائؿ وتقنيات حديثة تقوـ بنفس الدور الذي تقوـ بو الكمبيالة اال اف اىميتيا 

لـ تضمحؿ داخؿ الوسط االقتصادي والتجاري النتشار التعامؿ بيذه االداة وتعتبر 

يالة ورقة تجارية دوف النظر الى صفة المتعامميف بيا سواء كانوا مدنييف اـ الكمب

اما تجار . والبد اف تتوافر في محرر السند االىمية القانونية الالزمة الجراء التعاقد . 

بالنسبة لمشروط الشكمية فال بد اف تتوافر جميعيا أما اذا أنتقصيا احد البيانات 

 ويمكف اعتبارىا سندا عاديا ألثبات الديف .  االلزامية فتكوف غير صحيحة

 مشكمة البحث 

اذا كاف احد الممتزميف عدـ االىمية او كاف توقيعو مزورا فاف البطالف يقتصر اثر 

عمى صاحب التوقيع دوف سائر الممتزميف تطبيقا لقاعدة استقالؿ التواقيع وكذلؾ يكاد 

وذلؾ لكثرة استعماؿ الحوالة في ينعدـ استعماؿ الكمبيالة في المعامالت الخارجية 

ابقاء الديوف , والمشكمة االخرى بالنسبة الحكاـ الكمبيالة فاف اغمب التشريعات ال 
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تضع ليا احكاـ خاصة وانما تكتفي باالحالة الى احكاـ الحوالة وكذلؾ قمة مف كتب 

 عف ىذا الموضوع .

 أىمية البحث 

لما ليا مف تسييؿ في التعامؿ بيف لمكمبيالة اىمية كبيرة في ظؿ التطور التجاري 

التجار , وكذلؾ اف الكمبيالة مف المسائؿ المسستجدة والمعاصرة التي لـ تكف معروفة 

بصورتيا الحالية والتي تحتاج الى ايضاح وايضا انتشار التعامؿ بيا بيف التجار 

 بعضيـ البعض في الوقت الحاضر وبيف التجار واالفراد .

 منيجية البحث 

ذا البحث عمى جمع المادة العممية في مظمونيا وترتيبيا وكذلؾ يعتمد عمى يعتمد ى

 المنيج المقارف بيف الدوؿ العربية .

 خطة البحث 

 وقسمنا موضوع البحث الى ثالث مباحث كاالتي : 

 تعريؼ السند لإلمر وخصائصو   -المبحث االوؿ :

 أنشاء السند لإلمر  -المبحث الثاني :

 احكاـ الحوالة المطبقة عمى السند لإلمر  -المبحث الثالث :
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 السند لإلمر المستحؽ بعد مدة معينة مف االطالع والتقادـ .              -المبحث الرابع :

 

 المبحث االول

يتضمف المبحث االوؿ تعريؼ الكمبيالة )السند لالمر( لكي يفيـ تعريفيا لنا بوضوح 

عرفيا المشرع المصري , أما بالنسبة الىمية الكمبيالة اكثر وكذلؾ نالحظ ماذا 

 وخصائصيا سنتناوليا ايضا .

 -تعريؼ السند لألمر::  المطمب االول
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 -تعريؼ السند لألمر::  المطمب االول

لـ يضع المشرع العراقي في القانوف النافذ تعريؼ لمكمبيالة وانما عرفيا الفقو باف 

ة ) ىو تعيد مكتوب وفؽ شروط حددىا القانوف يتعيد فيو السند لألمراء الكمبيال

شخص يسمى بالمحرر يدفع مبمغ معيف لشخص اخر يسمى المستفيد او ال مره لدى 

  8االطالع او عند حموؿ اجؿ معيف ( 

 فالكمبيالة ال تتضمف اال شخصيف ىما المحرر والمستفيد .

والرأي االخر عرؼ السند المر بأنو ) سند يتضمف تعيد منشئو "الموقع او المتعيد " 

بأف يؤدي بنفسو لشخص اخر يقاؿ لو المستفيد مبمغا مف النقود في تاريخ معيف (واف 

منشئ السند ال يكمؼ شخصا اخر باف يؤدي المبمغ المتعيد بو ولكنو يمتـز بنفسو 

االمر فيو قابؿ لمتداوؿ عف طريؽ التظيير . وال باالداء . وبما اف السند يتضمف 

يوجد في السند اال شخصاف :المتعيد الذي ينشئ السند والمستفيد المتعيد لو ويقـو 

 7منشئ السند في حقيقة االمر بدور الساحب والمسحوب عميو 

                                                           
 15د. باسـ محمد صالح , القانوف التجاري , العاتؾ ,ص - 8
العراقي , شركة الطبع والنشر االصمية د.صالح الديف الناىي , الوسيط في شرح القانوف التجاري  - 7
 117.ص8597,
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اما الفقو المصري فقد يرى اف السند المر يختمؼ عف الكمبيالة فقد عرؼ السند 

و صؾ يتعيد محرره بدفع مبمغ معيف مف النقود المر شخص اخر ىو االمر " ى

 8المستفيد بمجرد االطالع او فيو ميعاد معيف او قابؿ لمتعييف 

أما الكمبيالة فقد عرفيا ) بأنيا صؾ يتضمف أمرا صادرا مف شخص يسمى الساحب 

شخص ثالث يسمى  الى أخر يسمى المسحوب عميو بدفع مبمغ فقدي ألمر

  7(المستفيد

ومف ىذه التعاريؼ نجد االختالؼ الذي وضعو الفقو المصري حيث اف الكمبيالة عند 

انشائيا تتضمف في الغالب ثالث اشخاص ىـ الساحب والمسحوب عميو والمستفيد 

اما السند ألمر فال يتضمف عنج انشائو اال شخصيف ىما المحرر ىو المديف 

 والمستفيد ىو الدائف .

تمد عمى الفصؿ بيف الكمبيالة والسند ألمر بؿ ىي ذاتيا اي فالفقو العراقي ال يع

تكوف ورقة واحدة حيث اف ىذه الورقة تتضمف التزاـ المتعيد بدفع المبمغ الى المستفيد 

 بمجرد طمب المستفيد ذلؾ او االتفاؽ عمى تاريخ معيف .

                                                           
 .722,ص 7111د. صفوت بيناوي , االوراؽ التجارية وعمميات البنوؾ , لدار النيضة العربية , - 8
,دار النيضة العربية 8,ط7د. محمود مختار احمد بربري , قانوف المعامالت التجارية , ج  - 7
 742,ص7111,
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مشرع في وبما اف الكمبيالة ىي اقدـ انواع االوراؽ التجارية واىميا فمقد اتخذىا ال

 العديد مف الدوؿ نموذجا لسائر االوراؽ التجارية ا ألخرى .

 المطمب الثاني

 ) اهمية السند المر (

القانوف العراقي يرى اف اىمية الكمبيالة تظير في العالقات التجارية المحمية التي تتـ 

عمى صعيد المدينة او القطر . وقد كثر استعماؿ ىذه الورقة التجارية في التعامؿ 

التجاري . بسبب انتشار البيع بالنسبة او البع الذي تدفع فيو القيمة بالتقسيط حتى ال 

تكاد تجد صاحب تجاري كبير ال يحتفظ بمجموعة مف نماذج ىذه الورقة المعدة 

مسبقا لكي تمأل بياناتيا مف قبؿ المشتري عند شرائو بضاعة يتفؽ عمى دفع ثمنيا 

يالة ال يقتصر عمى دفع ثمنيا عمى اقساط كما عمى اقساط . كما اف استعماؿ الكمب

اف استعماؿ الكمبيالة ال يقتصر عمى مجاؿ التعامؿ التجاري فقط وانما يستعمؿ 

ايضا في المعامالت المدنية فقد يقرض احد االشخاص شخصا اخر مبمغا مف النقود 

مبمغ ال جؿ معيف فيطمب مف المقترض اف يحرر لو الكمبيالة يتعيد بموجبيا وفاء ال

 الذي يساوي القرض في اجؿ معيف ىو اجؿ حموؿ الديف .
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ويكاد ينعدـ استعماؿ ىذه الورقة في المعامالت الخارجية وذلؾ لكثرة استعماؿ سند 

  8السحب في ايفاء الديوف الخارجية.

اما المشرع المصري يعتبر الكمبيالة مف اىـ االوراؽ التجارية لظيورىا تاريخيا قبؿ 

 7ظيـ التشريعات احكاميا عادة تفصيال كنموذج لألوراؽ التجارية غيرىا ولذلؾ تن

 -أما بالنسبة لخصائص الكمبيالة فيمكف اف نمخصيا فيما يأتي :

 الكمبيالة ورقة تجارية تشبيو النقد مف حيث صالحيتيا لمتداوؿ والقبوؿ . -8

الغالب عمى الكمبيالة اف تشمؿ عمى اطراؼ ثالث ساحب والمسحوب عميو  -7

المستفيد اال انو يجوز اقتصارىا عمى طرفيف ىما الساحب وىو المستفيد والمسحوب و 

 عميو كما ىو الشأف في الكمبيالة المالية .

ال يشترط لصحة الكمبيالة اف يكوف المسحوب عميو مدينا لمساحب وانما يشترط  -4

 العتبارىا قبوؿ المسحوب عميو وتوقيعو عمييا بذلؾ .

عميو قبوؿ الكمبيالة اال أنو متى قبميا ووقع عمييا بذلؾ ال يمـز المسحوب  -3

 وسمميا لحامميا لزمو سدادىا في وقتيا المحدد لو .

                                                           
 .714, بغداد ,ص8ئؽ محمود الشماع , القانوف التجاري , طد. فوزي محمد سامي وفا - 8
 78-71ص7111,دار النيضة العربية ,9د. سميحة القميوبي ,االوراؽ التجارية ,ط - 7
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ال تعتبر الكمبيالة مبرئو ابراء لذمو صاحبيا وانما تبقى مسؤوليتو حتى يتـ  -1

 سدادىا .

 .يعتبر الموقعوف عمييا بالقبوؿ مسؤوليف عف سداد قيمتيا مسؤولية تضامنية  -9

ال تعتبر الكمبيالة ورقة تسقط قيمتيا بفقدىا وانما ىي سند ديف يثبت بأحدى  -2

 طرؽ االثبات . 

 8يشترط كثير مف االنظمة التجارية النص في سند الكمبيالة عند وصوؿ القيمة  -1

 

 المبحث الثاني

 انشاء السند لالمر

يشترط لكي يصبح السند لالمر صحيحا ونافذا اف تتوافر في انشائو الشروط 

 الموضوعية والشروط الشكمية 

 

                                       

 
                                                           

8 - w.w.w.al ifta .net  , ابحاث كبار العمماء , بحث في المعامالت المصرفية والتحويالت المصرفية
 .7/4/7182يارة , تاريخ الز 447,ص8377المجمد الخامس , 
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 المطمب االول

 الشروط الموضوعية

 -اوال:

القاعدة العامة في القانوف العراقي مف اتـ الثامنة عشر مف العمر واف  -االىمية :

مؿ االىمية مالـ يعتريو عارض مف عوارض االىمية كما اف الصغير البالغ يكوف كا

الخامسة عشر مف العمر والمأذوف مف وليو او بترخيص مف المحكمة او مف اكمؿ 

الخامسة عشر مف العمر وتزوج بأذف المحكمة فيمحؽ لمف بمغ ىذه المرحمة اف 

  8يباشر كافة االعماؿ التجارية ومنيا السند لالمر

في القانوف المصري فيكوف سف االىمية التجارية بالنسبة لمساحب ىو احدى  اما

وعشريف سنة دوف اف يكوف محجورا عميو لسفو او غفمة او عتو او جنوف اما 

القاصر الذي بمغ الثامنة عشر فيجوز لو انشاء الكمبيالة اذا كاف مأذونا لو باإلتجار 

التجارية .المأذوف لو فييا فاذا وقع ويشترط اف يكوف ذلؾ في حدود دائرة االعماؿ 

 7القاصر غير مأذوف لو باإلتجار عمى الكمبيالة فاف توقيعو يكوف باطال بالنسبة اليو.

                                                           
 41-75د. فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشجاع ,مصدر سابؽ ذكره ,ص - 8
د. عمي البارودي ومحمد السيد الفقئ ,القانوف التجاري , المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية  - 7
 181,ص8555,
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تعتبر االىمية شرط لصحة التعرؼ االرادي ويجب اف تكوف االىمية القانونية متوافرة 

 في الشخص الذي يقوـ بأنشاء الكمبيالة .

يكف الرضا  ىو قواـ التصرفات االرادية فيذه االخيرة ال تنشأ مالـ الرضا. -ثانيا :

 موجودا وصحيحا .

اما وجود ارضا فيقصد بو التعبير عف االرادة فيذه االخيرة ال يعتمد بيا دوف االعالف 

عنيا والتعبير عف االرادة يكوف مف قبؿ ساحب ىذه الورقة حيث يقـو الساحب 

يري حدده المشرع . كما سنرى في الشروط الشكمية باإلعالف عف رغبتو بأسموب تحر 

ألنشاء الكمبيالة والتعبير عف ارادة الساحب يتجسد رئيسيا في التوقيع عمى الكمبيالة 

فالتوقيع اف كاف مف الشروط الشكمية ألنشاء الورقة التجارية فيو في حقيقة االمر 

حكمة تمييز العراؽ . يماثؿ ركف الرضا في انشاء الورقة التجارية عمى حد تعبير م

وعميو يعتبر الرضا غير قائـ وال يترتب عمى انشاء الكمبيالة اي التزاـ عمى الساحب 

اذا تبيف اف توقيعو كاف مزورا مالـ يثبت انو ساىـ عف طريؽ االىماؿ في تسييؿ 

عممية التزوير حيث يمتـز بناءا عمى خطأه التقصيري . واف يكوف الرضا خاليا مف 

يوب الرضا التي يمكف اف يشوبيا وصدورىا عف ذي اىمية في حالة اي عيب مف ع

     0التصرؼ اصالة او عف سمطة في حالة التصرؼ نيابة 

                                                           
 .71-72د . فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 8
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اف محؿ الورقة التجارية دائما يأخذ صورة التزاـ بدفع مبمغ نقدي  المحل . -ثالثا:

ولذا فيو يستجمع دائما شرطي االمكانية والمشروعية ولـ يعد الزما اف يكوف المبمغ 

 8محددا بالعممة الوطنية فتحديده بعممة اجنبية لـ يعد مخالفا لمنظاـ العاـ .

او االمتناع عف عمؿ او تسميـ انو محؿ الكمبيالة يجب المحؿ عمى القياـ بعمؿ 

 شيء اخر غير النقود فال يكوف العقد كمبيالة .

يعتبر القرض المباشر الذي يقصد الممتـز الوصوؿ اليو مف وراء  السبب. -رابعا:

التزامو ىو الباعث الدافع لتحرير الورقة التجارية ) الكمبيالة وغيرىا ( واف الكمبيالة 

تنشئ التزاما . حرفيا يجد مصدره في العالقات االصمية شانيا سائر االوراؽ التجارية 

 7التي تربط بيف الساحب والمستفيد .

 

 

 

 

 
                                                           

د. محمد عمي محمد بني مقداد , االوراؽ التجارية وتضامف الموقعوف عمييا ) دراسة مقارنة , دار النيضة  - 8
 .81,ص 7111العربية ,

 734د. محمود مختار احمد البريري , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 7
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 المطمب الثاني

 الشروط الشكمية

عند تعريفنا لمسند لألمر بانو محرر وىذا يعني اف ىذا السند يجب اف يكوف مكتوبا 

محرر عرفي ال  فالكتابة الزمة ألنشائو  واف لـ ينص القانوف عمييا والسند لألمر

يستمـز توثيقا مف جية رسمية ولكف ىذا ال يمنع مف تنظيمو اماـ كاتب العدؿ ومف 

النادر جدا انو ينظـ بصورة رسمية نظرا لصعوبة ذلؾ مف الناحية العممية ولتجنب 

النفقات التي تصرؼ الفي مثؿ ىذا االجراء وليس مف الضروري اف يقـو المديف 

لغالب يكوف السند جاىزا باستثناء بعض البيانات التي يتـ بنفسو بتحرير السند وفي ا

اكماليا عند التوقيع عميو وقد نص القانوف عمى البيانات االلزامية التي يجب توافرىا 

  8في السند لكي يعتبر ورقة تجارية تأخذ شكؿ الكمبيالة 

( عمى انو يجب اف يشمؿ السند لالمر عمى البيانات 844وقد نصت المادة ) 

 -تية:اال

 شرط االمر او عبارة سند االمر مكتوبة في متف السند بالمغة التي كتب بيا . -اوال

 تعيد غير معمؽ عمى شرط بوفاء مبمغ معيف مف النقود  -ثانيا

 تاريخ االستحقاؽ  -ثالثا

                                                           
 711د. فوزي محمد سامي , فائؽ محمود الشماع , مصدر سيؽ ذكره ,ص - 8
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 مكاف االداء  –رابعا 

 اسـ مف يجب الوفاء لو او ألمره  –خامسا 

 انشائو تاريخ انشاء السند ومكاف  –سادسا 

 8اسـ وتوقيع ومقاـ مف انشأ السند المحرر –سابعا 

 عبارة االمر -اوال :

يالحظ اف القانوف الحالي لـ يشترط ذكر تسمية السند كما فعؿ قانوف التجارة القديـ 

الذي ينص عمى وجوب ذكر عبارة سند لألمر او ما يفيد معناىا غيراف القانوف 

بيف اف يتضمف السند شرط االمر او عبارة سند  الحالي كالقانوف السابؽ ترؾ الخيار

االمر وكذلؾ نرى جواز ذكر لفظ الكمبيالة الف القانوف اطمؽ ىذه التسمية عمى السند 

 -المذكور وعميو اف يحرر السند باألشكاؿ التالية :

 أتعيد بموجب ىذا السند االمر اف ادفع .........  -

 ...........  7أتعيد بموجب ىذه الكمبيالة اف ادفع   -

 

 

                                                           
 8513(  لسنة 41ري العراقي رقـ )القانوف التجا - 8
 .719د . فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 7
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 تعيد غير معمؽ عمى شرط بوفاء مبمغ معيف مف النقود . -ثانيا :

السند لألمر يتضمف تعيدا بالوفاء بخالؼ الحوالة التي تتضمف اقرا بالوفاء وقد 

اشترط القانوف اف يكوف التعيد مطمقا لكي يصبح دفع المبمغ مؤكدا لذا يجب عدـ 

تزاـ في السند ال يمكف اف يكوف اال مبمغا معينا تعميؽ التعيد عمى شرط اما محؿ االل

مف النقود ويذكر المبمغ بكتابتو باألرقاـ او بالحروؼ كؿ ذلؾ لتسييؿ تداوؿ السند 

بالسرعة الالزمة في المعامالت التجارية اما اذا كاف التعيد معمقا عمى شرط او كاف 

كورقة تجارية ويمكف اف  المبمغ غير معيف تعييننا كافيا فانو يؤدي الى بطالف السند

يعتبر بمثابة سند عادي تسري عميو احكاـ القواعد العامة في السندات والشخص 

الذي يتعيد بأداء المبمغ ىو الساحب السند ويسمى بالمحرر او بالمتعيد وه 

  8كالمسحوب عميو القابؿ في الحوالة ويمتـز محرر السند بمثؿ ما يمتـز بو القابؿ .

 االستحقاؽ .ميعاد  -ثالثا :

يجب اف تتضمف الكمبيالة تحديد ميعاد الستحقاقيا وتاريخ االستحقاؽ يمكف اف يكوف 

لدى االطالع او بعد ميمة معينة مف االطالع او بعد مدة معينة مف تاريخ تحريرىا 

                                                           
دار الثقافة لمنشر والتوزيع  8,ط7د. فوزي محمد سامي , شرح القانوف التجاري ) االوراؽ التجارية ( , ج - 8

 .742,ص
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او في يوـ معيف ويالحظ اف ميعاد االستحقاؽ اف يكوف واحدا فال يجوز اف تتضمف 

 8ية كما قد يؤدي ذلؾ الى عرقمة تداوليا .مواعيد استحقاؽ متتال

 مكاف الوفاء . -رابعا :

مف الضروري معرفة المكاف الذي يتـ فيو وفاء السند لألمر وليذا نص القانوف عمى 

تعييف المكاف المذكور ولكف اذا أغفؿ تعيينو فال يصار الى بطالف السند بؿ يعتبر 

ذا كاف السند خاليا مف مكاف االنشاء القانوف اف مكاف وفائو ىو مكاف أنشائو اما ا

.ايضا فاف المكاف المذكور بجانب اسـ المتعيد او المحرر يعتبر ىو مكاف انشاء 

السند وبالتالي مكاف وفاء قيمتو . اما اذا ذكرت عدة اماكف لوفاء قيمة السند فعندئذ 

بطالف  ال يمكف تعييف مكاف الوفاء تعييننا كافيا وبالتالي يؤدي ىذا الغموض الى

  7السند كورقة تجارية .

 اسـ مف يجب الوفاء لو أو ألمره. -خامسا :

يجب اف تشمؿ الكمبيالة عمى اسـ مف يجب الوفاء لو او ألمره وىو الشخص الذي 

اصدرت اليو الكمبيالة لمصمحتو ويسمى بالمستفيد ومعنى ذلؾ انو ال يجوز اف تكوف 

لمقابؿ ال يشترط اف تحرر الكمبيالة ألمر الكمبيالة كاممة واال كانت باطمة .ولكف با

المستفيد بؿ يجوز اف تحرر باسـ ىذا االخير كاف يقوؿ ادفعوا لفالف وال يمنع مف 

                                                           
 171د. عمي البارودي , مصدر سبؽ ذكره , ص - 8
 712فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سبؽ ذكره ,صد.  - 7
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تداوليا بطريؽ التظيير وال يشترط اف يذكر االسـ كامال ولكف يجب اف يكوف االسـ 

  8الوارد بالكمبيالة كافيا لتعييف شخصيتو . 

 د ومكاف انشائو .تاريخ انشاء السن -سادسا:

تظير اىمية تاريخ انشاء السند في معرفة اىمية المتعيد او المحرر حيف االنشاء . 

وكذلؾ لمتمكف مف تحديد تاريخ االستحقاؽ . كما قد تظير اىمية تاريخ االنشاء 

عندما يكوف السند لالمر متحقؽ االداء عند االطالع وبعد مضي مدة مف االطالع 

جب فييا عمى الحامؿ تقديـ السند لالمر لموفاء باالطالع وكذلؾ لمعرفة المدة التي ي

 7لتعييف وقت سرياف الفائدة اذا كانت مشروطة في السند .

 اما المكاف الذي انشئت فيو الكمبيالة فيجب اف يذكر عمى اف اغفاؿ ىذا البياف ال

لمكاف يترتب عميو بطالف الكمبيالة وانما تعتبر الكمبيالة حينئذ قد اصدرت في ا

 4المبيف بجانب توقيع الساحب 

 توقيع ومقاـ مف انشأ السند )  المحرر  ( -سابعا :

فقدت الكمبيالة قيمتيا  يعتبر توقيع الساحب مف اىـ بيانات الكمبيالة االلزامية واال

القانونية ويتـ توقيع الساحب بخط يده او بالختـ في حالة عدـ استطاعتو ذلؾ وقد 

                                                           
 .18د. صفوت بيناوي , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 8
 715د. فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع ,مصدر سبؽ ذكره ,ص - 7
 .31د. صفوت بيناوي , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 4
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ة االصابع . ويضع الساحب عادة توقيعو اسفؿ الكمبيالة يكوف التوقيع في بصم

وىوما يدؿ عمى رضائو بقبوؿ التزامو ويجب اف يكوف التوقيع الصادر مف الساحب 

واضحا ومف السيؿ قرائتو واال وجب عمى الساحب كتابة اسمو الى جوار التوقيع 

وقد نصت  8وذلؾ حتى يسيؿ تداوؿ الكمبيالة بمعرفة االشخاص الموقعيف عمييا .

(, ؽ, ؽ ,ع اذا خمت الورقة التجارية مف احد البيانات المذكورة في 843المادة )

( مف قانوف التجارة العراقي يعتبر السند المر ناقصا واليكوف لو اثر 844المادة )

 كورقة تجارية اال في االحواؿ التالية . 

الداء لدى االطالع عدـ ذكر تاريخ االستحقاؽ ويعتبر في ىذه الحالة مستحؽ ا -اوال

 عميو .

عدـ ذكر مكاف االداء او مقاـ المحرر فيعتبر مكاف انشاء مكاف ومقاـ  -ثانيا

 المحرر في الوقت ذاتو .

عدـ ذكر مكاف االنشاء مع ذكر االنشاء مع ذكر العنواف بجانب اسـ المحرر  –ثالثا 

 فيعتبر ىذا العنواف مكاف االنشاء .

 

 

                                                           
 . 94 -97د. سميحة القميوبي , مصدر سبؽ ذكره , ص - 8
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 المبحث الثالث

 الحوالة المنطبقة عمى سند لألمراحكام 

سأتناوؿ في ىذا المبحث احكاـ الحوالة المطبقة عمى السند ألمر لألىمية البالغة ليذا 

 الموضوع مف خالؿ المطالب التالية . 

 

 يلتأمينالتوكيمي و االتظهير التممكي و  : المطمب االول 

    ير بعد ميعاد االستحقاق والضمان التظه : المطمب الثاني
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 المطمب االول                                  

 لتأمينيالتوكيمي و االتظهير التممكي و 

 الفرع االوؿ : التظيير الناقؿ لمممكية ) التمميكي (

ويقصد بو نقؿ الحؽ الثابت في الكمبيالة مف المظير بالكتابة عمى ظيرىا بما يفيد 

 ليو .نقؿ ممكية ذلؾ الحؽ مف المظير الى المظير ا

والتظيير في ىذه االحواؿ يعتبر ناقال لمممكية نظرا لما يترتب عمى ىذا التصرؼ مف 

نقؿ لمورقة التجارية والحؽ الثابت فييا مف المظير الى المظير اليو .فالتظيير الناقؿ 

 لمممكية البد اف تتوافر الشروط الشكمية والموضوعية لمتظيير .

وبموجب ىذا التظيير تنتقؿ ممكية الكمالية او السند لألمر الى المظير اليو وبالتالي 

يكتسب جميع الحقوؽ الناشئة عف السند المذكور . ويمتـز المظير اليو بضماف وفاء 

قيمة السند االمر عند امتناع المتعيد ولكف يجوز لممظير اف يعفي نفسو مف ىذا 

اف وقد ينتقؿ السند لألمر مف جديد الى الضماف بوضع عرض شرط عدـ الضم

المظير سابؽ . وليذا اف يظيره مره اخرى لحامؿ جديد او يبقيو لديو حتى تاريخ 

االستحقاؽ فعندئذ ينقضي االلتزاـ الصرفي بالنسبة لمموقعيف الالحقيف عميو باتخاذ 

ؿ اخر الذمة . كما اف يرح السند لألمر بالتظيير الى المحرر وليذا اف يظيره حام
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قبؿ حموؿ ميعاد استحقاؽ السند اما اذا كاف السند باقيا لديو في ذلؾ فينقضي االلتزاـ 

 8باتخاذ الذمة وتنتيي حياة السند .

 

 التظيير التوكيمي  -الفرع الثاني :

يتحقؽ التظيير التوكيمي بتكميؼ حامؿ الورقة التجارية احد االشخاص بتحصيؿ قيمة 

ميعاد استحقاقيا . فالتظيير التوكيمي تعبير عف وكالة الورقة التجارية عند حموؿ 

تنشأ بيف الموكؿ ) الموكؿ ( والمظير اليو ) الوكيؿ ( محميا تحصيؿ قيمة الورقة 

 7التجارية 

ويجوز تظيير الكمبيالة توكيميا بقصد تحصيؿ مبمغ السند لالمر لحساب المظير 

ر اليو وال يجوز ليذا االخير اف وىذه الحالة تسري احكاـ الوكالة بيف المظير والمظي

يقـو بتظيير السند تظييرا ناقال لمممكية الف فاقد الشيء ال يعطيو و ال يكوف تظييره 

لمسنو االعمى سبيؿ الوكالة .و ال يقع التظيير التوكيمي صحيحا اال اذا توافرت فيو 

مظير الشروط الشكمية والموضوعية واف تكوف الصيغة تفيد معنى التوكيؿ واسـ ال

                                                           
 751 -753فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سبؽ ذكره , ص د. - 8
د. ىاني محمد دويدار , النظاـ القانوني لمتجارة , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  - 7

 .184,ص8552
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اليو وتوقيع المظير اليو وتوقيع المظير وفي بعض االحياف يقع ىذا النوع مف 

      8التظيير ضمنيا اذا دلت ظروؼ الحاؿ عمى غير ذلؾ 

اضافة الى الشروط المتعمقة بالتظيير فاف لممظير البد اف يورد عمى الكمبيالة  

عبارة واضحة تفيد الوكيؿ مثؿ عبارة لمتوكيؿ او لمتحصيؿ او لقبض القيمة ويالحظ 

اف بعض المصارؼ تتسمـ كمبياالت مف عمالئيا مظيرة تظييرا توكيميا بغرض 

رقة نقدا فاف المصرؼ يضيؼ مبمغ تحصيميا وعمى الرغـ مف عدـ تحصيؿ قيمة الو 

 الكمبيالة عمى حساب العميؿ .

   

 : التظيير التأميني الفرع الثالث

التظيير التاميني ويقصد بو رىف الحؽ الثابت في الكمبيالة والتظيير التاميني يجب 

اف يتضمف عبارة ) القيمة لمضماف ( او ) لقيمة الرىف ( او اي بياف اخر يفيد الرىف 

مؿ استعماؿ جميع الحقوؽ الناشئة عف الكمبيالة . ومع ذلؾ اذا ناظير جاز لمحا

 الكمبيالة اعتبر التظيير حاصال عمى سبيؿ التوكيؿ .

ويمجأ المظير الى تظيير الورقة تظييرا تأمينا عندما يكوف بحاجة الى نقود عاجمة 

ض المبمغ وتكوف الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة . فيمجا المظير الى اقترا

                                                           
 .751د. فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 8
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الذي يحتاجو ويرىف الورقة اي الحؽ الثابت بيا بتظييرىا ضمانا لديف في ذمتو تجاه 

 8المظير اليو .

 ويشترط انشاء ىذا التظيير اف تتوافر الشروط الشكمية الموضوعية .

 -الشروط الموضوعية : -اوال

 شرعيا يجب اف يكوف المظير اىال لمتوقيع عمى الكمبيالة . كما يجب انيكوف حامال

 ليا حتى يستطيع تقديميا كضماف .

 -الشروط الشكمية : –ثانيا 

يشترط القانوف اف تتضمف صيغة التظيير التأميني توقيع المظير مسبوقا بعبارة تفيد 

انو حاصؿ عمى سبيؿ الرىف والتأميف  ويترتب عمى التظيير التأميني اثار منيا رىف 

ليو فتنقؿ اليو حيازتيا دوف اف يصبح مالكا الحؽ الثابت بالكمبيالة لمصمحة المظير ا

ليا فيمتـز بتحصيؿ قيمتيا في ميعاد االستحقاؽ وبتحرير االحتجاج في حالة عدـ 

الوفاء والرجوع عمى الضماف في المواعيد القانونية . ويجوز لممظير اليو اف يقـو 

 ال لمممكية .بتظييرىا توكيميا الى الغير دوف اف يكوف لو الحؽ بتظييرىا تظييرا ناق

 

 
                                                           

 841-843,س 7181االوراؽ التجارية , منتدى المراجع المصري , د. عصاـ حنفي محمود , - 8
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 المطمب الثاني                                     

 ) التظهير بعد ميعاد االستحقاق والضمان (                     

 التظيير الحاصؿ بعد ميعاد االستحقاؽ  -الفرع االوؿ :

يكوف التظيير السند االمر الواقع في تاريخ االستحقاؽ او في المدة المحددة لسحب 

احتجاج عدـ الوفاء نفس اثار التظيير السابؽ عمى تاريخ االستحقاؽ اما اذا تـ 

تطيير السند االمر بعد سحب االحتجاج الالـز لعدـ الوفاء وبعد مرور الوقت المحدد 

 لعمؿ مثؿ ىذا االحتجاج فاف مثؿ ىذا التظيير تطبؽ عميو احكاـ حوالو الحؽ .

الحالة مؤرخا اما اذا كاف خاليا مف  ومف المستحسف اف يكوف التظيير في ىذه

التاريخ يفترض القانوف انو قد تـ قبؿ فوات المدة المحددة لسحب االحتجاج اال اذا 

 8ثبت عكس ذلؾ .

ة المستحقة الوفاء لدى االطالع تكوف واجبة الوفاء بمجرد تقديميا نالحظ اف الكمبيال

كوف الكمبيالة مستحقة لمدفع . ويجب اف تقدـ لموفاء خالؿ سنة مف تاريخ اصدارىا وت

بعد ميعاد استحقاقيا واف تكوف ىذه الكمبياالت مشتممة عمى مواعيد االستحقاؽ اما 

اذا لـ يذكر فييا مواعيد لالستحقاؽ او ذكرت فييا مواعيد متعاقبة فتكوف الكمبيالة 

 باطمة وغير صحيحة .
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 الضماف  -الفرع الثاني :

الوفاء بقيمتيا وال يقتصر اثر لضماف في مواجية يمـز مظير الورقة التجارية بضماف 

 المظير اليو وانما يعتمد الى سائر الموقعيف عمى الورقة التجارية الالحقيف لو . 

الضماف عند ضماف وجود الحؽ في وقت التظيير اذ يرد  ؿتتوقؼ حو  وبالتالي ال

قيمة الورقة التظيير عمى مبمغ الورقة التجارية وانما يضمف المظير يسار المديف ب

التجارية فاف لـ يوؼ المديف جاز لحامؿ الورقة الرجوع عمى المظير مطالبا اياه 

بالوفاء ويمتـز مظير الكمبيالة بضماف قبوليا فضال عف ضماف الوفاء بيا ولقد ذكرنا 

مف قبؿ اف القبوؿ . ىو اعالف المسحوب عميو . في االلتزاـ الصرفي حيث يظؿ 

رفية منذ سحب الكمبيالة الى اف يقبميا وبالتالي ال يكوف اجنبيا عف العالقات الص

ىناؾ مجاؿ لمقبوؿ في السند المر حيث الوجود لممسحوب عميو ومؤدئ ضماف عدـ 

قبوؿ انو ال يمـز حامؿ الكمبيالة انتضار حموؿ ميعاد االستحقاؽ في حالة رفض 

امني القبوؿ وىـ المسحوب عميو قبوؿ الكمبيالة وانما يستطيع الرجوع مباشرة عمى ض

الساحب والمظيريف السابقيف عميو والمتكمفيف ليـ وبمراعاة االجراءات التي اوجبيا 

القانوف ويستطيع حامؿ الكمبيالة مطالبتيـ بالوفاء بقيمتيا ولو لـ يحؿ ميعاد 

 استحقاقيا .
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واف الضماف ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ فيجوز ادراج شرط عدـ الضماف في الورقة 

ة واذا ادرجو المظير عند تظيير الورقة التجارية فانو ال يسري االفي مواجيتو التجاري

 8دوف الموقعيف عميو او الالحقيف لو 

وفي الضماف يشترط اف يتـ التكفؿ مف قبؿ شخص اجنبي عف الكمبيالة او مف قبؿ 

احد الموقعيف عمييا وال يكوف الضماف صحيحا اال اذا توافرت الشروط الشكمية 

 7وعية التي ذكرناىا سابقا والموض

اما بالنسبة لمضماف فيكوف جميع الموقعيف عمى الكمبيالة كالمظير والضامف 

االحتياطي والمتعيد يمتزموف بوفاء قيمة السند االمر الى الحامؿ عمى انفراد او 

المجتمعيف االمف اعطى نفسو بموجب شرط عدـ الضماف ولكؿ موقع اوفى مبمغ 

 .الوقعيف السابقيف  السند في الرجوع عمى
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 المبحث الرابع

يقتضي االلتزاـ بالوفاء عمى اي حامؿ الكمبيالة او لسند االمر تقديمو الى المتعيد 

مطالبا بوفاء قيمتو وايضا بياف ميعاد استحقاؽ السند المذكور , أما بالنسبة لمتقادـ 

وكيفية انقضاء االلتزاـ الصرفي وبياف المدة التي تقتضي فييا الدعاوى وسوؼ نبيف 

المستحؽ بعد مدة مف االطالع مف خالؿ المطالب  بوضوح اكثر السند لالمر

  -التالية:

 المطمب االول : السند لالمر المستحق بعد مدة معينة من االطالع

 المطمب الثاني : التقادم
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 المطمب االول

 السند لالمر المستحؽ بعد مدة معينة مف االطالع

التي يمتـز تعديميا عند  ( عمى احكاـ الحوالة849نص المشرع العراقي في المادة ) 

تطبيقيا عمى السند لالمر فجعمت المتعيد في مركز المسحوب عميو القابؿ واعتبرت 

التاشير باالطالع عمى الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة مف االطالع في 

مقاـ القبوؿ في الحوالة ومف حيث حساب ميعاد االستحقاؽ فيحسب ميعاد استحقاؽ 

 8خ التقديـ لالطالع والتاشير .السند مف تاري

عمى حامؿ الكمبيالة او السند لالمر تقديمو الى المتعيد مطالبا وفاء قيمتو فاذا كاف  

السند مستحؽ االداء في تاريخ االطالع يجب تقديمو االداء في يوـ االستحقاؽ او 

المر في احد اليوميف التالييف مف اياـ الغعمؿ لذلؾ التاريخ اما اذا كاف السند ل

مستحؽ االداء عند االطالع فيجب تقديمو خالؿ سنة مف تاريخو اوضمف المدة 

 7المشروطة .

والسندات المستحقة الوفاء بعد مدة االطالع يجب تقديميا الى المحرر لمتاشير عمييا 

في المواعيد المقررة ويبدأ فيعاد االطالع مف تاريخ التأشير  الوقع عميو مف قبؿ 

                                                           
  8513لسنة  41التجاري العراقي رقـ ( مف القانوف 849المادة ) - 8
 755فوزي محمد وفائؽ محمود الشماع ,مصدرسبؽ ذكره ,ص - 7
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امتناع المحرر عف اعطاء تأشير مؤرخ بموجب احتجاج ويعد محرر السند ويثبت 

  8ىذا االحتجاج بداية سرياف مدة االطالع 

والكمبيالة المستحقة بعد مدة معينة مف االطالع يجب تقديميا لمقبوؿ خالؿ سنة مف 

تاريخيا ولمساحب الحؽ في تقصير ىذا الميعاد او اطالتو  ولكؿ مظير تقصير ىذا 

ممسحوب عميو اف يطمب تقديـ الكمبيالة لمقبوؿ مرة اخرى في اليوـ الميعاد ويجوز ل

 التالي لمتقديـ االوؿ .

 

 الوفاء   -الفرع االوؿ:

يعد تقديـ الكمبيالة لممسحوب عميو في ميعاد االستحقاؽ اجراءا اوليا يجب عمى 

الحامؿ القياـ بو الستيفاء قيمتيا واالصؿ اف يتـ تقديـ الكمبيالة لموفاء مف جانب 

حامميا الشرعي اي المستفيد االصمي . او مف تؤوؿ اليو الكمبيالة مف خالؿ سمسمة 

رؼ الوكيؿ الذي ينوب عف الحامؿ عف طريؽ غير منقطعة مف التظييرات اومف ط

التظييرا لتوكيمي  او مف قبؿ الدائف المرتيف اذا كانت الكمبيالة قد ظيرت اليو 

                                                           
  119د. صالح الديف الناىي ,مصدرسبؽ ذكره ,ص - 8
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والشخص الذي يقـو بوفاء قيمة السند عميو اف يراعي احكاـ قانوف  8تظييرا تأمينيا 

 العطالت اي ال يجوز التأدية في اياـ العطؿ.

 بؿ ميعاد االستحقاؽ .الرجوع ق -الفرع الثاني :

ليس في القانوف ما يمنع رجوع الحامؿ عمى باقي الممتزميف في السند لالمر قبؿ 

ميعاد االستحقاؽ ويكوف ذلؾ قياسا عمى ما ىو في الحوالة في حالة افالس او الحكـ 

بإعسار المتعيد او توقفو عف الدفع ولو لـ يثبت ذلؾ بحكـ او الحجز عمى اموالو 

ما عدا حالة االفالس الحكـ باإلعسار عمى الحامؿ الذي يستعمؿ حقو دوف جدوى وفي

في الرجوع عمى باقي الممتزميف يجوز منح مف ثـ الرجوع عميو قبؿ ميعاد االستحقاؽ 

 7ميمة تحددىا المحكمة في قرارىا عمى اف ال تتجاوز الميعاد المعيف لالستحقاؽ 

 ريخ استحقاقو .وفاء قيمة السند لالمر قبؿ تا -الفرع الثالث :

اذا تـ وفاء السند المر قبؿ حموؿ اجمو فاف مثؿ ىذا الوفاء ال يكوف مبرئا لذمة 

المحرر اال اذا قد تـ لمحامؿ الشرعي ولـ يرتكب محرر خطأ حيث يسأؿ حتى عف 

خطأه اليسير فاذا تبيف اف الوفاء لـ يكف قد وقع لمحامؿ الشرعي فعمى المحرر في 

                                                           
  8,3,2017تاريخ الزيارة    W.W.W. SLimani  01. BlogSPot.com  مصدر مف االنترنيت , - 8
 411, مصدر سبؽ ذكره ص د. فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشرع - 7
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مبمغ مرة اخرى وكذلؾ الحاؿ فيما لو تبقى الحامؿ المباغ السند ىذه الحالة اف يدفع ال

 8قبؿ تاريخ استحقاقو وبعدئذ اشير أقالسو 

 

 لالمر في تاريخ االستحقاؽ :الفرع الرابع : وفاء قيمة السند 

تبرأ ذمة المديف عند وفائو السند المر الى الحامؿ في ميعاد االستحقاؽ اذا تحقؽ مف 

اف سمسمة التظييرات تنتيي الى الحامؿ الذي تـ الوفاء بيف يديو اال اذا كانت ىناؾ 

معارضة في الوفاء , وال تبرأ ذمة مف دفع قيمة السند اذا ظير انو كاف عند وفائو قد 

ما . وعمى حامؿ السند اف ال يرفض الوفاء الجزئي وعند ارتكب غشا او خطأ جسي

رفضو يفقد حقو بالرجوع في ذلؾ المبمغ عمى باقي الموقعيف ويتـ وفاء قيمة السند 

شيؾ يتضمف مبمغ السند المذكور مسحوبا مف قبؿ المتعيد أو المديف المر بواسطة 

 .7بموجب الكمبيالة الى الحامؿ 

 

 الوفاء : الفرع الخامس : االمتناع مف

اذا امتنع المسحوب عميو عف الوفاء بالكمبيالة في ميعاد االستحقاؽ جاز لمحامؿ 

الرجوع عمى الضماف اي انو يجب التحقؽ قبؿ الرجوع عمى الضماف في تقديـ 
                                                           

 711د. فوزي محمد سامي , شرح القانوف التجاري , مصدر سبؽ ذكره ,ص - 8
 418د. فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سابؽ ذكره . ص 7
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الكمبيالة لموفاء وعدـ دفع قيمتيا عمى وجو ال يدع مجاال الية منازعة . ولذلؾ أوجب 

, 8الوفاء في ورقة رسمية ىي االحتجاج لعدـ الوفاء القانوف اثبات االمتناع عف 

 مف عمؿ االحتجاج عدـ الوفاء في الحاالت اآلتية :ويعفى حامؿ السند المر 

 عند افالس او الحكـ باعتبار المتعيد فاف الحكـ يغني عف سحب االحتجاج. -أوال :

ند لألمر الى عند استمرار القوة القاىرة التي منعت الحامؿ مف تقديـ الس -ثانيا :

 المتعيد لمدة تزيد عمى ثالثيف يوما منذ استحقاؽ السند لالمر .

عند وجود شرط الرجوع بدوف مصاريؼ موضوعا في السند مف قبؿ المتعيد  -ثالثا :

 .7المظير فقط  اما اذا ىذا الشرط قد وضعو احد المظيريف فيفيقتصر اثره عمى ذلؾ

 . الفرع السادس : سقوط حؽ الحامؿ الميمؿ

يسقط حؽ الحامؿ لمسند لالمر الميمؿ في الرجوع عمى الموقعيف عمى السند اذا 

اىمؿ القياـ بالواجبات التي نص عمييا القانوف والسقوط ىذا يكوف فقط بالنسبة 

لممظيريف وضامنييـ , غير اف حؽ الحامؿ في مطالبة المتعيد وضامنو ال يسقط 

الف المحرر في الكمبيالة يمـز بو  باالىماؿ بؿ يقتضي التقادـ الصرفي في ذلؾ

                                                           
, منشورات الحمبي  8د.مصطفى كماؿ طو , النظرية العامة لمقانوف التجاري والبحري )دراسة مقارنة( , ط 8

 752, ص 7117الحقوقية , 
 417د. فوزي محمد سامي وغفائؽ محمود الشماع , مصدر سابؽ ذكره , ص 7
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المسحوب عميو القابؿ في الحوالة ويعتبر حامؿ السند ميمال اذا تحققت احدى 

 -الحاالت التالية :

عدـ تقديـ الكمبيالة أو السند لالمر لموفاء في الميعاد القانوني اذا كانت  -أوال :

تحرير احتجاج تتضمف شرط الرجوع بال مصاريؼ , فبموجب ىذا الشرط ال يكوف 

عدـ الوزفاء واجبا وانما ال يحوؿ ذلؾ دوف التزاـ الحامؿ السند بوجوب تقديميا لموفاء 

 .8في الميعاد القانوني 

 عدـ سحب احتجاج عدـ الوفاء خالؿ المواعيد التي حددىا القانوف . -ثانيا :

موعد عدـ تقديـ السند لالمر الذي يتضمف شرط الرجوع بدوف مصاريؼ في  -ثالثا :

 استحقاقو .

ويقتضي االلتزاـ الصرفي الناشئ عف الكمبيالة او السند لالمر اذا تـ الوفاء بموجب 

أحكاـ القواعد العامة المنصوص عمييا في القانوف المدني بغير النقود كالوفاء بمقابؿ 

 .7والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة واالبراء 

 

 

                                                           
 751, ص 7117, منشورات الحمبي الحقوقية ,  8د. ىاني دويدار , القانوف التجاري , ط 8
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 المطمب الثاني

 )التقادم(

( مف ؽ . ت . ع عمى سرياف احكاـ التقادـ المانع مف سماع 841نصت المادة )

الدعوى عمى السند لالمر وىي االحكاـ التي سبؽ وشرحناىا عنو البحث عف انقضاء 

االلتزاـ الصرفي في الحوالة وعمى ىذا االساس تكوف مدة التقادـ في الكمبيالة او 

 السند لالمر عمى الوجو التالي :

ضد المتعيد )المحرر( تنقضي بمرور ثالث سنوات مف تاريخ . الدعاوى المرفوعة 8

استحقاؽ السند لالمر سواء كانت الدعوى مقامة عمى المتعيد مف الحامؿ أو مف احد 

 .8المظيريف أو مف الضامف 

في دعاوى الحامؿ عمى المظيريف اعتبارا مف تاريخ االحتجاج او . في مدة سنة 7

 .7ء مف االحتجاج مف تاريخ االستحقاؽ في حاؿ االعفا

. دعاوى المظيريف بحقيـ ضد بعض , تنقضي بمرور ستة اشير اعتبارا مف 4

 تاريخ أداء المظير لقيمة السند لالمر او مف تاريخ اقامة الدعوى عميو .

                                                           
 714د. فوزي محمد سامي وفائؽ محمود الشماع , مصدر سابؽ ذكره , ص 8
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. دعوى الموفي بالتدخؿ : تنقضي ىذه الدعوى بمضي ستة اشير مف وفائو لقيمة 3

 السند لألمر .

الضامف : اذا كانت الدعوى قد اقيمت عمى الضامف لممتعيد . دعوى الحامؿ ضد 1

فتنقضي بمرور ثالث سنوات مف االستحقاؽ اما اذا كاف الضامف الذي اقيمت عميو 

الدعوى ضامنا الحد المظيريف فتنقضي الدعوى عندئذ بمرور سنة مف تاريخ 

ف االستحقاؽ في السند لالمر الذي يتضمف شرط الرجوع بدوف مصاريؼ ذلؾ ال

 الضامف يمتـز بما يمتـز بو الشخص المضموف .

. دعوى الضامف عمى مف ضمنو : تنقضي بمرور ستة اشير مف تاريخ ادائو 9

 ر او مف تاريخ رفع الدعوى عميو .لمبمغ السند لالم

يجب التأكد باف احكاـ التقادـ ىذه ال تسري اال عمى الدعاوى الناشئة عف السند 

ى الناجمة عف العالقات القانونية بيف االشخاص لالمر وال تخضع ليا الدعاو 

المذكورة في السند التي ال تستند الى الورقة التجارية اذ انيا تخضع الحكاـ التقادـ 

 .8العادي المنصوص عمييا في القانوف المدني 
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