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 صنعاء جامعة والقانون الشريعة بكلية األستاذ

 بدون الشيي   صييدارإ تجر م وفكرة تماماً،  النقود مثل ذل  في مثله وفاء أداة الشيي   أن المعلوم من

 للوفاء مقبولً  الشيييي    كون وحتى وفاء كأداة الشيييي   لدور حما ة المنطلق هذا من تنطلق رصيييي د

 الشيي   حرف تحاول ظاهرة ال من في هنا  أن إل ، النقود مثل ذل  في مثله والتداول تباللتزاما

 من الدائن  طلب ح ث الضمان بش    سمى أما كضمانة الش   استعمال مثل وفاء كأداة دوره عن

 الش   إصدار  كون ما وغالبا استحقاق تار خ بدون ش كا أو ب اض على ش كا لهر  صد أن المد ن

 على الشيي   أو المؤرخ غ ر الشيي   حامل الدائن هدف  كون ح ث رصيي د، بدون األحوال هذه في

 ح ث اءشيي  تار خ أي في نقداً  الشيي   بق مة الوفاء على الشيي   أصييدر الذي المد ن حمل هو ب اض

 المسييحوب البن  إلى بتقد مه  قوم ثمفي الوقت الذي  ر ده  الشيي   على التار خ بوضيي  الدائن  قوم

 الن ابة إلى البن  وإفادة الشيي   بتقد م الدائن ف قوم رصيي د وجود بعدم إفادة  حرر الذي الشيي   عل ه

ً  شاك العامة  قانون ل هاع  عاقب التي رص د بدون الش   إصدار لجر مة مرتكب باعتباره بالمد ن ا

قانون والعقوبات الجرائم  المحكمة واجهت وقد بكثرة، ال من في  حدث األمر وهذا التجاري، وال

 وهو تعل قنا محل الحكم أهمها من عدة أحكاما المحكمة أصدرت ح ث الظاهرة هذه ال من في العل ا

لدائرةن ع الصييييييييادر الحكم ها في الجزائ ة ا تار خ المنعقدة جلسيييييييت  الطعن فيم 28/12/2004 ب

 وبعد األوراق ةلعمطا بعد) أنه الحكم هذا أسييباب وخالصيية ه1425 لسيينة( 20281) رقم الجزائي

 ورد حسبما رص د بدون ش   بإصدار قام أنه ضده نوعطمال للمتهم المنسوبة التهمة فأن المداولة

 الشيييي   أركان اكتمال بعدم بدف  درجة اول محكمةم أما تقدمضييييده  نوعطمال وان التهام قرار في

 من المسييتف د طلب على بناء تار خ بدون الشيي كات بإصييدار قام وأنه القصييد اءفوانت أصييدره الذي

 أصيييدر الذي المتهم علم بدون الشييي كات تل  في التار خ بتدو ن قام نفسيييه المسيييتف د وان الشييي كات

 بإدانة درجة أول محكمة قضيييت فقد ولذل  الدف  ذل  في فصيييلبال تقم مل المحكمة أن إل الشييي كات

 عل ه المحكوم المتهم قام وقد رصيييي د، بدون شيييي كات إصييييدار بجر مة للشيييي كات السيييياحب المتهم

 سيييييياحب المتهم به دف  ما صييييييحة السييييييتئناف محكمة أمام ثبت ح ث البتدائي الحكم باسييييييتئناف

 ل س الش كات في المثبت التار خ أن الذي أفاد الجنائي المعمل تقر ر خالل من ومصدرها الش كات

  عط ها كان الشيي كات مصييدر بأن  ....... شييركةإفادة مد ر  ذل  عزز وقد الشيي كات مصييدر خطب

 للش كات الساحب به قام ما بأن الستئناف محكمة قضت فقد ذل  على وبناءً  توار خ، بدون ش كات

 الشيي كات من المسييتف دة الشييركة قامت لسييتئنافيا الحكم مواجهة وفي جر مة،  عد ل تار خ بدون

 رصيييي د دونب شيييي كات إصييييدار جر مة  عد لعالف وان البتدائي بالحكم متمسييييكة بالنقض بالطعن

 في التار خ بتدو ن المسيييتف دة الشيييركة فوض قد للشييي   السييياحب أن أسييياس على األركان مكتملة

 الفقرة أن وجدت فقد النافذة القوان ن ضييوء في القضيي ة لملف الدائرة دراسيية خالل ومن الشيي كات،

 مكان و ورقمه  الشيييييي  إصييييييدار تار خ أن تنص على التجاري القانون من( 529) المادة من (2)

تجاري أن الصييي  الخالي من أحد الب انات  (529) المادة واعتبرت الشييي  ، أركان من هي هئإنشيييا



ً ( السييييابق ذكرها ل  عد 528المذكورة في المادة ) إل في حالت ن نصييييت عل هما تل  المادة،  شيييي كا

إلى البن  المسييحوب عل ه تل  الشيي كات بحالهما أي بدون تار خ بتقد م وعل ه فأنه لو قام المسييتف د 

تقد م الشيييي   الخالي من  ألحد أركانها، إذ أنه ل  جوز لفتقادهافال تعد شيييي كات بالمفهوم القانوني 

فاء بق مته، ألن الصيييي  الخالي من التار خ ل  ك ف على أنه التار خ إلى البن  المسييييحوب عل ه للو

تأكد للمحكمة أن تل  الشييييي كات كانت بدون تار خ بناء على  هأحد أركانه، وح ث أن لنعدامشييييي   

من قب ل الشييي كات كما أن إصيييدارها على هذا النحو ل تل  الصيييكو  طلب المسيييتف د لذل  فال تعد 

سباب طعنه جدلً في الموضوع  عل ها، القانون  عد جر مة  عاقب وعل ه فأن ما أثاره الطاعن في أ

 مما  جعله غ ر مقبول( وس كون تعل قنا على هذا الحكم بحسب األوجه اآلت ة:

قرر الحكم محل تعل قنا انعدام جر مة  الوجه األول: السنننننننند القانون  لل كع م ل تعليقنا:

دو ن تار خ استحقاق الش   في ص  الش   إصدار ش   بدون رص د إذا لم  قم الساحب للش   بت

ذاته، على أسيياس أن الصيي  ل  عد شيي كاً إذا كان خال اً من تار خ اسييتحقاق الشيي   حسييبما ورد في 

( تجاري التي حددت ب انات الش   528أسباب الحكم محل تعل قنا وسند الحكم في ذل  هو المادة )

شتمح ث نصت هذه المادة على أن ) ش   على ال  لفظ )ش  ( مكتوباً في متن -1ب انات اآلت ة: ل ال

 لزمه الوفاء اسييم من -3انشييائه تار خ ورقم الشيي   ومكان -2كتب الشيي   بها. الصيي  وبالل ة التي 

ط بوفاء مبلغ أمر غ ر معلق على شييير-5سيييم من  جب الوفاء له أول مرة. ا-4)المسيييحوب عل ه(. 

الشيييي   )السيييياحب(( وكذا اسييييتند الحكم محل  أنشييييأتوق   من -7مكان الوفاء. -6مع ن من النقود. 

)الصيييي  الخالي من أحد الب انات المذكورة  ( تجاري التي نصييييت على أن529ادة )تعل قنا على الم

نشيياء إذا خال الشيي   من ب ان مكان اإ-1في المادة السييابقة ل  عتبر شيي كاً إل في الحالت ن اآلت  ن: 

المكان المع ن ف ئهإذا خال من ب ان مكان وفا -2الساحب.  منشأ في المكان المب ن بجانب اسماعتبر 

مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسييم المسييحوب عل ه بجانب اسييم المسييحوب عل ه  عتبر 

اعتبر الشييي   مسيييتحق الوفاء في أول مكان مب ن وإذا خال الشييي   من هذه الب انات أو من أي ب ان 

ووجه اسيييتناد  المكان الذي  ق  ف ه المحل الرئ س للمسيييحوب عل ه(أخر اعتبر مسيييتحق الوفاء في 

الحكم إلى هذا النص أن األصل المقرر في النص أن عدم تدو ن أي ب ان من الب انات  جعل الص  

ولم  النص غ ر شيي   فال تنطبق عل ه أحكام الشيي   ول  سييتثنى من ذل  إل الحالت ن المحددت ن في

لشييي  ، وعلى ذل  فأن الصييي  إذا خال من التار خ ل  عد شييي كاً حسيييبما  سيييتثنى هذا النص تار خ ا

 ورد في أسباب الحكم محل تعل قنا.

قرر الحكم محل تعل قنا انعدام الشيييييي   إذا  تم تدو ن  :تاريخ الشننننننيك ةالوجه الثان : جوهري

الب انات  دل على أن الحكم قد نظر وتعامل م  تار خ الش   على أنه من التار خ في الص ، وهذا 

أن تار خ  باعتبارالجوهر ة التي إذا افتقدت ل تقوم للش   قائمة بدونها و كون الش   عندئذ منعدم 

.الش   ركنا من أركانه التي ل  قوم بدونها  

 

 



تقبل بعض البنو  والشركات الش    :الوجه الثالث: عدع العمل بقاعدة التفويض المصرف 

على ب اض أو الشييي   بدون تار خ على أسييياس قاعدة التفو ض المصيييرفي التي تعني أن السييياحب 

للشييي   أو مصيييدر الشييي   عندما  سيييلم الشييي   على ب اض خال ا من الب انات المفترض تدو نها في 

د من الش   أو المسحوب الش   أو  سحب الش   بدون تار خ فأن ذل   عني أنه قد فوض المستف 

له بتدو ن ب انات الشييي   أو تار خه بدون الرجوع إلى السييياحب في أي وقت  شييياء، وهذه القاعدة 

معلومة عند كث ر من المصيييييييرف  ن ح ث  نظرون إل ها على أنها من قب ل األعراف المصيييييييرف ة 

نظم أحكام الشيي   على المسييتقرة، إل أن الحكم محل تعل قنا قد أعمل القانون إعمال صييح حا الذي 

 ابجاني والحكم محل تعل قنا قد اسيييييييتالقانون ال م نألخالف القاعدة المصيييييييرف ة المشيييييييار إل ها، 

لمتطلبات الواق  العملي في ال من الذي شيياعت ف ه وانتشييرت ظاهرة شيي كات الضييمان التي تكون 

 السيياحبله لتهد د المسييحوب  المسييتف د غالباً شيي كات بدون تار خ أو شيي كات على ب اض  سييتعملها

.بتقد مها إلى الن ابة العامة وهذه الظاهرة ل ست نادرة في ال من  

 أشار: الوجه الرابع: تأثير ت ريض المستفيد من الشيك للسا ب على س ب الشيك بدون تاريخ

الحكم محل تعل قنا ضمن أسبابه السابق ذكرها إلى أن المختص في الشركة المستف دة من الش   قد 

طلبت من السياحب للشي   أن  صيدر لها الشي   بدون تار خ وقبلت أن تتعامل بهذه الشي كات وأنها 

علم  ق نا ت هيلى البن  المسحوب عل ه وإعندما قامت  من تلقاء ذاتها بتدو ن تار خ الش   وتقد مه 

ف أن محام أحد  ة الشييييركة المسييييتف دة، ومن الطر نوء بعدم وجود رصيييي د فأن ذل   دل على سيييي

ش كا بدون رص د  مد ن نالبنو  قام بتقد م شكوى أمام ن ابة غرب صنعاء ضد أحد ال بأنه أصدر 

كان  أنفما كان من محام المشييييكو به إل إن دف  بأن الشيييي   بدون تار خ وأن ل جر مة في ذل  و

محرضيييييييا على ارتكاب  باعتبارههنا  ثمة جر مة فأن المختص في البن  شييييييير   في الجر مة 

تصالح م  المشكو به الساحب لل اضطر جر مة إصدار ش   بدون رص د فما كان من البن  إل أن

.للش  ، وهللا أعلم  


