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  رجوع يف قانون التجارة األردنيالنظام القانوني لسند ال

  
  ملخص

  

 أو سفتجة الرجوع، ،تھدف ھذه الدراسة إلى بیان مفھوم سند الرجوع

وأثره في المطالبة بقیمة سند السحب األصلي، باعتباره أسلوبًا سریعًا في 

رجوع الحامل على الموقعین علیھ، مع إلقاء الضوء على خصائصھ، 

تھ، والغایة من سحبھ، وبیاناتھ اإللزامیة، ، وأھمی)شكلھ(وصیاغتھ القانونیة 

وأشخاصھ، وشروطھ الموضوعیة والشكلیة، وكیفیة المطالبة بقیمة سند 

السحب األصلي بوساطتھ عند رفض الوفاء، واإلجابة عن التساؤالت التي 

  . یثیرھا ھذا السند، وانتھى البحث بخاتمة ضمنا فیھا أھم النتائج والتوصیات
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Abstract  
 

The legal system of return bond in the Jordanian 
Trade Law 

 
 

The purpose of this study is to explain the 
concept of return bond, or the effect of return, and 
its effect in claiming the value of the original 
withdrawal, as a quick way to return its holder and 
signatories, with highlighting its characteristics, 
its legal form, its importance, the purpose of its 
withdraw, its mandatory statements, its persons, 
its substantive and formal conditions, and how to 
claim the value of the original bond by means of 
refusal to meet, and answer the questions raised 
this document.  
  
The research is ended by concluding the most 
important conclusions and recommendations. 



 

 

 - ٦٦٧ - 

  :المقدمة
على حامل سند السحب الذي یرغب في الرجوع على الموقعین 

ھ عن وفاء قیمة السند، منفردین، أو مجتمعین أن یثبت امتناع المسحوب علی
تجارة أردني، ) ١٩٢(وال یكون ذلك إال بسحب احتجاج عدم الوفاء المادة 

واألشخاص . وھذا االحتجاج عبارة عن وثیقة رسمیة ینظمھا كاتب العدل
الساحب، والقابل : الذین یحق للحامل أن یستعمل حق الرجوع علیھم ھم

  . بالتدخل والمظھرون، والضامنون االحتیاطیون
ویتخذ رجوع الحامل على الموقعین أحد شكلین، فیكون إما بالمطالبة 
الودیة، أو بالمطالبة القضائیة، وقد تكون طریقة المطالبة الودیة المباشرة، 
عدیمة الجدوى، فال یدفع الموقع المبلغ للحامل الذي یكون بأمس الحاجة 

لحامل إلى رفع للحصول علیھ، بغیة التزام ترتب للغیر في ذمتھ، وإذا لجأ ا
الدعوى فقد تستغرق إجراءات الدعوى وقتًا یتجاوز أجل الدین الذي بذمتھ 
بالنسبة للغیر، لھذا أعطى القانون الحق للحامل، بأن یسحب سند سحب 

  .جدید، على الموِّقع المطالب بالوفاء، وتسمى أیضًا بسفتجة الرجوع

لبح   :همية 

لسند الرجوع ألنھ أسلوب سریع جاء تناول الحدیث عن النظام القانوني 
في رجوع الحامل على الموقعین على سند السحب منفردین، أو مجتمعین ال 
یستغرق وقتًا طویًال على خالف الدعوى التي تستغرق وقتًا طویًال، وتنبع 
أھمیة ھذا البحث من الحاجة إلى التعرف إلى ھذا األسلوب، والوظیفة التي 

ألھمیة سند الرجوع، فقد اھتمت ھذه الدراسة یؤدیھا إلى من سحبھ، ونظرًا 
بإلقاء الضوء علیھ، لبیان ماھیتھ، ونشأتھ، وأحكامھ، وفقًا لقانون التجارة 

  .   األردني

لبح   :مشكلة 

ھل یلزم : تكمن مشكلة ھذا البحث بإثارتھ مجموعة من التساؤالت، منھا
ما یحق لھ الحامل ابتداًء بإتباع المطالبة الودیة بسحب سند رجوع عند

استعمال حقھ بالرجوع؟ بمعنى آخر ھل یحق لھ إقامة دعوى الرجوع 
مباشرة دون قیامھ بسحب سند الرجوع؟ وھل یحق لھ أن یوقع الحجز 

بالمقدار الذي یفي بالدین على األموال غیر المنقولة ) التحفظي(االحتیاطي 
انون من ق) ١٩٨(لمن یرید مطالبتھ؟ وھذا التساؤل ظھر من نص المادة 

امل السند المقدم عنھ احتجاج عدم لح: "التجارة األردني التي نصت على أن
الوفاء إلى جانب ما لھ من حق الرجوع بعد اتباع اإلجراءات المقررة لذلك 
  أن یحجز، بإذن من المحكمة المختصة، منقوالت كل من التزم بموجب السند 
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قانون أصول حجزًا احتیاطیًا، تتبع فیھ اإلجراءات المقررة في 
وإذا لم یقم الحامل بتحریر ورقة احتجاج في میعادھا ". المحاكمات الحقوقیة

القانوني، ھل لھ أن یطالب بقیمة سند السحب من خالل سند الرجوع، أم أن 
حقھ في المطالبة یكون قد سقط؟ وھل یجوز سحب أكثر من سند رجوع؟ 

ة أردني التي نصت تجار) ١٩٧(وسبب توجیھ السؤال األخیر ھو نص المادة 
إذا تعددت سندات الرجوع، فال یجوز مطالبة ساحب السند : "على أنھ

  "األصلي، وكل مظھر لھ، إال بنفقات سند رجوع واحد

لبح   : سل 

سیتم اعتماد األسلوب الوصفي التحلیلي لموضوع الدراسة، حیث سیتم 
موضوع التعرض لنصوص القانون فضًال عن اآلراء الفقھیة التي ستغني 

  . البحث، وذلك من خالل تناولھا في الدراسة والتحلیل بما یخدم أھداف البحث

لبح ا    :ن

سیقتصر البحث حول الرجوع الودي بسند رجوع كإحدى طرق الرجوع 
التي منحھا المشرع األردني لحامل سند الرجوع، حیث نستبعد من ھذه 

نفیذ المباشر، كما الدراسة الرجوع بالمطالبة القضائیة أو عن طریق الت
نستبعد الرجوع على أساس العالقة األصلیة، وذلك طبقًا لمبدأ استقالل الدین 

  . الصرفي عن الدین األصلي

لبح   :هيكلية 

بناًء على ما ذكر، سیتم تناول ھذا البحث من خالل مبحثین، فنعرض في 
 ھي المبحث األول لبیان ماھیة الرجوع بسند الرجوع، وإلى من یوجَّھ، وما

خصائصھ وأھمیتھ، وسیتم في المبحث الثاني تسلیط الضوء على إنشاء سند 
  :الرجوع، حسب التقسیم اآلتي

  . ماھیة سند الرجوع وأھمیتھ: المبحث األول
  .إنشاء سند الرجوع: المبحث الثاني

  النتائج والتوصیات
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  املبحث األول

  ماهية سند الرجوع وأهميته

د عند عدم وفائھ لھ في تاریخ الحظ المشرع أن رجوع حامل السن
االستحقاق على مظھریھ، وساحبھ، وغیرھم، من الملتزمین رجوعًا قضائیًا، 
أو عن طریق التنفیذ المباشر، یستغرق بعض الوقت، وقد یكون الحامل في 
حاجة ماسة إلى نقود لمواجھة بعض التزاماتھ، فال یطیق صبرًا على انتظار 

بإجراءات تنفیذه، وبھدف مساعدة المشرع صدور حكم في الدعوى، والقیام 
للحامل في الحصول على قیمة سند السحب األصلي بسرعة، أجاز لھ سحب 
سند الرجوع، وألھمیة ھذه الوسیلة في تمكین الحامل من استیفاء حقھ عن 
طریق سحب الرجوع، فسنتعرض من خالل ھذا المبحث لتعریف سند 

من خالل عدة مزایا یحققھا الرجوع، وخصائصھ، ونحاول بیان أھمیتھ 
  :الرجوع بوساطة سحب ھذا السند، وذلك من خالل مطلبین اثنین

  اطب اول

وع ورد ا فر  

یلتزم حامل سند السحب بأن یقدمھ للمسحوب علیھ في میعاد االستحقاق 
للحصول على قیمتھ، فإذا قام المسحوب علیھ بوفاء قیمة السند وفاًء 

 ذمم الموقعین على السند تبرأ بھذا الوفاء، ویكون ھذا الوفاء صحیحًا، فإن
بمثابة النھایة لھذا السند، إال أن الوضع یختلف فیما لو رفض المسحوب 
علیھ الوفاء بقیمة السند، حیث یتطلب األمر في ھذه الحالة أن یقوم حامل 

لى ، وذلك لیتمكن من ممارسة حقھ في الرجوع ع)١(السند بتحریر االحتجاج
الموقعین على السند، فیقصد بالرجوع رجوع حامل السند على الملتزمین بھ 

من قانون ) ١٨١(بعد امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء، وقد أشارت المادة 
التجارة األردني إلى عدد من حاالت رجوع حامل السند على الملتزمین، إال 

                                                           

ھ حام�ل س�ند ال�سحب إلثب�ات امتن�اع      إجراء یقوم ب�   :  یعرف االحتجاج بعدم الوفاء بأنھ     –)١(
المدین ع�ن دف�ع قیمت�ھ، ویق�وم موظ�ف ع�ام بتحری�ره، فھ�و ورق�ة رس�میة یثب�ت الموظ�ف                 
المختص فیھا ھذا االمتناع ویتم تبلیغھا للمدین في محل إقامتھ، ومنذ تحریر احتجاج ع�دم        

ي، الق�انون   محم�ود الكیالن�   .د". الوفاء تبدأ الفوائد القانونی�ة عل�ى المبل�غ ف�ي س�ند ال�سحب              
. د: ك�����ذلك. ٢٥٩: م، ص١٩٩٠التج�����اري واألوراق التجاری�����ة، عم�����ان، دار الثقاف�����ة،   

ت�اریخ  ) ٤٩/١٩٩٩(رقم  ) حقوق(قرار محكمة التمییز  األردنیة      : عبدالقادر العطیر، انظر  
  . م منشورات مركز عدالة٢٨/٩/١٩٩٩
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االستحقاق، أن النص قد فرق في الرجوع بین حالة الرجوع بعد تاریخ 
  .)١(والرجوع قبل تاریخ االستحقاق

وبعد قیام الحامل بعمل احتجاج عدم القبول، أو عدم الوفاء متى كان 
تحریره واجبًا، وبادر إلى إشعار اآلخرین بھذا األمر، كان من حقھ الرجوع 
على من یشاء من الضامنین، ویطالبھ بالوفاء بمبلغ السند، إما من خالل 

، أو )٢(منصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیةإقامة الدعوى ال
لسنة ) ٢٥(التنفیذ المباشر عن طریق دائرة التنفیذ وفقًا لقانون التنفیذ رقم 

م، وھما یخرجان من ٢٠١٧لسنة ) ٢٩(م وتعدیالتھ، والمعدل رقم ٢٠٠٧
  ".سند الرجوع"نطاق دراستنا ھذه، وإّما عن طریق سحب 

الرجوع، وبیان خصائصھ، من خالل وسوف نحاول تعریف سند 
  : الفرعین التالیین

ل أل ج: لف  ل ي سن    :تع

من قانون التجارة األردني عن ) ١٩٦(عبرت الفقرة األولى من المادة 
لكل من لھ حق الرجوع على غیره من الضامنین بمقتضى : "معناه بقولھا

األداء لدى سند سحب، أن یستوفي قیمتھ بسحبھ سندًا جدیدًا مستحق 
وقد حددت الفقرة . )٣("االطالع في موطن الضامن، ما لم یشترط خالف ذلك

الثانیة من ھذه المادة قیمة السند الجدید، فأوجبت أن یشمل المبالغ الوارد 
من قانون التجارة، مضافًا إلیھا ما دفع ) ١٨٧ و١٨٦(بیانھا في المادتین 

رت إلیھا ھاتان المادتان، تشمل من عمولة، ورسم طوابع، والمبالغ التيِ أشا
قیمة السند األصلي، والفوائد االتفاقیة والقانونیة، ومصاریف االحتجاج، 
واإلشعارات، وغیرھا من المصاریف التي قد یتحملھا الموفي بسبب امتناع 

أما الفقرة . المسحوب علیھ عن الوفاء، والرجوع علیھ بصفتھ ضامنًا للوفاء
فقد حددت قیمة سند الرجوع إذا كان ساحبھ ھو الثالثة من ھذه المادة، 

الحامل، فأوجبت أن تحدد ھذه القیمة على األساس الذي تحدد بمقتضاه قیمة 
سند مسحوب لدى االطالع من الجھة التي كان السند األصلي مستحقًا فیھا 
على الجھة التي فیھا موطن الملتزم المسحوب علیھ، في حین حددت الفقرة 

 المادة قیمة سند الرجوع إذا كان ساحبھ أحد المظھرین، الرابعة من ھذه
                                                           

 تخ�رج م��ن   ھ�ذه الح�االت ت�درس عن�د بح��ث االمتن�اع ع�ن الوف�اء ب��سند ال�سحب وھ�ي         –)١(
باس��م ملح��م، األوراق . ب��سام الطراون��ة، د. د: نط��اق، ودراس��تنا ھ��ذه وللمزی��د انظ��ر لطف��اً  

   . ٢٦٢، ٢٥٣م، ص٢٠١٠، ١التجاریة والعملیات المصرفیة، دار المسیرة، ط
م ١٩٨٨ل��سنة ) ٢٤(م��ن ق��انون أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة رق��م   ) ٥٩-٥٦ ( الم��واد–)٢(

مفل�ح  . د: وللتفصیل في ھذا الموضوع انظر    . م٢٠١٧ة  لسن) ٣١(وتعدیالتھ والمعدل رقم    
الق��ضاة، أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة والتنظ��یم الق��ضائي ف��ي األردن، دار الثقاف��ة، عم��ان،     

  .  وما بعدھا٩٠: م، ص١٩٨٨
م��ن ق��انون ) ١٩٧، ١٩٦( ن��ص الم��شرع األردن��ي عل��ى س��ند الرج��وع ف��ي الم��ادتین    –)٣(

  . التجارة األردني
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فأوجبت أن تحدد ھذه القیمة على األساس الذي تحدد بمقتضاه قیمة سند 
مسحوب لدى االطالع من الجھة التي بھا المظھر الساحب على المحل الذي 

  .)١(یقیم فیھ الملتزم المسحوب علیھ
 سند الرجوع وبیان وعلى الرغم من محاولة المشرع األردني تعریف

جوھره أو العناصر الممیزة لھ، إال أنھ لم یدل بتعریف صریح لسند 
، ولم یرض ھذا بعض فقھاء القانون التجاري، فذھبوا یبحثون في )٢(الرجوع

ماھیة سند الرجوع، ویحاولون تعریفھ وإبراز خصائصھ وشرائط وجوده، 
ات، فذھب الدكتور ولكنھم أجمعوا على تعریف واحد مع تغییر بعض العبار

الكمبیالة التي تحرر لتكون " )٤( إلى أن كمبیالة الرجوع)٣(محسن شفیق
وذھب الدكتور أكرم . طریقًا للرجوع على أحد الضامنین في الورقة األصلیة

سند السحب الذي یجوز لكل من لھ حق : "یاملكي إلى أن سند الرجوع
عدم سحب سند الرجوع على ضامنیھ بموجب سند سحب غیر مشترط فیھ 

الرجوع، سحبھ على أحد ضامنیھ، والذي ینبغي أن یكون بالضرورة، 
مستحق األداء لدى االطالع في موطن ضامن السند األصلي غیر المدفوع 

  . الذي ُیرجع علیھ المسحوب علیھ في السند الجدید
، Rechangeوتسمى عملیة سحب سند الرجوع بالفرنسیة 

، والتي لذلك سماھا "الصرف المجدد "، أيRe-exchangeوباإلنجلیزیة 
" السحب المجدد"استعمل مصطلحي ، كما "تجدید السحب"المشرع اللبناني 

بینما اختار المشرع السوري، ومثلھ المشرع العراقي في " السند المجدد"و
، واختار المشرع األردني "سفتجةالرجوع"قانون التجارة السابقة مصطلح 

، ویقابلھما في كل من القانون الكویتي "سند الرجوع"من جانبھ مصطلح 
، وفي القانون "كمبیالة الرجوع"والقطري، واالتحادي اإلماراتي مصطلح 

في حین استقر المشرع العراقي في ". سند رجوع للسفتجة"الجزائري 

                                                           

م، ٢٠٠٢ل����ي، األوراق التجاری����ة وعملی����ات البن����وك، دار الثقاف����ة،    عزی����ز العكی.  د–)١(
  .١٨٦ص

 جرت معظم قوانین التجارة على ذات ال�نھج حی�ث ل�م ی�رد ف�ي أي منھ�ا تعری�ف ل�سند          –)٢(
) ١٨٠(ف��ي الم��ادة ) ١٨٨٣(الرج��وع باس��تثناء م��ا أورده ق��انون التج��ارة الم��صري الق��دیم 

جدیدة یسحبھا حامل الكمبیالة األصلیة عل�ى       كمبیالة  : (والتي جاء فیھ أن سند الرجوع ھو      
س��احبھا أو أح��د المحیل��ین لیتح��صل بھ��ا عل��ى قیم��ة تل��ك الكمبیال��ة األص��لیة المعم��ول عنھ��ا  

  ). البروتستو، وعلى المصاریف التي صرفھا والفرق الذي دفعھ
مح��سن ش��فیق، الوس��یط ف��ي الق��انون التج��اري الم��صري، الج��زء الث��اني، العق��ود     .  د–)٣(

م، ١٩٥٧ األوراق التجاری����ة، مكتب����ة النھ����ضة الم����صریة، الطبع����ة الثانی����ة، – التجاری����ة
   .٣٥٥ص

 إن كلم��ة كمبیال��ة أطلق��ت ف��ي ق��انون التج��ارة األردن��ي عل��ى س��ند األم��ر ول��یس س��ند       –)٤(
السحب، لذلك فإنھ یمكن القول بأن ھذه التسمیة لیست صحیحة في القانون األردن�ي حی�ث            

فیاض القضاة، شرح القانون التج�اري األردن�ي،        . د: انظر". سند الرجوع "یجب أن تكون    
   ٢٦٢م، ص٢٠٠٩األوراق التجاریة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، 
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وإن " حوالة الرجوع"م على استعمال مصطلح ١٩٨٤قانون التجارة لسنة 
أیضًا، نظرًا " سفتجة الرجوع"سابق كان باإلمكان استعمال المصطلح ال

الحوالة "إلى جانب التسمیة الجدید، " السفتجة"الحتفاظ ھذا القانون بتسمیة 
  .)١("الحوالة"التي تسمى فیھا اختصارًا " التجاریة

 إلى أن )٢("الدكتور بسام الطراونة وزمیلھ الدكتور باسم ملحم"وذھب 
 وشكلیة یتضمن أمرًا محرر مكتوب وفق شروط موضوعیة: "سند الرجوع

ھو حامل السند األصلي الذي لم (غیر معلق على شرط صادرًا من شخص 
بدفع ) ھو أحد الضامنین في السند األصلي(إلى شخص آخر ) تدفع قیمتھ

، لصالح شخص )یشكل قیمة السند األصلي وملحقاتھ(مبلغ محدد من النقود 
  ). الضامنثالث ھو المستفید، وذلك بمجرد االطالع، وفي موطن 

 في معظم ھذه المحاوالت التعریفیة - في تقدیرنا–ولعل موطن الضعف 
الفقھیة لسند الرجوع، أنھا أغفلت الصفة البارزة والوظیفة األساسیة التي 
یؤدیھا، وھو أنھ صك یقوم مقام النقود في المعامالت، ویغني عن 

فاء، وأن ھذا استعمالھا، فھذه النقود سواء یعتبر كل منھا أداة عادیة للو
السند یمكن طرحھ من جدید للتداول، وال نعتقد أن سند الرجوع یقوم بوظیفة 
االئتمان؛ ألنھ یقدم الستیفاء قیمتھ حین صدوره، أو بعد ذلك بوقت قصیر، 
فھو لیس أداة ائتمان، ویھدف الحامل في حصولھ على سند الرجوع تمكینھ 

نا في أن ھذا المعنى ھو من خصمھ لدى البنك، أو تظھیره، وال ریب عند
  ". سندًا جدیدًا"الذي كان یجول بخاطر المشرع، وھو یستعمل اصطالح 

لثاني ج: لف  ل   : خصائ سن 

تبین لنا من خالل ماھیة سند الرجوع جوھر ھذا السند، وحولھ تدور 
خصائصھ واألمارات التي تنبئ عنھ، إذ یجب أن تتوافر في سند الرجوع 

 تمكنھ من أداء رسالة استحصال قیمة السند األصلي، وال المقومات التي
یستطیع سند الرجوع أن یؤدي ھذه الرسالة إال إذا توافرت فیھ الشرائط 

  : والخصائص اآلتیة
فیكون : یجب أن یكون سند الرجوع قابًال للتداول بالطرق التجاریة )١

ألمر حامل السند األصلي حتى یمكن تداولھ بطریق التظھیر، إذ ال 
یستطیع سند الرجوع أن یؤدي رسالتھ إال إذا كان مرن التداول سریع 
االنتقال، فإذا كان من األوراق التي ال تنتقل إال بطریق الحوالة 
المدنیة، وما تستلزمھ من الشرائط المنصوص علیھا في القانون 

 .)٣(المدني، فال تدخل في زمرة األوراق التجاریة

                                                           

أك����رم ی����املكي، األوراق التجاری����ة والعملی����ات الم����صرفیة، دار الثقاف����ة للن����شر      .  د–)١(
   .٢١٥م، ص٢٠٠٨والتوزیع، الطبعة األولى، 

   .٢٦٧ملحم، المرجع السابق، صباسم . بسام الطراونة، ود.  د–)٢(
  ).١٠١٧-٩٩٣( عالج القانون المدني األردني، أحكام الحوالة في المواد –)٣(
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د السحب لحاملھ ابتداًء، حیث یفید وقد منع المشرع األردني سحب سن
من قانون التجارة أن اسم من یجب الوفاء لھ ) جـ/١٢٤(نص المادة 

، ھو من البیانات اإللزامیة، بحیث إذا خال السند من ھذا البیان، )المستفید(
أجاز سحب سند السحب ألمر ) ١٢٦(فإنھ یكون باطًال، كما أن نص المادة 

حساب شخص آخر، ولم یرد في ھذه المادة أي الساحب نفسھ، أو علیھ، أو ل
  . ذكر إلمكانیة سحبھ للحامل

ھل من المنطق أن یقاس سند الرجوع على  :والسؤال الذي یثار ھنا
حامل (سند السحب األصلي، فال یحرر سند الرجوع إال ألمر شخص الساحب 

؟ یالحظ أن علة منع إصدار "لحاملھ"، وال یذكر فیھ أنھ )السند األصلي
سند لحاملھ تتجلى في حرص المشرع على الحفاظ على حقوق مالك السند، ال

إذ أن السند الذي یكون تداولھ عن طریق التسلیم یخشى علیھ من الضیاع، 
  . أو السرقة؛ ألنھ ال یشتمل على توقیع ساحبھ فقط

ونرى أنھ ال فائدة من منع إصدار سند الرجوع لحاملھ؛ ألن الساحب 
نفسھ، ثم یقوم بتظھیره للحامل، وبذلك یتحول السند یستطیع إصداره ألمر 

إلى سند لحاملھ، ویتم تداولھ بالمناولة، فاألصل أن ال ُیمنع الساحب بإصدار 
تجارة أردني، ) ١٢٦/١(سند الرجوع لحاملھ ابتداًء، وخاصة أن المادة 

  . تجیز سند السحب ألمر الساحب نفسھ
لي، ویكون المسحوب  یجب أن یكون الساحب ھو حامل السند األص )٢

علیھ ھو أحد الموقعین على السند األصلي الذي یختاره حامل السند 
للرجوع علیھ، والمستفید فیھا قد یكون ساحبھا ذاتھ، ویحدث ھذا إذا 
تعذر علیھ العثور على مستفید، فیسحب سند الرجوع ألمر نفسھ، ثم 

لساحب یبادر إلى خصمھ في بنك، وقد یكون غیر ساحبھ إذا استطاع ا
 . )١(العثور على شخص، أو بنك یرضى بھ مباشرة

 یجب أن یكون سند الرجوع مستحق الوفاء دائمًا لدى االطالع في  )٣
) ١٩٦/١(موطن الضامن المسحوب علیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

لكل من لھ حق الرجوع على : "من قانون التجارة األردني التي تقول
حب، أن یستوفي قیمتھ بسحبھ غیره من الضامنین بمقتضى سند س

سندًا جدیدًا مستحق األداء لدى االطالع في موطن الضامن ما لم 
فسند الرجوع ما ھو إال وسیلة الستیفاء قیمة ". یشترط خالف ذلك

السند األصلي، ولذلك ال یقوم ساحبھ بمنح أجل جدید بل یطالب بقیمتھ 
د الرجوع تاریخ ولكن ما الحكم لو ورد في سن. فورًا وبمجرد االطالع

  . استحقاق آخر، فھل یفقد قیمتھ القانونیة؟

                                                           

   .٣٥٦محسن، شفیق، المرجع السابق، ص.  د–)١(
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األصل أن : ، ولإلجابة عن ذلك نقول)١(لم یتناول القانون ھذه الحالة
تحریر سند الرجوع بمثابة تحصیل لقیمة سند السحب األصلي، واألصل أن 
المسحوب علیھ في سند الرجوع مستعد لدفع قیمتھ؛ ألنھ ضامن، واختاره 

تجارة أردني ) ١٩٦/١(ند للرجوع علیھ، وقد جاء نص المادة حامل الس
واضحًا بأن حدد تاریخ واحدًا، استحقاق واحدًا لسند الرجوع، ھو لدى 

  .االطالع
ھذا ھو األصل، ومع ذلك، فإننا نرى أنھ إذا كان تاریخ االستحقاق بعد 

یھ مدة قصیرة من االطالع ال تتجاوز أیامًا قلیلة بحیث یكون المسحوب عل
 - برأینا–ملزمًا بالقبول بناًء على اتفاق بینھ وبین ساحب سند الرجوع فإنھ 

یبقى سند الرجوع محتفظًا بقانونیتھ؛ ألن الغایة من سحبھ تكون متحققة بعد 
  .      )٢(أیام قلیلة من االطالع إذا تم قبولھ من الضامن المسحوب علیھ

الذي تم ) مِوّقعال(وسند الرجوع یكون مستحقًا في موطن الضامن 
، فال )٣(تجارة أردني) ١٩٦/١(الرجوع علیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

یجوز للمدین بوفائھ أن یحدد محًال آخر للوفاء، لتعارضھ مع كونھ مستحق 
لدى االطالع، ولكن یمكن القول بجواز أن یكون مستحق الوفاء في محل 

لكل من : "ون ینص على أنھغیر محل الملتزم بوفائھ عند اإلنشاء؛ ألن القان
لھ حق الرجوع على غیره من الضامنین بمقتضى سند سحب أن یستوفي 
قیمتھ بسحبھ سندًا جدیدًا مستحق األداء لدى االطالع في موطن الضامن، ما 

  . )٤(تجارة أردني) ١٩٦/١(لم یشترط خالف ذلك المادة 

                                                           

 تناول القانون ھذه الحالة عند تنظیمھ الشیك حیث یك�ون واج�ب الوف�اء ل�دى االط�الع           –)١(
  .تجارة أردني) ٢٤٥/١(م یكن المادة علیھ وكل بیان مخالف لذلك یعتبر كأن ل

عك�س ذل�ك   : ، وانظ�ر ٣٥٦محسن شفیق، المرجع ال�سابق،  .  انظر في االتجاه ذاتھ د   –) ٢(
م، ٢٠١١طال��ب ح��سن موس��ى، األوراق التجاری��ة والعملی��ات الم��صرفیة، دار الثقاف��ة،    . د

   . ١٥٠ص
: للبن�اني وورد فیھ�ا  م�ن ق�انون التج�ارة ا    ) ١(الفق�رة   ) ٣٨١( یقابل ھذا النص المادة      –) ٣(
كل شخص یملك حق المراجعة القضائیة یمكنھ ما ل�م یك�ن ھن�اك ن�ص مخ�الف أن ی�سترد         "

مالھ بواسطة سند جدید ی�سحب عل�ى أح�د كفالئ�ھ ویك�ون واج�ب األداء عن�د االط�الع وف�ي                 
  . محل إقامة الكفیل

نی�ف  م�ن ق�انون ج  ) ٨٢(من ق�انون التج�ارة ال�سوري والم�ادة         ) ٤٨١(نص المادة   : وانظر
  .ویتضمن ذات حكم القانون اللبناني

  ١٥٠: طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص.  د–) ٤(
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ب اطا  

   أ د اروع

 على نحو خاص في عدد من المزایا التي تبرز أھمیة سند الرجوع
یحققھا الرجوع بوساطة سحب ھذا السند باعتباره أسلوبًا ومختصرًا، وقلیل 

  . التكالیف، ورخصة لحامل السند األصلي
وطالما أن دراستنا تنصب أساسًا على أھمیة سند الرجوع، فإن األمر 

التي أشرنا إلیھا یقتضي منا الوقوف على المزایا التي یحققھا سند الرجوع و
أعاله، حیث نجد أنھ یمكن رصد ثالث مزایا ھي التي تتمخض عن أھمیة 

  . سند الرجوع، تخصص لكل منھا فرعًا مستقًال

ل أل ج : لف  ل يع في    سل س

یعتبر سحب سند الرجوع أسلوبًا سریعًا في الرجوع، وقد أراد المشرع 
رقة بسرعة ومساعدتھ في أن یمكن الحامل من الحصول على قیمة الو

الحصول على قیمة السند األصلي بأسرع وقت، فأجاز لھ سحب سند رجوع 
بھذه القیمة، مضافًا إلیھا الفوائد والمصاریف على أحد الضامنین في 

ولكن قد تواجھ الحامل صعوبة في العثور على شخص یرضى . )١(الورقة
المسحوُب علیھ فیھ بدفع قیمة سند السحب األصلي، مقابل أخذ سند رجوع 

  .  شخصًا عاجزًا عن الدفع، أو مماطًال

لثا لتكالي: نيلف  قليل   ، سل مختص ج  ل   سن 

یعتبر سحب سند الرجوع أسلوبًا مختصرًا لیس فیھ الكثیر من 
الدعوى القضائیة والتنفیذ (اإلجراءات، خالفًا لطرق الرجوع األخرى 

، حیث الحظ )٢( القیام بإجراءات معینةالتي تستلزم من الحامل) المباشر
المشرع أنَّ إقامة الدعوى القضائیة یستلزم نفقات قد یعجز الحامل عن 
أدائھا، كما أن الفصل في الدعوى یستغرق بعض الوقت، كما أن طرح سند 
السحب األصلي للتنفیذ مباشرة حیث أنَّ تعد سندات قابلة للتنفیذ، ودون 

ي، فباإلضافة إلى أنھا أیضًا تستلزم نفقات قد حاجة الحصول على حكم قضائ
یعجز الحامل عن أدائھا، ومع ذلك إذا أنكر المدین في سند الرجوع التوقیع، 
أو أدعى بالتزویر، توقف معاملة التنفیذ ویكلف الحامل بمراجعة المحكمة 

من ) ج/٧المادة (المختصة إلثبات ما وقع علیھ اإلنكار، أو االدعاء بالتزویر 
ون التنفیذ، وفي حالة االدعاء بالوفاء كلیًا أو جزئیًا، فعلى المدین في سند قان

السحب مراجعة المحكمة المختصة إلثبات الوفاء، وال توقف معاملة التنفیذ 

                                                           

   . ٢٦٧باسم ملحم، المرجع السابق، ص. بسام الطراونة، ود.  د–) ١(
م ١٩٨٨ل�سنة  ) ٢٤(من قانون المحاكمات المدنیة األردني رق�م  ) ٦٠( حددت المادة    –) ٢(

ا لرف��ع دع��وى المطالب��ة بقیم��ة س��ند الرج��وع، حی��ث  وتعدیالت��ھ اإلج��راءات الواج��ب اتباعھ��
  .  اعتبرت ھذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة التي ال تتطلب تبادًال للوائح
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إال إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بوقفھا في حدود ما تم االعتراض 
  . )١(من قانون التنفیذ) ٤/ج/٧المادة (علیھ 

ألصلي: لثاللف  لسن  خصة لحامل  ج  ل   يعتب سن 

یعتبر سحب سند الرجوع رخصة لحامل السند األصلي، إذ ال یعد 
استعمالھ تنازًال من حامل السند عن دعوى الرجوع القضائیة، وبالتالي ال 
یمنع الحامل من اللجوء للمطالبة القضائیة في حال عدم تمكنھ من استیفاء 

  .)٢( الرجوعحقھ عن طریق سحب

                                                           

) ٩(م قبل تعدیل�ھ بالق�انون رق�م        ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٥( كان العمل في قانون التنفیذ رقم        –) ١(
الحال��ة تق��وم م یعط��ي الح��ق للم��دین أن ینك��ر ص��حة ال��دین بذمت��ھ، وف��ي ھ��ذه  ٢٠١٧ل��سنة 

دائرة التنفیذ بتحویل الدعوى إل�ى المحكم�ة المخت�صة، وق�د توق�ف إج�راءات التنفی�ذ لح�ین            
فیاض القضاة، شرح القانون التج�اري      . د: للمزید انظر . الحصول على قرار قضائي قطعي    

: وانظ�ر . ٣٦٥م، ص ٢٠٠٩األردني األوراق التجاریة، دار وائ�ل للن�شر، الطبع�ة األول�ى،             
، أصول التنفیذ وفقًا ألحدث التعدیالت القانونیة والتنفی�ذ، دار الثقاف�ة، عم�ان،     مفلح القضاة 

  ١٠٤: ٣م، ص٢٠٠٨الطبعة األولى، 
ف���وزي محم���د س���امي، ش���رح الق���انون التج���اري واألوراق التجاری���ة، دار . د:  ك���ذلك–) ٢(

عل���ي ح���سن ی���ونس، األوراق . د. ٢٤١: م، ص١٩٩٩الثقاف���ة، عم���ان، الطبع���ة األول���ى، 
  ٤٣٧، ص)ت.د) (ن.د(یة، مطبعة جامعة عین شمس، التجار
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  املبحث الثاني

  إنشاء سند الرجوع

صك سند الرجوع، : سیدور الكالم في ھذا المبحث حول المسائل اآلتیة
وأشخاص سند الرجوع، والشروط الموضوعیة الالزمة توافرھا لصحة 
االلتزام في سند الرجوع، والشروط الشكلیة إلنشاء سند الرجوع، فسنتعرض 

  : لمسائل، وذلك من خالل أربعة مطالبمن خالل ھذا المبحث لھذه ا

  اطب اول

  ك د اروع

یحرر سند الرجوع لیكون وسیلة الستحصال قیمة سند السحب األصلي، 
یتم االتفاق علیھ بین الحامل الشرعي، وبین المدین الصرفي المذكور، بمعنى 
أن سند الرجوع یجب أن یتضمن نفس بیانات السند األصلي، ویجب أن 

 ھذا السند مكتوبًا، والكتابة في ھذا المقام الزمة لصحة االلتزام یكون
الصرفي، وبدونھا ال یعتبر سند الرجوع قائمًا، وال یجوز التدلیل على وجوده 

  . بالبینة، أو القرائن، أو الیمین، أو غیر ذلك من طرائق اإلثبات
والحق إن المشرع لم ینص صراحة على وجوب كتابة سند الرجوع، 

تجارة أردني، فاستلزام ) ١٩٦(أن ھذا المعنى یتضح في نص المادة غیر 
ذكر بیانات معینة في سند الرجوع، كما أنھ یجب أن مستحق األداء لدى 
االطالع، وفي موطن الضامن الذي تم الرجوع علیھ، كل ھذا یقطع بأن 

  . المشرع اشترط أن یكون السند مكتوبًا
 من -قانونًا–ر عرفي، وال مانع والغالب أن یفرغ سند الرجوع في محر

 وعلى الرغم من أن سند الرجوع نادر –إفراغھ في محرر رسمي، غیر أنھ 
 من النادر في العمل أن یحرر بورقة رسمیة لتنافر -الوجود في العمل

اإلجراءات الرسمیة، وطبیعة التجارة، وما تتطلبھ من سرعة، ولیونة في 
  . التعامل

 على بعض - لیعتبر سند رجوع صحیحًا– ویجب أن یحتوي سند الرجوع
، وسیأتي )١٩٦(بیانات نص علیھا قانون التجارة األردني في المادة 

  . تفصیلھا في موضع آخر
بمعنى أن المشرع رسم صورة لسند الرجوع، ولم یعترف إال بالصورة 
التي وضع تصمیمھا، بحیث إذا فقد سند الرجوع أحد البیانات المذكورة، فال 

د رجوع تسري علیھ أحكام قانون الصرف، وإنما یتحول إلى سند یعتبر سن
  . عادي یخضع ألحكام القانون المدني
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وإذا كان المشرع قد استلزم ذكر حد أدنى من البیانات في سند الرجوع، 
فإنما ھدفھ من ذلك أن تكون لھ كفایة ذاتیة كسائر األوراق التجاریة، وكیان 

لعاجلة على عباراتھ للوقوف على المدین قائم بذاتھ بحیث تكفي النظرة ا
بااللتزام الثابت فیھ، وتاریخ نشوئھ، ومیعاد استحقاقھ، وقدره وسببھ، وغیر 

  . ذلك من األوصاف التي قد یضیفھا المتعاقدون إلیھ
فإذا أحالت ھذه البیانات في سند الرجوع إلى وقائع، أو اتفاقات خارجة 

الثابت فیھا مرتبطًا بھا ومعلقًا علیھا، عن نطاق السند، بحیث أصبح االلتزام 
فھل یفقد سند الرجوع صفتھ التجاریة بفقدان كفایتھ الذاتیة، فیفلت بذلك من 
أحكام قانون الصرف، ویخضع ألحكام القانون المدني، والذي دعانا إلى ھذا 

والقیمة تحصیل للسند : (القول أن سند الرجوع یتضمن عادة العبارة اآلتیة
......  المدفوعة قیمتھ، والمحرر عنھ احتجاج عدم الوفاء بتاریخالمرفق غیر

  ). إضافة للمصاریف والملحقات المفصلة في قائمة الحساب المرفقة
صحیح أن أخص خصائص الورقة التجاریة : ولإلجابة عن ذلك نقول

صالحیتھا للتداول، والزم كونھا كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسھا، وأن 
رد االطالع علیھا أن قیمتھا مقدرة على وجھ نھائي ال یدع یعین فیھا بمج

مجاًال لمنازعة، فإن سند الرجوع متعلق بسند أصلي معلومة قیمتھ، وغیر 
مدفوعة، مضافًا إلیھا قائمة بكشف حساب معلومة نھائیة قیمتھا یفترض 
أنھا خالیة من السھو والغلط، فإنھا تكون قابلة للتداول بین الناس بالطرق 

  .تجاریة والتي تعزز السرعةال
أنھ إذا ذكر في سند الرجوع أن القیمة : وبالتطبیق على ذلك نقول

تحصیل للسند المرفق غیر المدفوعة قیمتھ والمحرر عنھ احتجاج عدم 
إضافة للمصاریف والملحقات المفصلة في قائمة ........ الوفاء بتاریخ 

االلتزام الثابت فیھ الحساب المرفقة، واتضح من ظروف السند أن كیان 
واضحًا، ومحددًا، ومعین المقدار، وأن قیمتھ النھائیة ثابتة، ومرتبطة بكشف 
یخلو من السھو، والغلط، فإن ھذا السند یعتبر ورقة تجاریة لھا كفایة ذاتیة، 
وكیان قائم بذاتھ، تسري علیھا أحكام قانون الصرف، وتخضع ألحكامھ، 

راه متفقًا مع سند الرجوع والغایة التي  الذي ن- برأینا–وھذا ھو األصل 
ُشرع من أجلھا، وبالتطبیق على ھذا األصل، فإن سند الرجوع یرد على 

  : )١(الصیغة التالیة
  

                                                           

   . ٢٧٠: باسم ملحم، المرجع السابق، ص. بسام الطراونة، ود.  د–) ١(
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  دینار  فلس

  ) رجوع(سند سحب 
//  //١٠٠٠//  

  م١/١/٢٠١٩عمان في 
، وعنوانھ )اسم الضامن الذي یرغب الحامل بالرجوع علیھ(إلى السید 

  ).  یوجد فیھا ھذا الضامنالجھة التي(
أو ألمر فالن بمبلغ ألف دینار أردني / ادفعوا بموجب سند الرجوع ھذا ألمري

  فقط ال غیر لدى االطالع، أو بعد ثالثة أیام من االطالع 
والقیمة تحصیل للسند المرفق غیر المدفوعة قیمتھ والمحرر عنھ احتجاج (

صاریف والملحقات المفصلة في إضافة للم............. عدم الوفاء بتاریخ 
  ). قائمة الحساب المرفقة

  توقیع الساحب
  )حامل السند األصلي(

  

ب اطا  

  أص د اروع

الساحب، وھو : یفترض سند الرجوع وجود شخصین أساسیین ھما
حامل سند السحب األصلي، والمسحوب علیھ، وھو الضامن الذي یختاره 

علیھ، وقد یحدث في الفترة بین تحریر سند حامل السند األصلي للرجوع 
الرجوع، وتقدیمھ للمسحوب علیھ أن یكون سند الرجوع محًال لجملة 

لضامنین فیھ؛ ألن تظھیرات، وكلما انتقل من مظھر إلى آخر، زاد عدد من ا
  .  یضمن الوفاء بقیمة السند للموقعین الالحقین علیھ-كالمحرر - المظھر

م الكالم في جمیع األشخاص الذین یتدخلون ولیس غرضنا في ھذا المقا
في حیاة سند الرجوع، منذ نشأتھ إلى حین الوفاء بقیمتھ، وإنما نرید أن 
نقصر الكالم على الشخصین األساسیین الذین ینشأ بینھما السند، وھما 
الساحب، والمسحوب علیھ، أما باقي األشخاص، كالمظھرین، والضامنین 

ریق التدخل، فھي تخضع للقواعد العامة الواردة االحتیاطیین، والموفین بط
في األوراق التجاریة، وال تختلف عنھا شیئًا، ولیس لھا شأن آخر في ھذا 

  . المقام، ولذا سنضرب عنھا صحفًا، ونقتصر على الساحب والمحسوب علیھ

لمسح عليه ، ث في  لساح ال في    . سنتكل 

ل أل   : لساح: لف 

د الرجوع، ھو حامل سند السحب األصلي، فھو منشيء الساحب في سن
سند الرجوع، ومحرره وباعث الحیاة فیھ، ولذا یجب أن یشتمل على توقیعھ، 
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فإذا لم یشتمل سند الرجوع على توقیع المحرر، فال تكون لھ أیة قیمة 
  .   )١(قانونیة إال بوصفھ مبدأ ثبوت بالكتابة

لساحب ملتزمًا بدفع قیمتھ بید أن ھذا الوضع ال یحول دون بقاء ا
للمستفید عند عدم قیام المسحوب علیھ بوفاء قیمتھ، لعدم وجود نص في 
قانون التجارة األردني یعفي الساحب من ذلك، وخاصة إذا استكمل سند 
الرجوع بیاناتھ اإللزامیة، اعتبر ورقة تجاریة، وتسري علیھ أحكام قانون 

الموقعون علیھ كالساحب، الصرف، فیتداول بطریق التظھیر، ویصیر 
  .  متضامنین في الوفاء بقیمتھ–والمظھرین، والضامنین االحتیاطیین 

ویجب أن یضع الساحب توقیعھ بنفسھ وباسمھ، فإذا كان أمیًا، جاز لھ 
 تجارة ٢٢١المادة (التوقیع بالختم، كما یجوز التوقیع ببصمة اإلصبع 

صمة، مصحوبًا بتوقیع ، بشرط أن یكون التوقیع بالختم، أو الب)أردني
شاھدین، بحیث یشھدان على أن ھذا الختم، أو البصمة، یخصان صاحبھما، 

  . وأنھ وقع أمامھما، وھو یعلم بما وقع علیھ
وبالنسبة للمكان الذي یرد فیھ توقیع الساحب، فلم ینص القانون على 

ن مكان محدد، ولكن جرت العادة أن یرد التوقیع أسفل السند بما یشیر إلى أ
  . ساحبھ وقع علیھ بعد قراءتھ، واالطالع على مضمونھ

 أن یقوم الساحب بتوكیل غیره للتوقیع على السند -طبقًا للقانون-ویجوز 
نیابة عنھ، وفي ھذه الحالة، على الوكیل أن یقوم بإظھار صفتھ كوكیل في 

من قانون التجارة ) ١٣١(توقیع السند، وذلك استنادًا إلى نص المادة 
  . األردني

وقد یكون المستفید من سند الرجوع ساحبھ ذاتھ، ویحدث ھذا إذا تعذر 
علیھ العثور على مستفید، فیسحب سند الرجوع ألمره، ثم یبادر إلى خصمھ 
في بنك، وقد یكون غیر ساحبھ إذا استطاع الساحب العثور على شخص أو 

  .  )٢(بنك یرضى بسند الرجوع مباشرة
ظھري السند، ھو ساحب سند الرجوع، وقد یكون أحد الموقعین، أو م

وھذه الحالة تفترض أن حامل السند األصلي قد قام بمراجعة أحد الموقعین، 
أو مظھري السند مطالبًا بالوفاء بقیمة السند األصلي فقام ھذا األخیر بوفاء 
قیمة السند األصلي للحامل، ثم قام ھذا المظھر الذي أوفى بقیمة السند 

وع على موِّقع، أو مظھر آخر سابق لھ، أو على األصلي بسحب سند رج
  .)٣(الساحب

                                                           

كل كتابة تصدر عن الخصم، ویكون من شأنھا أن تجع�ل  : " مبدأ الثبوت بالكتابة، ھو  –) ١(
 ل��سنة )٣٠(م��ن ق��انون البین��ات رق��م ) ٣٠/١(الم��ادة " وج��ود الم��دعى ب��ھ قری��ب االحتم��ال

  م  ٢٠١٧لسنة ) ٢٢(م وتعدیالتھ والمعدل رقم ١٩٥٢
   .٣٥٦محسن شفیق، المرجع السابق، ص.  د–) ٢(
   .٢٧٢باسم ملحم، المرجع السابق، ص. بسام الطراونة، د.  د–) ٣(
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لثاني   لمسح عليه: لف 

المسحوب علیھ في سند الرجوع ھو الضامن الذي یختاره حامل السند 
للرجوع، أي ھو الشخص الذي یصدر إلیھ األمر بدفع قیمة سند الرجوع، 

لرجوع، غیر أن وبطبیعة الحال ال بد من ذكر اسم المسحوب علیھ في سند ا
ذكر االسم ال یكفي في حال تداولھ، بل یجب تعیین المسحوب علیھ بصورة 
نافیة للجھالة، فیضاف إلى االسم تعیین مھنتھ ومحل إقامتھ لیستطیع الحامل 

  . االھتداء إلیھ بسھولة
وقد جرت العادة أن یتم ذكر اسم المسحوب علیھ في بدایة السند، وقبل 

نرى أنھ ال مانع من ذكر اسم المسحوب علیھ في أي مكان أمر الدفع، إال أننا 
  . في السند، طالما أن المشرع لم یحدد ذلك

والمسحوب علیھ في سند الرجوع ملتزم بتنفیذ األمر الصادر إلیھ من 
الساحب حتى مع عدم وجود عالقة سابقة بین الساحب، والمسحوب علیھ 

ألن المقصود من سند الرجوع تفرغ لألول إصدار األمر إلى الثاني بالدفع؛ 
 المسحوب - حسب اعتقادنا–تحصیل قیمة سند السحب األصلي، ویعتبر 

علیھ ملزمًا بسند الرجوع دون حاجة إلى توقیع منھ بالقبول؛ ألن القبول في 
  . ھذا السند غیر مطلوب، كونھ مستحقًا للدفع لدى االطالع

یھ، یفترض أن وعندما یصوب الساحب األمر بالدفع إلى المسحوب عل
بینھ وبین الساحب صلة قانونیة أساسھا توقیع المسحوب علیھ على سند 

  . السحب األصلي كضامن أو ساحب
 في سند الرجوع أن یكون المسحوب علیھ - حسب اعتقادنا–وال یحدث 

شخصًا مجامًال؛ یسحب علیھ السند خدمة لزمیلھ، أو صدیقھ، وتواطؤًا معھ؛ 
یمتھا فال یوجُد للساحب ائتمان وھمي أساسھ ألنھ باألصل ملزم بدفع ق

المجاملة والتعاون على إیھام المستفید بأن للساحب حقوقًا لدى الغیر تبرر 
لھ سحب سند رجوع علیھ، ولذا، ال یوجد في سندات الرجوع ما یسمى 

  .)١(بسندات الرجوع المجاملة
ویثور التساؤل حول مدى جواز أن یقوم ساحب سند الرجوع بسحب 

سند على نفسھ أي أن یكون ساحبًا لسند الرجوع، وفي نفس الوقت یجعل ال
ھذا الفرض لم یرد بشأنھ نصوص في تشریعنا . من نفسھ مسحوبًا علیھ

بخصوص سند الرجوع، لكن ورد النص بشأن سند السحب حیث نصت 
                                                           

 سندات المجاملة ھي سندات یتم تحریرھا ابتداًء من قبل الساحب دون وج�ود عالق�ة                 –) ١(
المسحوب علیھ تتمثل في أن المسحوب علیھ ھو شخص مدین أصلیة بینھ كساحب، وبین     

للساحب أو أنھ شخص یقبل سحب السند علی�ھ بع�د االتف�اق م�ع ال�ساحب عل�ى أن�ھ س�یقوم             
بتغطیتھ على المكشوف؛ أي أنھ سیقوم بوفاء سند ال�سحب الم�سحوب علی�ھ حت�ى ول�و ل�م                 

لرج�وع عل�ى ال�ساحب    یكن لدیھ مقابل وفاء في وق�ت االس�تحقاق، وإن�ھ یح�تفظ بحق�ھ ف�ي ا             
 وم�ا  ٥٨فیاض القضاة، المرجع السابق، ص. د: بما وفاه وفقًا التفاق بینھما، للمزید أنظر   

  . بعدھا
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كما : "من قانون التجارة األردني على ذلك بالنص على أنھ) ١٢٦/٢(المادة 
أي على الساحب نفسھ، وفي ھذه الحالة یصبح الساحب، " علیھیجوز سحبھ 

والمسحوب علیھ، شخصًا واحدًا، ویكون السند صحیحًا، وھذا یكون في حال 
قیام فرع الشركة، أو بنك بسحب سند على فرع آخر للشركة نفسھا، أو 

  .)١(البنك نفسھ
ومن التطبیقات العملیة لھذا الفرض في سند الرجوع أن یسحب فرع 
شركة سند رجوع على فرع آخر للشركة، أو أن یسحب الفرع سند رجوع 
على المركز الرئیس، أو أن یسحب أحد الفروع سند رجوع على فرع آخر، 
ولما كان الفرع ال یعتبر شخصًا معنویًا قائمًا بذاتھ، فإن الساحب والمسحوب 

  . علیھ في سند الرجوع یكون شخصًا واحدًا
جواز أن یعین الساحب مسحوبًا علیھ احتیاطیًا ویثور التساؤل حول مدى 

  . لیدفع قیمة سند الرجوع متى امتنع المسحوب علیھ عن الدفع
ھذا الفرض لم یرد بشأنھ نصوص في تشریعنا بخصوص سند الرجوع، 

تجارة ) ١٩٩/١(لكنھ ورد النص بشان سند السحب حیث نصت المادة 
منھ االحتیاطي أن یعین لساحب سند السحب ومظھره وضا: "أردني على أنھ

ونرى ". من یقبلھ، أو یدفعھ عند االقتضاء ویسمى ھذا الشخص المفوض
أنھ یجوز لساحب سند الرجوع إذا أراد طرحھ للتداول أن یورد في السند ما 

، بحیث یعین في السند شخصًا آخر من )بشرط التوصیة أو االقتضاء(یسمى 
ي اختاره لدفع قیمة السند في الموقعین على السند غیر المسحوب علیھ الذ

حال عدم قیام المسحوب علیھ بدفع قیمتھ، على أن یرد ھذا الشرط في سند 
، ونعتقد أن ھذا الفرض )وعند االقتضاء فالن/ السید فالن(الرجوع بصیغة 

من النادر أن یحدث، ألنھ ال یلجأ الساحب إلى تعیین محسوب علیھ احتیاطي 
 علیھ األصلي، ویخشى أن یخذلھ بتنصلھ من إال إذا كان ال یثق بالمسحوب

الدفع وھو أمر مستبعد في سند الرجوع؛ ألن الساحب یختار مسحوبًا علیھ 
  . یثق بھ، بل واتفق معھ على سحب سند الرجوع

  اطب اث

  اروط اوو  ازام  د اروع

قھ في التداول متى وضع الساحب توقیعھ على سند الرجوع، وأطل: المبدأ
بطریق التظھیر، أصبح الساحب باإلضافة إلى كل ُمّظھر ضامنین فیھ، أي 

  . ملتزمین بالوفاء بقیمتھ للحامل متى تنصل المسحوب علیھ من ھذا الوفاء
غیر أن التزامھم ال یكون صحیحًا إال إذا توافرت فیھ الشروط التي 

، فیجب إذن أن یقوم یتطلبھا القانون المدني لصحة االلتزامات بوجھ عام
االلتزام الصرفي لسند الرجوع على الرضاء الصحیح الخالي من العیوب 

                                                           

   ٧٩باسم ملحم، المرجع السابق، ص.بسام الطراونة، ود.  د–) ١(
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القانونیة، وأن یكون لھ محل وسبب، وأن تتوافر في الملتزم شروط األھلیة، 
وإذا تداول سند الرجوع بطریق التظھیر أصبح كل مظھر ضامنًا فیھ، أي 

مسحوب علیھ من ھذا الوفاء، ملتزمًا بالوفاء بقیمتھ للحامل متى تنصل ال
  . ولذا یجب أن تتوافر في التزام المظھر بدوره جمیع الشروط المشار إلیھا

بمعنى أن ھذه الشروط الزمة لصحة االلتزام في سند الرجوع سواء أكان 
 أم -وھو الساحب في حال أطلقھ للتداول–متعلقًا بالمدین األصلي في السند 

  . بأحد المظھرین الضامنین فیھ
ویقتضي منا حسن العرض أن نعالج في ھذا المقام التزام المحرر وحده، 
بید أن كل ما سنقولھ عن ھذا االلتزام یصدق على التزامات الموقعین 
اآلخرین، كالمظھرین والضامنین االحتیاطین وغیرھم، وتتلخص ھذه 

الرضا، والمحل، والسبب، واألھلیة، وسنبحث كًال منھا : الشروط فیما یأتي
  . ي فرع مستقلف

ل أل ضا: لف    ل

یجب أن یكون التزام ساحب سند الرجوع ُتجاه حاملھ مؤسسًا على 
الرضا الصحیح الخالي من العیوب القانونیة التي أشار لھا القانون المدني 

، ویتوافر الرضا إذا خال )١(اإلكراه، والتغریر مع الغبن والغلط: األردني، وھي
اه إرادة ساحب سند الرجوع إلى إنشاء السند، من العیوب السابقة باتج

والتوقیع علیھ إما باإلمضاء، أو بالختم، أو ببصمة اإلصبع، فإذا اعترى 
رضا الساحب أي عیب من العیوب المشار إلیھا، فإن ذلك یؤدي إلى اعتبار 

  .)٢(التزامھ تجاه الحامل موقوفًا، أو قابًال للبطالن

لثاني   : لمحل: لف 

 تصرف ساحب سند الرجوع صحیحًا ال بد من وجود محل حتى یكون
، ومحل االلتزام الصرفي في سند الرجوع، یكون )٣(یضاف إلیھ قابًال لحكمھ

دائمًا مبلغًا من النقود، وھو المبلغ الذي تضمنھ سند السحب األصلي، 
وفوائده، ومصاریفھ، وال یمكن أن یكون محل التزام الساحب شیئًا غیر 

یم بضاعة، أو أداء عمل، وإال فقد سند الرجوع صفتھ كورقة النقود، كتسل
تجاریة، وأصبح سندًا عادیًا تسري علیھ أحكام القواعد العامة، ولما كان 

                                                           

بخ��صوص اإلك��راه،  ) ١٤٢، ١٣٥( وردت ف��ي الق��انون الم��دني األردن��ي ف��ي الم��واد    –) ١(
بخ�صوص  ) ١٥٦، ١٥١( بخ�صوص التغری�ر م�ع الغ�بن، والم�واد      ،)١٥٠-١٤٣(والمواد  

  . الغلط
عزیز العكیلي، األوراق التجاریة ف�ي الق�انون التج�اري واتفاقی�ة جنی�ف الموح�دة،          .  د –) ٢(

   . ٦٢م، الطبعة األولى، ص١٩٩٣دار مجدالوي للنشر، عمان، 
 أن یكون لكل عق�د     یجب: "من القانون المدني األردني على أنھ     ) ١٥٧( تنص المادة    –) ٣(

ی�شترط أن یك�ون    : "من القانون ذاتھ جاء فیھ�ا أن�ھ       ) ١٦٣/١(، والمادة   "محل یضاف إلیھ  
  ". المحل قابًال لحكم العقد
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محل االلتزام الصرفي في سند الرجوع مبلغًا من النقود دائمًا، وألن الفوائد 
 في والمصاریف موضوعھا دائمًا مبلغًا من النقود، فھو محل ممكن ومشروع

ولذا، من غیر المتصور إبطال االلتزام الصرفي في سند الرجوع على . ذاتھ
  . أساس استحالة محلھ، أو مخالفتھ للنظام العام، أو اآلداب

لثال   لسب: لف 

إذا قام ساحب سند الرجوع بتحریره، وكان المستفید شخصًا آخر غیره، 
یة بینھ وبین المستفید، فإن سبب التزام الساحب كائن في العالقات القانون

وقد تكون ھذه العالقة بعوض، كما لو كان بیعًا أصبح فیھ المحرر مدینًا 
  . بالثمن، أو قرضًا أصبح فیھ مدینًا بمبلغھ

ولما كانت ھذه العالقة األصلیة ھي سبب تحریر سند الرجوع، فمن 
طل الواجب أن تكون موجودة، وغیر مخالفة للنظام العام أو اآلداب، وإال ب

  .)١(االلتزام الصرفي في سند الرجوع النعدام سببھ، أو لعدم مشروعیتھ
ولم یستلزم المشرع األردني ذكر سبب االلتزام الصرفي في سند 
السحب، وھو البیان المعبر عنھ بوصول القیمة، على خالف سند الرجوع 

عند بحث وصول القیمة، وقد افترض المشرع . كما سیأتي ذكره الحقًا
  ".  وجود السبب ما لم یقم الدلیل على غیر ذلكاألردني

بع ل   : ألهلية: لف 

لما كان الموِّقع على سند الرجوع یلتزم بأداء قیمتھا عند عدم التزام 
المسحوب علیھ فیھا بدفع قیمتھا للمستفید، فمن الالزم أن تكون لدیھ أھلیة 

  . )٢(عاماألداء التي ینصرف إلیھا لفظ األھلیة عند إطالقھ بشكل 
ویالحظ أن المشرع األردني لم یخصص لألھلیة التجاریة أحكامًا خاصة، 
بل أحال بشأن ھذه األھلیة إلى أحكام القانون المدني، إذ جاء في المادة 

تخضع األھلیة التجاریة ألحكام : "من قانون التجارة األردني أنھ) ١٥(
لقانون المدني األردني وبالرجوع إلى ھذه األحكام نجد أن ا". القانون المدني

سن الرشد ھي ثماني عشرة سنة : "على أن) ٤٣/٢(ینص في المادة 
ویتضح من ھذا النص أن األھلیة الكاملة المطلوبة لسحب ". شمسیة كاملة

 وھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة سند الرجوع ھي بلوغ سن الرشد،
ونكتفي . شریطة أن یكون الشخص متمتعًا بقواه العقلیة وغیر محجور علیھ

في شأن األھلیة بھذا القدر ونحیل على القواعد العامة المتعلقة باألھلیة فیما 
  . لم یتم ذكره في ھذا  المقام

                                                           

 ال�سبب ھ�و الغ�رض    -١: "من القانون المدني األردني عل�ى أنَّ ) ١٦٥( نصت المادة    –) ١(
 ومباح�ًا وغی�ر مخ�الف        ویجب أن یكون موجودًا وص�حیحاً      -٢. المباشر المقصود من العقد   

  ".للنظام العام أو اآلداب
 ال یقصر التشریع األردني في التعامل باألوراق التجاریة على التجار، ولذا ال یشترط             –) ٢(

  .أن یكون المّوقع تاجرًا
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راب اطا  

  اروط ا ء د اروع

 في تعریف سند الرجوع إلى أنھ محرر مكتوب وفق )١( اإلشارةلقد سبقت
شروط موضوعیة وشكلیة، وأنھ یجب أن تتوافر فیھ المقومات التي تمكنھ 
من أداء رسالة استحصال قیمة السند األصلي، وإال اعتبر ذلك إخالًال بالشكل 
الذي یتطلبھ القانون لصحة سند الرجوع، وبما أنھ محرر شكلي، فإنھ یجب 

  . أن یحتوي على كل البیانات القانونیة
وفي ھذا الموضوع سنتناول بحث الشروط الشكلیة أو البیانات اإللزامیة 

  . إلنشاء سند الرجوع
إن استلزام ذكر بیانات معینة في سند الرجوع وإمكانیة تداولھ عن 
طریق التظھیر، وما یلزم ذلك من وجوب تسلیمھ للمظھر إلیھ وتقدیمھ 

ھ للوفاء وتحریر احتجاج عدم الوفاء وكل ذلك یؤكد بأن للمسحوب علی
  . المشرع اشترط أن یكون السند مكتوبًا

وألن الكتابة في سند الرجوع ال تختلف عنھا في باقي األوراق التجاریة، 
  . )٢(فنحیل إلى القواعد العامة المتعلقة بالكتابة باألوراق التجاریة بشكل عام

لى كل البیانات القانونیة على النحو ویجب أن یحتوي سند الرجوع ع
كلمة سند رجوع مكتوبة في متن السند وتوقیع الساحب، واسم : التالي

المسحوب علیھ، واسم المستفید، وتاریخ اإلنشاء، ومكان األداء، ومیعاد 
والغالب أن یكون سند الرجوع ھذا مستحق الوفاء لدى االطالع (االستحقاق 

 وذكر وصول -اقترحنا–وز أیامًا قلیلة كما  أو بعد مدة قصیرة ال تتجا–
  . وأما المبلغ، فتتضمنھ قائمة حساب ترفق بسند الرجوع: القیمة

وقد تقدم الكالم في توقیع الساحب، واسم المسحوب علیھ، ولذا سنقتصر 
في ھذا المقام على الكالم في باقي البیانات، نتولى شرحھا على النحو 

  : التالي

ب )١ ج مكت لتي كت فيهاكلمة سن  باللغة  لسن    : ة في مت 

 أن یتم ذكر اسم سند السحب، أو بولیصة، أو سفتجة، واشترط المشرع
من قانون التجارة ) ١٩٦/١(وذلك عند الكالم عن سند السحب، وألن المادة 

لكل من لھ حق الرجوع على غیره من : "األردني قد نصت على أنھ
في قیمتھ بسحبھ سندًا جدیدًا الضامنین بمقتضى سند سحب، أن یستو

، "مستحق األداء لدى االطالع في موطن الضامن ما لم یشترط خالف ذلك

                                                           

  . من ھذا البحث) ٥(ما سبق، ص :  انظر–) ١(
لعقود التجاریة وعملیات األوراق التجاریة وا: رضا عبید، القانون التجاري   . د:  انظر –) ٢(

   .٥١م، ص١٩٨٨، السنة )ت. د(البنوك، مطبعة السعادة، 
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بمعنى أن سند الرجوع یجب أن یتضمن نفس بیانات السند األصلي مع 
  .)١("ضرورة مراعاة أن یذكر في متن السند أنھ سند الرجوع

مقام، فالمتن ھو ونعتقد أن ما یقال في كلمة سند سحب قد یقال في ھذا ال
ادفعوا بموجب سند : (الكتابة الرئیسة فیھا أي في عبارة األمر بالدفع، فنقول

  ...). الرجوع ھذا
سند "ولكن یثور التساؤل حول إذا خال سند الرجوع من ذكر عبارة 

فھل یعتبر السند في ھذه الحالة باطًال؟ لإلجابة عن ھذا التساؤل " رجوع
بسحبھ "تجارة أردني والتي ورد فیھا عبارة ) ١٩٦(نعود إلى نص المادة 

ولذلك یمكننا القول إنھ ال بدَّ من كتابة كلمة سند رجوع في " سندًا جدیدًا
السند، وعكس ذلك یجعل السند باطًال، وھذا الرأي نستند فیھ إلى أن المشرع 
قد میزَّ سند السحب عن سند الرجوع فعدم ذكر كلمة سند رجوع في متنھ ال 

 عند سند السحب، وقد یستخلص من قبل البعض أنھ سند سحب، یتمیز عن
وعلیھ، فإن المنطقي أن نعتبر السند في ھذه الحالة باطًال طالما أن المعنى 

  . المستخلص من متنھ ال یدل على أنھ سند رجوع

لمستفي )٢   :س 

المستفید ھو من یحرر سند الرجوع ألمره والدائن األول فیھ، ولذا یجب 
ي السند بصورة نافیة للجھالة، وجاء ھذا القول ألن سند الرجوع ذكر اسمھ ف

 یجب أن یتضمن نفس بیانات السند األصلي، وتطبیقًا لنص -كما ذكرنا–
ویجوز أن یحرر سند الرجوع ألمر شخص . تجارة أردني) و/١٢٤(المادة 

طبیعي أو معنوي، والغالب أن یكون المستفید دائنًا للساحب في عالقة 
بینھما، كما إذا باعھ بضاعة، أو أقرضھ ماًال، فأصبح دائنًا بالثمن، قانونیة 

أو مبلغ القرض، وقد تكون العالقة تبرعیة، فیقصد الساحب ھبة المبلغ 
  .)٢("المذكور في السند للمستفید، وھو من قبیل الھبة المستترة الصحیحة

در ونرى أنھ من الممكن أن یصدر سند الرجوع ابتداًء لحاملھ، فإذا ص
، فإن ھذا ال یبطل السند ...)ادفعوا إلى حامل سند الرجوع ھذا: (لحاملھ مثل

 ألن الحكمة من منع إصدار السند لحاملھ ھي الحرص في حالة – برأینا –
ضیاع السند من وقوعھ بید شخص آخر غیر المستفید، إال أننا نرى أن ذلك 

ساحب أن یقوم ال ینطبق على سند الرجوع؛ ألنھ في سند الرجوع یجوز لل
 ثم یقوم - اي أن یجعل من نفسھ مستفیدًا في السند–بإصدار السند لنفسھ 

المادة (بعد ذلك بتظھیره للحامل، ثم أن المشرع أجاز إصدار الشیك لحاملھ 
تجارة أردني ولم یمنع ذلك رغم أن الشیك أكثر استعماًال من سند ) ج/٢٣٣

تجارة ) ١٢٦/١(جازت المادة الرجوع، وبالتالي أكثر عرضة للضیاع، وقد أ

                                                           

طالب حسن موسى، األوراق التجاریة والعملیات الم�صرفیة، دار الثقاف�ة، عم�ان،        .  د –) ١(
   .١٤٩م، ص٢٠١١

   .٢٢٥محسن شفیق، المرجع السابق، ص.  د–) ٢(
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أن یجعل من نفسھ : أردني أن یقوم الساحب بسحب سند السحب لنفسھ، أي
، وجریًا ..... )ادفعوا ألمري أنا فالن(مستفیدًا في السند، ویرد ذلك بصیغة 

على نھج مشرعنا في ذلك نرى أنھ یجوز أن یصدر سند الرجوع ابتداًء 
  . لحاملھ

إلنشا )٣ يخ    : تا

ریخ اإلنشاء التاریخ الذي یتم فیھ إصدار سند الرجوع، أو یقصد بتا
تحریره، ولھذا التاریخ أھمیة من حیث بیان أھلیة الساحب وقت إنشائھ 
للسند، وبالتالي إذا كان الساحب قاصرًا وقت إنشاء السند فال یعتد بتصرفھ 

، وقد اعتبر المشرع )١(قانونًا، ویكون ھذا التصرف موقوفًا على اإلجازة
ألردني أن سند السحب ال یكون باطًال إذا خال من تاریخ اإلنشاء؛ ألنھ في ا

ھذه الحالة اعتبر أن تاریخ إنشاء السند ھو التاریخ الحقیقي الذي تم فیھ 
  . تجارة أردني) ه/١٢٥(تسلیم السند للمستفید، أو للحامل المادة 

 -ینا برأ–ونرى أنھ یجب أن یتضمن سند الرجوع تاریخ إنشائھ، ویجب 
أن یكون ھذا التاریخ الحقًا لتاریخ استحقاق سند السحب األصلي، ألنھ 
وسیلة الستحصال قیمة سند السحب المستحق من المسحوب علیھ القابل، أو 
غیره من الملتزمین بالوفاء، وقد یكتب التاریخ عادة في أعلى سند الرجوع، 

  . لھغیر أنھ من الجائز كتابتھ في أي مكان علیھ، ولو في أسف

فا )٤ ل   : مكا 

وھو المكان الذي یتم فیھ وفاء قیمة سند الرجوع، ویجب أن یكون ھذا 
السند مستحقًا في موطن الملتزم بأداء سند السحب األصلي، فال یجوز 
للمدین بوفائھ أن یحدد محًال آخر للوفاء، لتعارضھ مع كونھ مستحق لدى 

الوفاء في محل غیر االطالع، ولكن یمكن القول بجواز أن یكون مستحق 
لكل من لھ : "محل الملتزم بوفائھ عند اإلنشاء؛ ألن القانون ینص على أن

حق الرجوع على غیره من الضامنین بمقتضى سند سحب أن یستوفي قیمتھ 
بسحبھ سندًا جدیدًا مستحق األداء لدى االطالع في موطن الضامن ما لم 

  .)٢(نيمن تجارة أرد) ١٩٦/١(المادة ". یشترط خالف ذلك
إن تعیین مكان الوفاء في سند الرجوع، یجب أن : وبذلك یمكننا القول

 من البینات االختیاریة التي قد تذكر في سند -في نظرنا–یذكر فیھ وال یعد 
الرجوع، فإذا اتفق في سند الرجوع عند تحریره على مكان معین للوفاء، 

ي ھذا الصدد، وجب التزم المدین بالوفاء فیھ، أما إذا لم یتفق على شيء ف
أن یكون الوفاء بھ في موطن الملتزم بأداء سند السحب األصلي تطبیقًا لنص 

تجارة أردني، وسندًا للقاعدة العامة الواردة في المادة ) ١٩٦/١(المادة 
                                                           

   .٩٠سابق، صباسم ملحم، المرجع ال. بسام الطراونة ود.  د–) ١(
م�ن ھ�ذا   ) ١٠(ك�ذلك ص  : انظ�ر . ١٥٠طالب حسن موسى، المرج�ع ال�سابق، ص   .  د –) ٢(

  . البحث
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یكون الوفاء في المكان الذي یوجد : "... مدني أردني التي تقول) ٣٣٦/٢(
لمكان الذي یوجد فیھ مركز أعمال فیھ موطن المدین وقت الوفاء، أو في ا

، ومعنى ھذا أن األصل أن "المدین إذا كان االلتزام متعلقًا بھذه األعمال
یسعى الدائن إلى المطالبة َبدینھ في محل المدین، وال یجبر المدین على حمل 

  . الدین إلى الدائن

الستحقا )٥   :ميعا 

طالب فیھ حامل وھو میعاد دفع قیمة سند الرجوع، وھو المیعاد الذي ی
من قانون التجارة األردني على ) ١٦٤(السند بالوفاء، وقد نصت المادة 

  : الطرق التي یرد علیھا تاریخ االستحقاق، وھذه الطرق ھي
 .لدى االطالع )١
 . بعد مضي مدة من االطالع )٢
 . بعد مضي مدة من تاریخ السند )٣
  . بیوم معین )٤

ستحق دومًا لدى وسند الرجوع لھ میعاد استحقاق ال یتغیر، وھو ی
االطالع، وقد سبق أن تكلمنا عن میعاد االستحقاق عند الحدیث عن 

وبقي لنا اإلشارة إلى . ، ونحیل إلیھ خشیة التكرار)١(خصائص سند الرجوع
تجارة أردني التي نصت على بعض األحكام الخاصة بھذه ) ١٦٥(المادة 

 السند عند تقدیمھ الحالة إذ أوجبت الفقرة األولى من ذات المادة دفع قیمة
من المادة ذاتھا أن یقدم السند للوفاء في خالل ) ٤، ٣(واشترطت الفقرتان 

سنة من تاریخھ وھذه المدة قابلة لإلطالة والتقصیر إذ أجازت للساحب 
اشتراط إطالة مدة السنة، أو تقصیرھا، أما المظھر فلھ أن ُیقصر مدة السنة 

مادة ذاتھا للساحب أن یشترط عدم فقط، كما أجازت الفقرة الخامسة من ال
  . تقدیم السند قبل مضي أجل معین

لقيمة) ٦ ل    ص

ألن القیمة المقابلة لھ قد × ویقصد بھ أن الساحب یصدر السند للمستفید
، بمعنى أن وصول القیمة یعني السبب الذي من أجلھ تم إصدار )٢(وصلتھ

 السبب في االلتزام ألنھ السند، ومن المعلوم أن القانون المدني ال یشترط ذكر
 ١٦٦المادة (یفترض وجوده ومشروعیتھ حتى یقوم الدلیل على غیر ذلك 

وقد سار قانون التجارة على ھذا األصل ولم یشترط ذكر ). مدني أردني
السبب في سند السحب، حیث لم یشترط ذكر السبب في البیانات اإللزامیة 

تجارة ) ١٢٤(في المادة التي یشتمل علیھا سند السحب، والوارد ذكرھا 
  . أردني

                                                           

  من ھذا البحث ) ٩( انظر ما سبق، ص –) ١(
عل���ي جم���ال ال���دین ع���وض، األوراق التجاری���ة، دراس���ة للق���ضاء، ال���سند األذن���ي .  د–) ٢(

   .٤٥ ال یوجد، صم، الطبعة١٩٩٥والكمبیالة والشیك، مطبعة جامعة القاھرة، 
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أن القیمة (وإننا نرى أن ھذا الشرط یجب أن یذكر في سند الرجوع 
تحصیل للسند المرفق غیر المدفوعة قیمتھ والمحرر عنھ احتجاج عدم 

، )إضافة للمصاریف المفصلة في قائمة الحساب المرفقة..... الوفاء بتاریخ 
الرجوع عن سند السحب األصلي، وذلك ألن ھذا الشرط ھو الذي یمیز سند 

وكان األحرى بالمشرع األردني أن یتطلب ذكر ھذا الشرط صراحة في سند 
الرجوع بحیث یتم اإلفصاح عن السبب في سند الرجوع، ومع ذلك فإن ھذا 
الشرط ال یستطیع القضاء إھمالھ، ألنھ ال یستطیع التمییز بینھ وبین سحب 

  .السند األصلي إال بوجود ھذا الشرط

ج) ٧ ل   : مبلغ سن 

ھو أكثر من مبلغ سند السحب األصلي ألنھ یشتمل عما كان علیھ في 
سند السحب األصلي مضافًا إلیھ ما دفع من عمولة ورسم طوابع وفوائد، 

من قانون التجارة األردني في فقرتھا ) ١٩٦(وھذا ما نصت علیھ المادة 
مل قیمة سند الرجوع على وتشت: "الثانیة التي جاء نصھا على النحو اآلتي

من ھذا القانون، ) ١٨٧(و) ١٨٦(المبالغ الواردة بیانھا في المادتین 
  ". مضافًا إلیھما ما دفع من عمولة، ورسم طوابع

تجارة أردني، فإننا نجد أن مبلغ ) ١٨٦(وبالرجوع إلى نص المادة 
  : سند الرجوع یشتمل المبالغ اآلتیة

لمقبولة، أو غیر المدفوعة، مع الفوائد  قیمة السند األصلي غیر ا:أوًال -
  .)١(إن كانت مشروطة

 الفوائد على كامل المبلغ السابق، وھذه الفوائد تختلف طریقة :ثانیًا -
 : احتسابھا على النحو اآلتي

إذا كان السند مسحوبًا، ومستحق الدفع في المملكة األردنیة فإن  )١
اب ھذه ویبدأ احتس%) ٩(الفائدة تحسب بسعرھا القانوني وھو 

 .الفوائد اعتبارًا من تاریخ االستحقاق
من تاریخ %) ٦(في السندات األخرى، فإن الفائدة تحسب بسعر  )٢

 .  )٢(االستحقاق

                                                           

 یج�وز ل�ساحب س�ند ال�سحب        -١: "تج�ارة أردن�ي عل�ى م�ا یل�ي         ) ١٢٨( نصت الم�ادة     –) ١(
المستحق األداء لدى االطالع علیھ أو بع�د م�دة م�ن االط�الع أن ی�شترط فائ�دة عل�ى المبل�غ                  

 ویجب بیان سعر    -٣.  ویعتبر ھذا الشرط باطًال في إسناد السحب األخرى        -٢. المذكور فیھ 
 وت�سري الفائ�دة   -٤. في سند السحب، فإن خال منھ اعتبر ال�شرط كل�ھ ك�أن ل�م یك�ن         الفائدة  

  ". من تاریخ سند السحب إذا لم یعین فیھ تاریخ آخر
 -١: (م��ن ق��انون التج��ارة األردن��ي عل��ى أن��ھ   ) ١٨٦(م��ن الم��ادة  ) ب( ت��نص الفق��رة  –) ٢(

ح�سوبة ب�سعرھا    الفوائ�د م  . ب: لحامل ال�سند مطالب�ة م�ن ل�ھ ح�ق الرج�وع علی�ھ بم�ا ی�أتي                  
القانوني اعتبارًا من تاریخ االستحقاق فیما یتعلق بالسند الم�سحوب والم�ستحق ال�دفع ف�ي         

وانظ�ر ق�رار محكم�ة      ). لألس�ناد األخ�رى   %) ٦(أراضي المملكة األردنیة ومح�سوب ب�سعر        
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 .)١( مصاریف االحتجاج، واإلشعارات، وغیرھا من المصاریف:رابعًا -

 یضاف لجمیع المبالغ السابقة ما یدفعھ ساحب سند الرجوع من :خامسًا -
 . غایات إصدار سند الرجوععمولة ورسم طوابع ل

ویالحظ أن قیمة سند الرجوع المحددة في النقاط السابقة تتعلق بالحالة 
التي یرجع فیھا ساحب سند الرجوع على أحد الضامنین إذا كان الساحب ھو 
حامل السند األصلي، أما لو كان ساحب سند الرجوع ھو أحد المظھرین الذي 

لھ، فإن قیمة سند الرجوع الذي یسحبھ قام بوفاء قیمة السند األصلي لحام
  :تشمل المبالغ اآلتیة

وھذا سیشمل ( جمیع ما أوفاه ھذا المظھر لحامل السند األصلي :أوًال -
قیمة  السند األصلي مع فوائده، ومصاریف االحتجاج، واإلشعارات، 

 ).وغیرھا

م  فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداًء من یو:ثانیًا -
الوفاء بالنسبة لإلسناد المسحوبة، والمستحقة األداء في المملكة 

 . لإلسناد األخرى%) ٦(األردنیة، ومحسوبة بسعر 

 . المصاریف التي تحملھا الموفي في وفائھ لسند السحب األصلي:ثالثًا -

   یضاف لھذه المبالغ ما یدفعھ ھذا الموفي من عمولة رسم طوابع :رابعًا -

 .)٢(وععند سحبھ لسند الرج -
قد فرِّق في ) ١٩٦(من المادة ) ٤، ٣(ویالحظ أن نص الفقرتین 

تحدید قیمة سند الرجوع بین ما إذا كان ساحب سند الرجوع ھو 
  :   الحامل، أو كان ساحب السند ھو أحد المظھرین، وعلى النحو التالي

وفي ھذه :  حالة سحب سند الرجوع من قبل حامل السند األصلي:أوًال
دد قیمة سند الرجوع على األساس الذي تتحدد بمقتضاه قیمة سند الحالة تتح

مسحوب لدى االطالع من الجھة التي كان السند األصلي مستحق الدفع فیھا 
 على الجھة التي كان بھا - أي جھة المسحوب علیھ في السند األصلي–

  . موطن الضامن الذي تم الرجوع علیھ

                                                                                                                                        

م، ورق�م   ٦/٥/١٩٩٠ت�اریخ   ) ھیئ�ة عام�ة   ) (١٦٢/١٩٩٠(رق�م   ) حق�وق (التمییز األردنی�ة    
م ١٨/٦/١٩٨٧ت������اریخ ) ٥٠٦/١٩٨٧(، ورق������م ٣/٢/٢٠٠٨یخ ت������ار) ١٦٤١/٢٠٠٧(

  . منشورات قسطاس
  . من قانون التجارة األردني) ١٨٦(من المادة ) ج( نص الفقرة –) ١(
وانظر كذلك  . ٢٧٢: باسم ملحم، المرجع السابق، ص    . بسام الطراونة، ود  . د:  انظر –) ٢(

یج�وز لم�ن أوف�ى س�ند     : "ن�ھ من ق�انون التج�ارة األردن�ي الت�ي ن�صت عل�ى أ       ) ١٨٧(المادة  
فوائ�د المبل�غ ال�ذي أوف�اه مح�سوبة       . ب. جمیع ما أوفاه  . أ: سحب مطالبة ضامنیھ بما یأتي    

بالسعر القانوني ابتداًء من یوم الوف�اء بالن�سبة لإلس�ناد الم�سحوبة والم�ستحقة األداء ف�ي                   
  ".  ملھاالمصاریف التي تح. ج. لألسناد األخرى%) ٦(المملكة األردنیة ومحسوبة بسعر 
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  : أحد المظھرین حالة سحب سند الرجوع من قبل :ثانیًا
وھذه الحالة تفترض أن حامل السند األصلي قد قام بمراجعة أحد 
الموقعین، أو مظھري السند مطالبًا بالوفاء بقیمة السند األصلي، فقام ھذا 
األخیر بوفاء قیمة السند األصلي للحامل، ثم قام ھذا المظھر الذي أوفى 

و مظھر آخر سابق لھ، بقیمة السند األصلي بسحب سند رجوع على ُموِّقع أ
، وفي ھذه الحالة تتحدد قیمة سند الرجوع الذي تم سحبھ )١(أو على الساحب

على األساس الذي تتحدد بمقتضاه قیمة سند مسحوب لدى االطالع من 
الموقع أو المظھر الذي أوفى –الجھة التي فیھا موطن ساحب سند الرجوع 

ذي تم سحب سند الرجوع  على الجھة التي فیھا موطن الضامن ال-بالقیمة
  . علیھ

باسم ملحم التساؤل ھنا عن . وقد أثار الدكتور بسام الطراونة وزمیلھ د
  الفرق بین ھاتین الحالتین، وما ھو المقصود بھذه التفرقة؟ 

إن التفرقة الواردة في نص : وقد أجابا بقولھما من ھذا التساؤل بقولھا
بتحدید قیمة سند الرجوع، إنما جاءت خاصة ) ١٩٦(الفقرتین من المادة 

واألساس الذي تحدد بموجبھ ھذه القیمة، وھذه التفرقة دقیقة إذ تتعلق 
بالنفقات التي یستلزم إنفاقھا لتحصیل قیمة سند الرجوع، وھذه النفقات 
بطبیعة الحال ستختلف باختالف الضامن الذي سیتم الرجوع علیھ بسند 

  . )٢(ي ستختلف النفقاتالرجوع ألن لكل ضامن موطن مختلف، وبالتال

ج ل فقا سن    : م

تجارة أردني الخاصة بسند ) ١٩٧، ١٩٦(لم یرد في نص المادتین 
الرجوع ما یشیر إلى ضرورة إرفاق سند الرجوع بأیة وثائق أو قوائم 

 یشیر إلى ضرورة إرفاق بعض األوراق بسند )٣(حساب، إال أن الفقھ
  :الرجوع، وھذه الوثائق، ھي

                                                           

إذا كان ساحب سند الرج�وع ھ�و الحام�ل        . ٣: " حیث نصت ھذه الفقرات على ما یلي       –) ١(
فتحدد قیمتھ على األساس الذي تحدد بمقتضاه قیمة سند مسحوب لدى االطالع من الجھ�ة       

ف�إذا  . ٤. التي كان السند األصلي مستحق الدفع فیھا على الجھة التي فیھا موطن ال�ضامن          
حد المظھرین حددت قیمتھ على األس�اس ال�ذي تح�دد بمقت�ضاه قیم�ة س�ند       كان ساحبھ ھو أ   

مسحوب لدى االطالع من الجھة التي بھا موطن ساحب سند الرجوع على الجھة التي بھا       
  ).  موطن الضامن

   .٢٧٣: باسم ملحم، المرجع السابق، ص.بسام الطراونة، وزمیلھ د.  د–) ٢(
محم�د ص�الح،   . د: باس�م ملح�م، ووانظ�ر ك�ذلك    .میلھ دبسام الطراونة، وز  .  نقًال عن د   –) ٣(

م، ١٩٥٠الكمبیالة والسند اإلذن�ي وال�شیك، مطبع�ة جامع�ة ف�ؤاد األول،      / األوراق التجاریة 
الكمبیال��ة وال��سند اإلذن��ي  / أحم��د محم��د مح��رز، ال��سندات التجاری��ة   . د: ك��ذلك. ٢٦٧: ص

محم��د عل��ي رات��ب،   . د. ٢٠٢م، ص١٩٩٦وال��شیك، الق��اھرة، الن��سر ال��ذھبي للطباع��ة،     
   .٥٥٣السندات اإلذنیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة األولى، ص



 

 

 - ٦٩٢ - 

لم یذكر المشرع األردني قائمة حساب : ئمة حساب الرجوع قا:أوًال
الرجوع، وإنما ذكر ما تشتمل علیھ قیمة سند الرجوع دون 
اإلشارة إلى ضرورة إیراد تفصیل قیمة سند الرجوع بقائمة 
محددة، إذ أنھ من األھمیة بمكان إرفاق سند الرجوع بقائمة 

لوم أن سند تتضمن تفاصیل قیمة سند الرجوع، حیث إنھ من المع
الرجوع یتضمن قیمة أعلى من قیمة السند األصلي بسبب الفوائد 
والمصاریف اإلضافیة، كمصاریف االحتجاج، والطوابع وغیرھا، 
فیكون من األفضل للساحب أن یرفق مع سند الرجوع قائمة 
بتفاصیل ھذه المصاریف، والنفقات حتى یكون المسحوب علیھ في 

 على بینة من المبالغ -ند األصلي الضامن في الس–سند الرجوع 
وبشكل عام فإن قائمة حساب . اإلضافیة التي یطلب منھ دفعھا

  :  الرجوع یجب أن تحتوي على مایلي
 . أصل قیمة السند غیر المدفوع، والمحرر عنھ احتجاج عدم الوفاء )١
تفاصیل احتساب الفائدة المستحقة على السند، وسعر الفائدة،  )٢

 . وغیرھا
اصة بمصاریف االحتجاج، ومصاریف البنك، ورسوم التفاصیل الخ )٣

الطوابع، وأجور الخطابات، والعمولة، وغیرھا، وفوائد ھذه 
المصاریف جمیعھا، والسعر الذي بیع بھ السند وفرق سعر الرجوع 

  ).سعر الصرف(
 السند األصلي الذي لم یتم الوفاء بھ، والمحرر عنھ احتجاج عدم :ثانیًا

  . الوفاء
ة االحتجاج، أو نسخة عنھا إلثبات امتناع المسحوب علیھ في  وثیق:ثالثًا

  . السند األصلي عن الوفاء
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  الخاتمة
تناول ھذا البحث النظام القانوني لسند الرجوع في قانون التجارة األردني، 
حیث تم التعرض لماھیة سند الرجوع وأھمیتھ، وتم التعرض لتعریفھ، وخصائصھ، 

  . وأھمیتھ
شاء سند الرجوع من حیث بیاناتھ وأشخاصھ، وشروطھ ثم تناول البحث إن

الموضوعیة، والشكلیة الالزمة لصحة االلتزام بھ، وقد خلص ھذا البحث إلى العدید 
  : من النتائج والتوصیات على النحو التالي

یعد سند الرجوع وسیلة احتیاطیة إلجبار الملتزمین على الوفاء عند امتناع : أوًال
ند األصلي عن الوفاء بھ ودیًا، بشرط قیام الحامل بعمل المسحوب علیھ في الس

احتجاج عدم الوفاء متى كان تحریره واجبًا، وبادر إلى إشعار اآلخرین بھذا  األمر، 
كان من الرجوع على من یشاء من الضامنین، لمطالبتھ بالوفاء بمبلغ السند، إما 

اكمات المدنیة، أو من خالل إقامة الدعوى المنصوص علیھا في قانون أصول المح
لسنة ) ٢٥(التنفیذ المباشر عن طریق دائرة التنفیذ وفقًا لقانون التنفیذ رقم 

م، بمعنى أن سند الرجوع ھو ٢٠١٧لسنة ) ٢٩(م المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٧
رخصة لصاحب الحق یمارسھا إذا شاء، ونرى أن ال یكون ھذا الحق اختیاریًا، 

قرر لمصلحتھ القیام بھ بحیث یكون لھ الرجوع وإنما ھو إجباري بحیث یلزم من ت
إذا لم یستوف قیمة السند ) من خالل إقامة الدعوى أو التنفیذ المباشر(القضائي 

 إذا استطاع الحامل الجمع بین - برأینا–األصلي عن طریق سحب سند الرجوع ألنھ 
حقھ بسحب سند الرجوع وحقھ بإقامة دعوى الرجوع، قد یستوفي دینھ من 

تزمین أكثر من مرة، كما أن طریق إقامة الدعوى، أو التنفیذ المباشر یؤدي إلى المل
زیادة النفقات وتستغرق إجراءاتھ وقتًا قد یطول أمده في وقت یكون فیھ الحامل 

  .بحاجة إلى مبلغ السند لوفاء ما علیھ من التزامات
ا األولى، بفقرتھ) ١٨١(وما نراه یستدعي تدخل المشرع األردني بتعدیل المادة 

وتشجیع الحامل على ھذه الوسیلة، وبقائھا في مجال الوفاء الودي، ولیس الوفاء 
عن طریق المحاكم، وھذا یستدعي بالضرورة إعفاء الحامل من تنظیم ورقة 
احتجاج، ویجنب من یتم الرجوع علیھ من الضامنین االحتجاج إلیھ، بحیث یمكن 

  .سند الرجوعالقول إن مثل ھذه االحتجاجات ال ترد في 
وحتى یتم ذلك فإننا نقترح إضافة العبارة التالیة إلى آخر نص المادة 

عن طریق سحب سند الرجوع، ودون توجیھ : تجارة أردني، وھي) ١٨١/١(
االحتجاج إلى من یتم الرجوع علیھ وإذا لم یستوف حقھ بسحبھ سند الرجوع، فإن 

مع مراعاة ما ورد في : "لیةوإضافة العبارة التا". من حقھ إقامة دعوى الرجوع
  ". تجارة أردني) ١٩٦(إلى بدایة نص المادة ) ١٨١(الفقرة األولى من المادة 

من قانون ) ١٩٦(بالنظر للصیغة التي ورد بھا نص الفقرة األولى من المادة : ثانیًا
لكل من لھ حق الرجوع على غیره من الضامنین بمقتضى سند : "التجارة األردني
ي قیمتھ بسحبھ سندًا جدیدًا مستحق األداء لدى االطالع في موطن سحب أن یستوف

فإنھ یمكننا القول أن من شروط سحب سند " الضامن، ما لم یشترط خالف ذلك
أن یكون واجب الوفاء في محل إقامة الشخص الذي تم الرجوع علیھ، إال "الرجوع 

محل الملتزم بوفائھ إذا اتفق فیھ عند اإلنشاء أن یكون مستحق الوفاء في محل غیر 
والحال، أن سند الرجوع ینبغي، بالضرورة أن یكون واجب الوفاء ". عند اإلنشاء
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الواردة في نھایة " ما لم یشترط خالف ذلك: "یتفق مع عبارة) في موطن الضامن(
 كاستثناء على كون سند الرجوع -برأینا–النص المشار إلیھ أعاله التي وردت 

ما لم "امن، وخشیة أن یذھب البعض إلى أن عبارة واجب األداء في موطن الض
تجارة ) ١٩٦(من المادة ) ١(الواردة في نھایة نص الفقرة " یشترط خالف ذلك

أردني قد جاءت للتأكید على عدم جواز سحب سند رجوع إذا كان السند األصلي 
غیر المدفوع، یتضمن شرطًا بعدم سحبھ، وأنھ لیس بالضرورة أن یكون واجب 

غیر مشترط فیھ عدم سحب ( في موطن الضامن، فإننا نقترح إضافة عبارة الوفاء
بعد كلمة سند سحب الواردة فیھ، والذي نقولھ یتفق مع كون سند ) سند الرجوع

  .الرجوع مستحق األداء لدى االطالع
تجارة أردني على عدم جواز الجمع بین سندات الرجوع ) ١٩٧(نصت المادة : ثالثًا

إذا تعددت سندات الرجوع، فإنھ ال یجوز : "واحد حیث إنھبالنسبة للشخص ال
مطالبة ساحب السند األصلي، وكل مظھر لھ إال على حد تعبیر المشرع األردني 

، ونرى أن یبرز المشرع صراحة عدم جواز الجمع )سند رجوع واحد" بنفقات("
ة بحیث بین سندات الرجوع، وأن یستبدل كلمة بنفقات الواردة في النص بكلمة بقیم

ال یجوز الجمع بین سندات الرجوع إال : "یكون النص كما نقترحھ على النحو التالي
  أنھ إذا تعددت سندات الرجوع فال 

تجوز مطالبة ساحب السند األصلي، أو أي مظھر لھ إال بقیمة سند رجوع واحد،     
دیل أنھ تجارة أردني قبل اقتراحنا بالتع) ١٩٧(ألنھ قد یفھم البعض من نص المادة 

یجوز سحب الحامل أكثر من سند رجوع سواء أكانت على المسحوب علیھ، أو أحد 
المظھرین، أو على المدین الضامن لوفائھ، والمھم لدیھم ھو عدم تحمیل المدین إال 
نفقات سحب سند رجوع واحد، والتعدیل الذي نقترحھ یقطع ھذا التفسیر بحیث ال 

 رجوع ادخالھ بالمقاصة، والحصول على یتمكن الحامل الساحب ألكثر من سند
قیمتھ ألكثر من مرة، بحسب النسخ المسحوبة من قبلھ؛ ألن المسحوب علیھ یختلف 

  . من نسخة ألخرى، وھذا ال یجوز ویتنافى مع طبیعة سند الرجوع
منح المشرع األردني حامل سند الرجوع الحق بأن یطلب إیقاع الحجز : رابعًا

المنقولة للمدین بسند الرجوع، وقد أحال المشرع تطبیق االحتیاطي على األموال 
من قانون ) ١٤١(أحكام الحجز االحتیاطي على األحكام المنصوص علیھا في المادة 

أصول المحاكمات المدنیة باإلضافة إلى الشروط الخاصة بسند الرجوع المنصوص 
د حرر بھ تجارة أردني، بأن یكون سند السحب األصلي ق) ١٩٨(علیھا في المادة 

احتجاجًا بعدم الوفاء في المیعاد المحدد قانونًا، وأننا نعتقد جازمین أن المشرع قد 
؛ ألنھ من المعروف أن )١٩٨(سقط منھ سھوًا كلمة غیر المنقوالت من نص المادة 

للدائن طلب توقیع الحجز االحتیاطي على أموال المدین المنقولة، وغیر المنقولة، 
ازة الشخص الثالث لنتیجة الدعوى، وبذلك یمكننا القول إن وأموالھ الموجودة بحی

باستطاعة حامل سند الرجوع الحق بأن یطلب إیقاع الحجز االحتیاطي على األموال 
المنقولة، وغیر المنقولة للمدین بسند الرجوع، وھذا ما یتفق مع نص المادة 

نقترح تعدیل نص من قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني، وكذلك فإننا ) ١٤١(
تجارة أردني بحذف كلمة المنقوالت الواردة فیھا وكلمة كل من التزم ) ١٩٨(المادة 

على أموال الملتزم بالسند المنقولة وغیر : "بموجب السند واستبدالھا بعبارة
  . المنقولة وأموالھ الموجودة بحیازة الشخص الثالث
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