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مسؤولية البنك المسحوب عميو عن الوفاء بالشيك المزور في ظل تطبيق نظام المقاصة
االلكترونية لمشيكات في التشريع األردني

عبدهللا خضر الحميدات ،صالح فايز الشراري

الممخص
كسكٍدؼ ٌذي الدراسة الكعرض ألحد أٌـ ااشكاليات القاىكىية الكي يثيرٌا كطبيؽ الىظاـ
االلككركىي لكقاص الشيكات في الكشريع األردىي ،كٌي هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء
بالشيؾ الهزكر ،كهف أٌـ ها ككصمت إليً أف البىؾ الهسحكب عميً يككف هسؤكالن عف الكفاء
بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ الىظاـ االلككركىي لهقاصة الشيكات إذا كاف الكزكير كاقعان عمِ
ككقيع الساحب ،أك إذا كاف الكحريؼ أك الكعديؿ أك ااضافة ظاٌرة ككاضحة عمِ صكرة الشيؾ
الهرسمة إليً ،ككقكـ هسؤكليكً كذلؾ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر بالرغـ هف عدـ اسكالهً ألصؿ
كرقة الشيؾ إذا كاف الكزكير بالكحريؼ أك الكغيير هكقىان ك كاف الشيؾ في ظاٌري صحيحان كلـ
يصدر عف البىؾ الهقدـ أم خطأ ،كذلؾ كطبيقان لىظرية كحهؿ كبعة هخاطر الهٍىة.
الكممات الدالة :المقاصة االلكترونية ،البنك المقدم ،البنك المسحوب عميو ،نظرية تحمل تبعة
مخاطر المينة .
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The responsibility of the drawn on Bank on payment of a forged cheque
by applying the electronic clearing cheque system under the
Jordanian legistalation.
Abstract
The study addresses a primary legal issue raised by the adoption of the
current Jordanian electronic payments bylaw with regards to clearance of
cheques in the Kingdom. The study identified a main concern with
respect to legal responsibility under the bylaw of a bank which a
fraudulent cheque is drawn on. The study concluded that, under the
electronic payment bylaw, the drawn on bank is required to clear the fake
check unless the recipient bank informs the drawn on bank that the
cheque is forged and should take the appropriate measures. That is
whether the signature on the cheque is forged, or there is change or
distortion in the photo copy of the cheque, or whether the distortion or
change was apparent on the cheque without its receipt with no reliability
on the recipient bank. Clearing the fraudulent cheque is considered part of
the banking sector professional accepted risk.

Keywords: electronic payments, drawn on bank, recipient bank,
professional risk acceptance
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المقدمة
يعد كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات في األردف كطك انر ٌائالن في بيئة األعهاؿ
الهصرفية حيث أصبح بإهكاف الهسكفيد هف الشيؾ الهسحكب عمِ بىؾ غير ذلؾ الذم يكعاهؿ
يحصؿ قيهة الشيؾ خالؿ ساعات هف إيداعً في الكقت الذم كاف يسكغرؽ كحصيؿ
هعً أف
ٌ

الشيؾ قبؿ كفعيؿ ىظاـ الهقاصة االلككركىية أياـ ،كلقد حقؽ كطبيؽ ٌذا الىظاـ جهمة هف الفكائد
كالهزايا الكي عادت بىكائج ايجابية عمِ البىكؾ كالعهالء كاالقكصاد الكطىي.
كيعكبر األردف هف أكائؿ الدكؿ العربية الكي اعكهدت الىظاـ االلككركىي لكقاص الشيكات
حيث عٍد البىؾ الهركزم األردىي لكىفيذ ىظاـ الهقاصة االككركىية إلِ شركة (بركجرس سكفت)
الشركة األردىية الرائدة في ىظاـ الهدفكعات ككقىية الصكر االلككركىية الهىكجة لٍذا الىظاـ ،حيث
كعد األردف ثاىي بمد عربي في كطبيؽ ٌذا الىظاـ ،حيث كاىت عهمية كحصيؿ الشيكات في
بدايات كطبيؽ ٌذا الىظاـ ككطمب يكهيف أثىيف أك ها يعرؼ هصرفيان بػ(  ، )T+2إال أىً أصبح
اليكـ بااهكاف كحصيؿ قيهة الشيؾ الهقدـ لمهقاصة الككركىيان بىفس اليكـ كها يسهِ هصرفيان بػ(
)T+0

()1

كبالرغـ هف الهزايا كالفكائد الجهة الذم يحققٍا كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات
إال أىً في ذات الكقت يثير جهمة هف ااشكاليات القاىكىية ككطمب هف الباحث القاىكىي الكقكؼ
عىدٌا كهىٍا هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر ،كها يثير إشكالية الكفاء
بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية بشكؿ خاص ،خمك الكشريعات الكي
كعكبر ااطار القاىكىي لعهمية الكقاص االلككركىي لمشيكات هف ىصكص كاضحة كصريحة كىظـ
هسؤكلية الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ الىظاـ ،كأف البىؾ الهسحكب عميً في أغمب
األحياف ال يطمع سكل عمِ صكرة الككركىية لمشيؾ ،حيث أف أصؿ كرقة الشيؾ كككف بحكزة
البىؾ الهقدـ كالذم يككف أقدر هف البىؾ الهسحكب عميً في كدقيؽ كرقة الشيؾ كهالحظة ها قد
( )1بىت لشٍب ،أسهاء ،كهمحـ  ،باسـ هحهد ،الكىظيـ القاىكىي لمهقاصة االلككركىية لمشيكات كالعالقات القاىكىية
الىاشئة عىٍا في القاىكف األردىي ،بحث هىشكر في هجمة دراسات  ،عمكـ الشريعة كالقاىكف ،الهجمد

،40

العدد،2013 ،2،ص.458
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يصيبٍا هف كزكير أك كحريؼ ،كها أف ااشكالية كدؽ بشكؿ اكبر في حاؿ الكفاء بالشيؾ كـ
كحريفً أك الكعديؿ عميً بالرغـ هف بذؿ البىؾ الهقدـ العىاية الالزهة لهىع الكفاء بً حيث يثكر
الكساؤؿ عف بقاء البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء بذلؾ الشيؾ .كلإلجابة عف ٌذي الكساؤالت فقد
كـ كقسيـ الدراسة إلِ هبحثيف
المبحث األول -:هاٌية الهقاصة االلككركىية لمشيكات.
المبحث الثاني -:هدل هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في
ظؿ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات.
المبحث األول -:ماىية المقاصة االلكترونية لمشيكات
يىصرؼ هصطمح هقاصة الشيكات إلِ كمؾ العهمية الكي يكـ هف خاللٍا كحصيؿ قيهة
الشيؾ هف حساب عهيؿ أحد الهصارؼ إلِ حساب عهيؿ هصرؼ أخر هف خالؿ غرفة كسهِ
بغرفة الهقاصة( ،)2كغرفة الهقاصة ٌي كمؾ الغرفة في البىؾ الهركزم الكي يكـ فيٍا اجكهاع
لهىدكبي البىكؾ الهشكركة فيٍا اجراء الكسكية بطريؽ الهقاصة لمحقكؽ كالديكف القائهة بيىٍا
بسبب عهمياكٍا الهصرفية( ،)1بإشراؼ أحد هكظفي البىؾ الهركزم الذم يعكبر هدي انر لغرفة
الهقاصة(.)2

) (2أىظر الشعيبي ،فؤاد قاسـ  ،الهقاصة في الهعاهالت الهصرفية  ،الطبعة األكلِ  2008 ،بيركت ص ،341
كٌىاؾ هف يرل ضركرة عدـ أخذ عبارة الهقاصة ٌىا بالهعىِ الحرفي الذم يعطيً لٍا القاىكف الهدىي حيث
أف الٍدؼ هف كقاص الشيكات كبسيط الكسكيات بإلغاء الكحركات الهكعددة لألهكاؿ ،الحاج سميهاف عزة حهد،
الىظاـ القاىكىي لمهصارؼ االلككركىية ،الشيؾ-الصكرة ،هىشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،الطبعة األكلِ،
سىة ،2005ص.146
( )1كهاؿ طً ،هصطفِ ،العقكد الكجارية كعهميات البىكؾ كفقان لقاىكف الكجارة الجديد رقـ (

 )17لسىة ،1999

دار الهطبكعات الجاهعية ،2002 ،ص.268
( )2عبدهللا ،خالد أهيف ،العهميات الهصرفية ( الطرؽ الهحاسبية الحديثة) ،إكحاد الهصارؼ العربية،

.1987ص ،95أىظر كذلؾ ،الشعيبي ،فؤاد قاسـ ،الهقاصة في الهعاهالت الهصرفية ،ص  340كها
بعدٌا ،الٍكارم ،سيد ،إدارة البىكؾ ،هككبة عيف شهس ،القاٌرة ،طبعة  ،1983ص.50
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كيقدـ البىؾ الهركزم األردىي خدهات كقاص الشيكات بيف البىكؾ الهرخصة بهكجب

الهادة (/37ب)

()3

هف قاىكىً رقـ ( )23لسىة  ،1971حيث هرت عهمية كقاص الشيكات الكي

اىكٍاء بااللككركىية.
يقدهٍا البىؾ بثالث هراحؿ كطكر ابكدأت باليدكية ،ثـ اآللية
ن
كعهمية كقاص الشيكات ككطمب ككافر أطراؼ ثالث :البىؾ الهقدـ لمشيؾ :كٌك الذم يكمقِ
شيكات لعهالئً هسحكبة عمِ بىكؾ أخرل ،ك البىؾ الهسحكب عميً :كٌك البىؾ الذم سيدفع
قيهة الشيؾ  ،كأخي انر البىؾ الهركزم الذم يعكبر بىؾ البىكؾ.
كيىصرؼ هفٍكـ الهقاصة االككركىية ،إلِ" إجراء كقاص الشيكات بيف البىكؾ عف طريؽ

البىؾ الهركزم بهكجب صكر إلككركىية لمشيكات كبدكف أف يجرم كبادؿ الشيكات فعميان بيف

البىكؾ"( ،)4أها الكعريؼ الذم أكردي البىؾ الهركزم األردىي لمكقاص االلككركىي ،كبالرجكع إلِ

أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية الصادرة عف البىؾ الهركزم(،)5

ىجد بأف الهادة الثاىية هىٍا أكردت كعريفان لمهقاصة االلككركىية بأىً" كبادؿ الهعمكهات لمشيكات
هف خالؿ هركز الهقاصة ك كحديد صافي األرصدة الىاكجة عف عهمية الكقاص بيف األعضاء

كاسكخراج الكقارير الىاكجة عف ٌذي العهمية" كىجد أف ٌذا الكعريؼ هعيب ذلؾ ألىً أغفؿ

طريقة كبادؿ هعمكهات الشيكات ،ك الكي البد أف كككف إلككركىية ،كعميً ىجد هف الهالئـ أف
يككف كعريؼ الكقاص االلككركىي بأىً " كبادؿ هعمكهات الشيكات الكي كحككم عمِ بياىات
كىصكص كصكر ك أشكاؿ كرهكز كقكاعد بياىات كبراهج حاسكب كها شابٍٍا بكسائؿ

إلككركىية كٍربائية أك هغىاطيسية ،أك ضكئية ،أك الككركهغىاطيسية ،هف خالؿ هركز الهقاصة
( )3كىص الهادة (/37ب) هف قاىكف البىؾ الهركزم رقـ ( )23لسىة  1971عمِ " يقدـ البىؾ الهركزم لمبىكؾ
الهرخصة خدهة الكقاص فيها بيىٍا كخدهة كبادؿ هعمكهات االئكهاف الخاصة
بعهالكٍا  ،كعمِ البىكؾ الهرخصة أف كشارؾ في أية كركيبات يضعٍا البىؾ الهركزم لذلؾ بعد الكشاكر
هعٍا".
( )4أىظر الشعيبي ،فؤاد قاسـ ،الهقاصة في الهعاهالت الهصرفية ،ص

 ،373كٌىاؾ هف أكرد كعريفان لمشيؾ

الصكرة بأىً" عهمية كحكيؿ الهسكىد الكرقي " الشيؾ" إلِ صكرة إلككركىية عبر الشبكة الهصرفية ( أك عبر
االىكرىت) كىقؿ إلِ الهصرؼ الهركزم لككـ عهمية الهقاصة إلككركىيان ،راجع الحاج سميهاف ،عزة حهد،
الىظاـ القاىكىي لمهصارؼ االلككركىية،ص.12
( )5أقرت أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية بكاريخ

 ،2006/11/27بهكجب

هحضر اجكهاع هجمس الهقاصة رقـ (.)2006/1
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ككحديد صافي األرصدة الىاكجة عف عهمية الكقاص بيف األعضاء كاسكخراج الكقارير الىاكجة

عف ٌذي العهمية"(.)1

ٌذا كلقد أطمؽ عمِ الهقاصة االككركىية لمشيكات هصطمح شيؾ ( )21أم شيؾ القرف

 ،)2(21حيث ىظـ ٌذا الشيؾ كشريعيان في الكاليات الهكحدة األهريكية في كشريف الثاىي هف
عاـ  2003بها يسهح لمبىكؾ بىقؿ الصكرة االككركىية لمشيؾ لحسـ قيهكً(.)3

ٌذا كيكركب عمِ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االككركىية كحقيؽ العديد هف الفكائد كالهزايا لمبىكؾ

كالعهالء كالبىكؾ كلالقكصاد الكطىي(.)4

إال أىً كبالرغـ هف الفكائد الكي يحققٍا كطبيؽ الىظاـ االلككركىي لهقاصة الشيكات إال اىً

يثير في ذات الكقت جهمة هف ااشكاليات كالهحددات القاىكىية هف بيىٍا هدل بقاء البىؾ

( )1كبٍذا االكجاي أيضان اىظر بىت لشٍب ،كهمحـ ،الكىظيـ القاىكىي لمهقاصة االلككركىية لمشيكات كالعالقات
القاىكىية الىاشئة عىٍا في القاىكف األردىي،ص.469
( )2الشعيبي ،فؤاد قاسـ ،الهقاصة في الهعاهالت الهصرفية ،ص.373
لمهزيد عف كاريخ هقاصة الشيكات ،كفكائد الشيؾ( ،)21أىظر:
(PatriciaWalsh,E-Payment(Cheque21),International Journal Of Electronic )3
Finance,Volume1, Number2/2006,Pages222-240.

( )4لإلطالع عمِ الفكائد كالهزايا الكي يحققٍا كطبيؽ الىظاـ االلككركىي لهقاصة الشيكات ،أىظر بىت لشٍب.
كهمحـ ،الكىظيـ القاىكىي لمهقاصة االلككركىية لمشيكات كالعالقات القاىكىية الىاشئة عىٍا في القاىكف
األردىي،ص  ،459ك قىدح ،عدلي ،اآلثار االقكصادية لمهقاصة االلككركىية ،كرقة هقدهة في الهمكقِ األكؿ
حكؿ الهقاصة االلككركىية كأبعادٌا االقكصادية كالكىهكية ،عهاف  ،2008/5/7-6ك Nesreen Friah
Jresat, Economic Impacts Of Applying Electronic Cheque Clearing Solution, Case
 ،Study- State Of Qatar,2001-2005كالهكقع الرسهي لمبىؾ الهركزم األردىي الهكقع الرسهي لمبىؾ
الهركزم األردىي  ،www.cbj.gov.joك اىظر  :الهكاجدة ،هراد ،الىظاـ القاىكىي لمهقاصة االككركىية في
الكشريع األردىي ،الهجمة األردىية في القاىكف كالعمكـ السياسية.
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الهسحكب عميً هسؤكالن عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ الىظاـ االلككركىي لهقاصة
الشيكات كٌذا ها سىبحثً بالكفصيؿ في الهبحث الثاىي.

المبحث الثاني -:مدى مسؤولية البنك المسحوب عميو عن الوفاء بالشيك المزور في ظل
تطبيق النظام االلكتروني لمقاصة الشيكات
كعكبر الهقاصة االلككركىية أحد أىظهة الكحكيؿ االلككركىي لألهكاؿ فيها بيف الهصارؼ،
إال أف ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات يخكمؼ عف ىظاـ الكحكيؿ االلككركىي لألهكاؿ بأىً
يكطمب اسكخداـ شكؿ هعيف يكهثؿ بكرقة الشيؾ كككافر حساب لدل الهديف كالدائف في هصرؼ
هعيف( ،)1األهر الذم يكركب عميً أف كبقِ كرقة الشيؾ هعرضً لخطر الكحريؼ أك الكزكير حكِ
في ظؿ كطبيؽ الىظاـ االلككركىي.
كهف اجؿ ذلؾ كجٍد البىكؾ كبها يفرضً العرؼ الهصرفي عميٍا الكخاذ االحكياطات
الالزهة كالكي كحكؿ دكف الكفاء بشيؾ هزكر أك هحرؼ ،بالرغـ هف اسكفادكٍا هف قريىة صحة
الكفاء الهقررة في هيداف الكفاء بالشيكات ( .)2إال أف ٌذي القريىة كبقِ قريىة بسيطة يهكف أثبات
عكسٍا(.)3
كالبحث في هدل هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ
كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات يكطمب هىا بداية بياف هسؤكلية البىؾ عف الكفاء
بالشيؾ الهزكر كفؽ القكاعد العاهة في قاىكف الكجارة كهف ثـ الكعرض لهسؤكليكً في ضكء كطبيؽ
( )1القكاسهي ،صفاء يكسؼ ،الهسؤكليات القاىكىية الىاشئة عف عهميات الهقاصة االلككركىية لمشيكات في
القاىكف األردىي ،رسالة هاجسكير غير هىشكرة ،جاهعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا ،سىة

 ، 2009ص

.79
( )2الشهاع ،فائؽ هحهكد هحهد ،الهكاىع القاىكىية هف هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً بهىاسبة أداء قيهة الشيؾ،
دراسة في الكطبيقات القضائية ،بحث هىشكر في الهجمة القاىكىية كالقضائية  ،ك ازرة العدؿ ،دكلة قطر،
ص.118
( )3أىظر ىص الهادة (  )1/253هف قاىكف الكجارة األردىي كالكي كىص عمِ " هف يكفي قيهة الشيؾ بغير
هعارضة هف أحد يعد كفاؤي صحيحان كذلؾ هع عدـ ااخالؿ بحكـ الهادة ."270
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ككفعيؿ الىظاـ االلككركىي لهقاصة الشيكات كلٍذا سىقكـ بكقسيـ ٌذا الهبحث إلِ هطمبيف ىبحث
في الهطمب األكؿ هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر كىخصص الهبحث
الثاىي إلِ بياف هدل هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ
ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات.

المطمب األول -:مسؤولية البنك المسحوب عميو عن الوفاء في الشيك المزور.
ىظـ الهشرع األردىي في ىص الهادة (

 )270هف قاىكف الكجارة هسؤكلية البىؾ الهسحكب

عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر حيث ىصت عمِ"

 -1يكحهؿ الهسحكب عميً كحدي الضرر

الهكركب عمِ شيؾ هزك انر أك هحرؼ إذا لـ يكف ىسبة أم خطأ إلِ الساحب الهبيف اسهً في
الصؾ  -2كبكجً خاص يعكبر الساحب هخطئان إذا لـ يحافظ عمِ دفكر الشيكات الهسمـ إليً بها
يىبغي هف عىاية" كعميً فقد جعؿ الهشرع األردىي الهسحكب عميً كحدي الهسؤكؿ عف الكفاء
بقيهة الشيؾ الهزكر طالها لـ يصدر عف الساحب أم خطأ ،كذلؾ كأسيسان عمِ فكرة كحهؿ كبعة
هخاطر الهٍىة أك الخطر الهٍىي ( ،)4فمـ يككؼ الهشرع األردىي بأحكاـ الهسؤكلية الكقصيرية
لهساءلة البىؾ بؿ أقاـ هسؤكليكً القاىكىية بهكجب الشركط الكي حددت الهادة (  )270هف قاىكف
الكجارة باعكباري قاىكىان خاصان ،كهسؤكلية البىؾ ككحقؽ سكاء أكاف الكزكير هكقىان أك غير هكقف

(٘ٚ)4زاِبأعزمشػٍٗ١لضبءِؾىّخاٌزّ١١ضاألسدٔ١خٚ،ئلبِخِغإ١ٌٚخاٌجٕهػٍٝأعبطِخبطشإٌّٙخػٍٝ
اعكبار أىً هٍها بمغت ٌذي الهخاطر فٍي ال كضاٌي ها يعكد عمِ هف يهارسٍا هف هزايا،

عمِ اىً يكجد

جاىب هف الرأم يذٌب إلِ أف فكرة كحهؿ الكبعة ليست األساس القاىكىي لهسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً
كدلؿ عمِ ذلؾ بأىً لك أخذت ٌذي الىظرية في كحديد هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً لها جاز ككزيع
الهسؤكلية في حاؿ كجكد خطأن هف قبؿ الساحب ذلؾ أف فكرة كحهؿ كبعة هخاطر الهٍىة كجعؿ البىؾ
الهسحكب عميً كحدي الهمزـ بجبر الضرر حكِ كلك صدر خطأ هف الشخص الهكضرر أىظر عزب ،حهاد
هصطفِ  ،هسؤكلية البىؾ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر ،دار الىٍضة العربية ،القاٌرة،ص  ،146أىظر كفصالن،
غىيـ ،إيهاف هحهد إبراٌيـ ،خطأ الهصرؼ الجسيـ عىد دفع قيهة الشيؾ ،رسالة هاجسكير غير هىشكرة،
جاهعة آؿ البيت ،2004 ،ص 26كها بعدٌا
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طالها لـ يصدر أم خطئان هف جاىب الساحب ( ،)1كعميً ال يسكطيع البىؾ الهسحكب عميً أف
يسكبعد هسؤكليكً عف كحهؿ الضرر الىاشئ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر بإيراد شرط في طمب دفكر
الشيكات يحهؿ الساحب كحدي الخسارة أك الضرر الىاكج عف سرؽ الشيؾ أك كزكيري ،كٌذا ها
أكدت عميً هحكهة الكهييز األردىية في بالقكؿ"  ....كال يعفِ البىؾ هف الهسؤكلية الكاهمة
لصرؼ الشيؾ الهسركؽ الشرط الكارد في شركط حسابات الكدائع كطمب دفكر الشيكات
الهكضهف بأف الساحب هسؤكؿ عف كؿ خسارة أك ضرر يحدث بسبب فقداف الشيكات أك سرقكٍا
إذا لـ يٍهؿ الساحب في الهحافظة عمِ دفكر الشيكات ،)2( "....كحكـ هحكهة الكهييز األردىية
ٌىا يعد ككريسان لحكـ القكاعد العاهة الكي ال كجيز االكفاؽ عمِ ااعفاء هف الهسؤكلية ،كاف لـ
يىص عمِ ذلؾ في قاىكف الكجارة صراحة عمِ العكس هف بعض الكشريعات الهقارىة.
إال أىً يهكف لمبىؾ الهسحكب عميً أف يدفع بعدـ هسؤكليكً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر
و
خطئ هف جاىبً،
بإثبات خطأ الساحب حكِ كلك كاف ٌذا الخطأ يسي انر شريطة أال يصدر أم
ذلؾ ألىً هف غير الهىصؼ أف يكحهؿ البىؾ هسؤكلية الكفاء عف شيؾ هزكر بسبب خطأ
الساحب ككبعات ذلؾ الخطأ فالهٍهؿ يجب إف يكحهؿ كبعة إٌهالً فالهقصر أكلِ بالخسارة ،كلقد
أشارت الهادة (  )270هف القاىكف األردىي لصكرة خاصة لخطأ الساحب كٌي عدـ الهحافظة
عمِ دفكر الشيكات الهسمـ إليً هف البىؾ بها يىبغي هف عىاية بحيث يككجب عميً إخطار البىؾ
في حالة ضياع الشيؾ أك سرقكً كالهقصكد ٌىا بالعىاية عىاية الشخص الهعكاد ،ففي ٌذي الحالة
يهكف لمهسحكب عميً أف يكخمص هف هسؤكلية الكفاء بأف يثبت أف الكفاء بالشيؾ الهزكر كاىت
عائد لخطأ هف جاىب الساحب كأف يثبت إٌهالً في الهحافظة عمِ دفكر الشيكات الهسمـ إليً أك

( )1كهييز حقكؽ ،رقـ ( ٌ )2009/719يئة خهاسية كاريخ  ،2009/11/20هىشكرات هركز عدالة القاىكىي،
أىظر كذلؾ الكيالىي ،هحهكد  ،القاىكف الكجارم األردىي -األكراؽ الكجارية ،دراسة هقارىة،

،1990

ص.350
( )2كهييز حقكؽ  ،رقـ ( ، )1990/589هجمة ىقابة الهحاهيف ،1991 ،ص.2037
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أف يثبت إٌهالً في بذؿ العىاية الالزهة لهىع الكزكير ( ،)3ككشير الكطبيقات الفضائية أف صرؼ
غالبية الشيكات الهزكرة عائدة إلِ إٌهاؿ صاحب دفكر الشيكات في الهحافظة عميً (.)1
إال أىً إذا ساٌـ الهسحكب عميً بخطئً بالكفاء بالشيؾ الهزكر ،بهعىِ أىً إذا كـ صرؼ
الشيؾ الهزكر ىكيجة لخطأ هشكرؾ بيف الساحب كالعهيؿ فإف هسؤكلية كال هىٍها ككقرر بها
يكىاسب كجساهة الخطأ الذم أرككبً ( ،)2كفي ذلؾ قضت هحكهة الكهييز األردىية بأىً" يسكفاد هف
أحكاـ فقركي الهادة  270هف قاىكف الكجارة أف ٌىاؾ الكزاهان عمِ العهيؿ بأف يحافظ عمِ دفكر
الشيكات الهسمـ إليً هف البىؾ بها يىبغي هف عىاية بحيث يككجب عميً إخطار البىؾ عف سرقة
الشيكات .كحيث الثابت هف خالؿ البيىة أف هكظفي الجٍة الهدعية لديٍـ هفاكيح لهكاكب
الهؤسسة كالجكارير غير هغمقة كعدـ هحافظة الجٍة الهدعية عمِ دفكر الشيكات بحيث سٍؿ
عمِ الجاىي سرقة شيكيف كهف ثـ كعبئكٍا ككزكير الككقيع عمِ الشيكيف كعدـ إبالغ البىؾ عف
سرقة الشيكيف في الكقت الهىاسب كالهعقكؿ فإف ها جاء بٍذي البيىة كاؼ اثبات هساٌهة
الساحب الجٍة الهدعية بالخطأ الذم أدل إلِ صرؼ الشيكيف الهزكريف كها اىً يككجب عمِ
البىؾ أف يكحقؽ هف صحة إهضاء الساحب عمِ الشيؾ كذلؾ بهقارىة ككقيعً عمِ ىهاذج
ااهضاء الهحفكظة لديً ،إذا ىٍض الخبير بالهٍهة الهكككلة حسب ها أفٍهت لً كجاء كقريري
كاضحان ال لبس أك غهكض كهسككفيان لجهيع الشركط الكي ككطمبٍا الهادة  83هف قاىكف أصكؿ
الهحاكهات الهدىية كأىً ال يكجد أم هطعف قاىكىي هحدد يهس صحة الخبرة كاجراءاكٍا .كقد ٌبيف
الخبير في كقريري بعد إطالعً عمِ أكراؽ الدعكل ىسبة هساٌهة كالن هف الهدعية كالبىؾ
الهسحكب عميً بالخطأ حيث حدد ىسبة هساٌهة الجٍة الهدعية بالخطأ

 %60ىكيجة عدـ

الهحافظة عمِ دفكر الشيكات ككركٍا الهكاكب كالجكارير هفككحة كعدـ إبالغ البىؾ عف السرقة
في الكقت الهىاسب كالهعقكؿ .كحدد ىسبة هساٌهة البىؾ الهسحكب عميً بالخطأ

 %40ىكيجة

( )3اىظر كهييز حقكؽ  ،رقـ ( )1993/1129كاريخ  ،1994/2/3هىشكرات هركز عدالة القاىكىي.
( )1الشهاع ،فائؽ هحهكد هحهد ،الهكاىع القاىكىية هف هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً بهىاسبة أداء قيهة الشيؾ،
ص .124
( )2عزب ،حهاد هصطفِ ،هسؤكلية البىؾ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر ،ص.125
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عدـ بذؿ العىاية الالزهة كعدـ الكحقؽ ككدقيؽ ااهضاء عمِ ىهاذج ااهضاء كعدـ كجكد شاشة
كهبيككر كظٍر الككاقيع الصحيحة كعدـ الكحقؽ هف ٌكية الشخص الذم عرض الشيكات عميً.
كبالكالي فإف قياـ الخبير في كقريري بككزيع الضرر بهقدار هساٌهة كالن هف الهدعي كالهدعِ
عميً بالخطأ ليس فيً ها يخالؼ القاىكف .كأف البىؾ ال يكحهؿ سكل قيهة الشيكيف المذيف كـ
عرضٍها عميً لمصرؼ كال يجكز أف يحاكـ بأكثر هف قيـ الشيكيف كبحدكد ىسبة الخطأ كٌك
 %40كعميً فإف اعكهاد هحكهة االسكئىاؼ كقرير الخبرة لبىاء حكـ سميـ ليس فيً ها يخالؼ
القاىكف.)1(".
ىخمص هها سبؽ أف البىؾ الهسحكب عميً يبقِ كحدي الهسؤكؿ عف الضرر الىاكج عف
صرؼ شيؾ هزكر طالها لـ يصدر أم خطأ هف جاىب الساحب كسكاء أصدر خطأ هف جاىبً
أـ لـ يصدر حيث أف العبرة ٌىا ٌي كحقؽ الضرر كطبيقان لىظرية كحهؿ كبعة هخاطر الهٍىة
عمِ أىً يهكىً أف يسكبعد هسؤكليكً أها كميان بإثبات الخطأ االىفرادم لمساحب  ،أك جزئيان كذلؾ
بإثبات أف خطأ الساحب قد ساٌـ في كحقؽ الضرر(.)2
المطمب الثاني  -:مسؤولية البنك المسحوب عميو عن الوفاء في الشيك المزور في ظل
تطبيق نظام المقاصة االلكترونية لمشيكات
بعد أف بيىا كبشكؿ هكجز هسؤكلية البىؾ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر كفؽ ىص الهادة
( )270هف قاىكف الكجارة يثكر الكساؤؿ ٌؿ يبقِ الحكـ العاـ لٍذي الهادة هطبقان في ظؿ كطبيؽ
ككفعيؿ الىظاـ االلككركىي لهقاصة الشيكات ،كطبيقان لىظرية كحهؿ كبعة هخاطر الهٍىة خاصة إذا
( )1كهييز حقكؽ رقـ ( )2006/3514كاريخ ٌ( 2007/2/13يئة خهاسية)  ،هىشكرات هركز عدالة القاىكىي،
أىظر كذلؾ كهييز حقكؽ رقـ ( ) 2011/4437كاريخ  ،2011/3/12ككهييز حقكؽ رقـ ( )2011/545كاريخ
 ،2011/7/12ك كهييز حقكؽ (  )2003/3194كاريخ . .2004/1/20
( )2الشهاع ،فائؽ هحهكد هحهد ،الهكاىع القاىكىية هف هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً بهىاسبة أداء قيهة الشيؾ،
صٌ 139 ،ذا كلقد ذٌبت هحكهة الكهييز األردىية إلِ القكؿ بأف عبء إثبات خطأ الساحب الهبيف اسهً في
الشيؾ بعدـ الهحافظة عمِ دفكر الشيكات الهسمـ إليً كبها يىبغي هف عىاية كقع عمِ عاكؽ الساحب كليس عمِ
الهسحكب عميً الف الهمكزـ بالهحافظة عمِ الشيء الذم بحيازكً ٌك الهكمؼ بأىً حافظ عميً بها يىبغي هف
عىاية  ،أىظر كهييز حقكؽ (. )2003/3194
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لـ يصدر أم و
خطأ هف جاىب الساحب ،أـ أف حكـ ٌذي الهادة ال يهكف إعهالً في ظؿ كطبيؽ
الىظاـ االلككركىي ال سيها كأف الهقاصة االلككركىية كفكرض أف الهسكفيد لـ يقدـ الشيؾ
لمهسحكب عميً هباشرة كاىها قدهً إلِ بىكً الذم يكعاهؿ هعً (البىؾ الهقدـ) كالذم بدكري يقكـ
بكحصيؿ قيهة الشيؾ هف البىؾ الهسحكب عميً كقيدي في حساب الهسكفيد ،كأف الهسحكب عميً
في ٌذي الحالة ال يطمع سكل عمِ صكرة الشيؾ ؟ ك بعبارة أخرل هاذا لك كاف الكفاء بالشيؾ
الهزكر عائد إلِ خطأ البىؾ الهقدـ كها لك قدـ لمكقاص االلككركىي شيؾ هصكر ( غير أصمي )
 ،أك شيؾ كـ إضافة أك كحريؼ أك طهس أك كعديؿ عميً بشكؿ ظاٌر دكف ككقيع الساحب ؟ أك
كها لك قدـ شيؾ دكف الكأكد هف احككائً عمِ العالهات الضكئية أك األهىية؟ ٌؿ يهكف لمساحب
أف يعكد عمِ البىؾ الهقدـ ليحهمً هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر كفؽ القكاعد العاهة
لمهسؤكلية الكقصيرية ،أـ أىً يعكد عمِ بىكً باعكباري هف قاـ بالكفاء بالشيؾ الهزكر كفقان لىظرية
كحهؿ كبعة هخاطر الهٍىة في حاؿ لـ يصدر عىً أم خطأ ،كفي حاؿ أف كحهؿ البىؾ
الهسحكب عميً الضرر الىاكج عف الكفاء بالشيؾ الهزكر ىكيجة خطأ البىؾ الهقدـ ٌؿ يهكىً أف
يعكد عمِ البىؾ الهقدـ كيحهمً هسؤكلية الكفاء بالشيؾ الهزكر كها ٌك أساس هسؤكلية البىؾ
الهقدـ في ٌذي الحالة ؟ كالهسألة كدؽ بشكؿ أكبر هاذا لك كاف الكزكير هكقىان بحيث لـ يكهكف
البىؾ الهقدـ هف اككشافً بالرغـ هف بذلً لمعىاية الالزهة الككشافً ٌؿ يهكف لمبىؾ الهسحكب
عميً إف يعكد عمِ البىؾ الهقدـ لكحهيمً الضرر الىاكج عف ذلؾ أـ أىً يبقِ هسؤكالن عف الكفاء
بالشيؾ الهزكر كبعان لىظرية كحهؿ هخاطر الهٍىة؟
إف البحث في هدل بقاء الهسحكب عميً هسؤكالن عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ
كطبيؽ ىظاـ الكقاص االلككركىي لمشيكات يكطمب هىا الكفريؽ بيف هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ
الهزكر في عالقة البىؾ الهسحكب عميً بالبىؾ الهقدـ  ،كهسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر في
عالقة البىؾ الهسحكب عميً بالساحب كٌذا ها سىبيىً كباعان فيها يمي- :
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الفرع األول -:مسؤولية الوفاء عن الشيك المزور في عالقة البنك المسحوب عميو
بالبنك المقدم

()1

بداية ال بد هف ااشارة إلِ إف كقديـ الشيؾ هف قبؿ البىؾ الهقدـ بكصفً ككيالن عف
الهسكفيد لمبىؾ الهسحكب عميً عبر ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمكحصيؿ ،إىها ٌك كقديـ الشيؾ
لمكفاء حيث ىصت الهادة (  )248هف قاىكف الكجارة األردىي عمِ" يعكبر كقديـ الشيؾ إلِ إحدل
غرؼ الهقاصة بهثابة كقديـ لمكفاء" ك البىؾ الهقدـ بكقيدي لقيهة الشيؾ في حساب الهسكفيد لديً
 )3هف

إىها يقكـ بذلؾ بهكجب عالقة كعاقدية كربطً بالهسحكب عميً ،كٌذا ها أكدكً الهادة (

أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية عمِ" اكفؽ جهيع األعضاء عمِ
اعكهاد ىظاـ الهقاصة االلككركىية -بكؿ كفاصيمً الفىية – لكىفيذ جهيع هعاهالكٍـ في كقاص
الشيكات بصكرة الككركىية" ،كلقد ثار خالؼ حكؿ ككييؼ ٌذي العالقة الكعاقدية  ،حيث ذٌب
جاىب هف الرأم إلِ القكؿ بأف ٌذي العالقة أىها ككييؼ عمِ أساس أىٍا عقكد ككالة هكبادلة (،)2
كذٌب جاىب أخر إلِ القكؿ باف العالقة ككييؼ عمِ أساس أىٍا عقد ككالة بالعهكلة

( ،)3كهف

جاىبىا ىؤيد الرأم الذم يذٌب إلِ أف العالقة الكعاقدية بيف البىؾ الهقدـ بالبىؾ الدافع إىها ٌي
عالقة كعاقدية ذات طبيعة خاصة.

( )1عرفت الهادة الثاىية هف أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية البىؾ الهقدـ بأىً"
العضك الذم يقدـ الشيؾ عبر ىظاـ الهقاصة االلككركىية لغايات كحصيمً هف البىؾ الهسحكب عميً لحساب
عهميً الهسكفيد هف الشيؾ" ،كيعرؼ البىؾ الهسحكب عميً" العضك الذم يقدـ إليً صكرة الشيؾ عبر ىظاـ
الهقاصة االلككركىية هف قبؿ البىؾ الهقدـ لغايات صرفً هف حساب عهميً الساحب لمشيؾ.
()2جكدة ،جهاؿ ،الكقييـ القاىكىي لىظاـ الهقاصة االلككركىية ،كرقة قدهت في كرقة قدهت في الهمكقِ األكؿ
حكؿ الهقاصة االككركىية كأبعادٌا االقكصادية كالكىهكية  ،فىدؽ الٍكليدم إف عهاف خالؿ الفكرة هف -6
. 2008/5/7

()3بىت لشٍب ،كهمحـ،الكىظيـ القاىكىي لمهقاصة االلككركىية لمشيكات كالعالقات القاىكىية الىاشئة عىٍا في
القاىكف األردىي،ص.465
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كأيان كاف ككييؼ العالقة بيف البىكيف كالحجج الكي ساقٍا كؿ جاىب لدعـ رأيً فإف ها
يٍهىا في ٌذا الهقاـ أف العالقة بيف البىكيف ٌي عالقة كعاقدية كركب عمِ كميٍها الكزاهات ،كأف
أساس ٌذي العالقة أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية الصادرة عف
البىؾ الهركزم األردىي اسكىادان ألحكاـ الفقرة (ب) هف الهادة (  )37هف قاىكف البىؾ الهركزم رقػػـ
( )23لسىة  1971ككعديالكً ،كالهاد ة (  )92هف قاىكف البىكؾ رقـ (

 )28لسىة ،2000

كالهادة( )29هف قاىكف الهعاهالت االككركىية الهؤقت رقـ ( )85لسىة . 2001
كبالرجكع إلِ كعميهات الهقاصة االلككركىية ىجد أىٍا حددت ها ٌي االلكزاهات الهمقاة
عمِ عاكؽ كؿ هف البىؾ الهقدـ كالبىؾ الهسحكب عميً كعمِ الىحك اآلكي-:
أوالً -:التزامات البنك المقدم
فيها يكعمؽ بهسؤكليات البىؾ الهقدـ فإىً يقع عمِ عاكقً كٌك هف يسكمـ أصؿ الشيؾ
الكأكد هف أف الشيكات الهقدهة لمكقاص االلككركىي هسككفية لجهيع الشركط القاىكىية
كالهكاصفات الفىية قبؿ إرسالٍا عبر الىظاـ ك هف ضهىٍا عمِ سبيؿ الهثاؿ ال الحصر أف
كككف الكظٍيرات هكسمسمة ك أف يكأكد هف أف الشيؾ قد كـ كظٍيري بشكؿ أصكلي هف الهسكفيد
األخير عمِ أىً يجكز االسكعاضة عف الكظٍير األخير بعبارة "قيدت القيهة لحساب الهسكفيد
لديىا"  ،كأف يكـ كسطير الشيؾ بخاكهً عمِ كجً الشيؾ بصكرة كاضحة ك هقركءة هع ضركرة
هراعاة أال يخفي الخاكـ أم هف بياىات الشيؾ ،كأف يكأكد هف أف الشيؾ الهقدـ لمكقاص االلككركىي
كرقة أصمية كليست صكرة هصكرة بكاسطة جٍاز هسح ضكئي ،كأف كككف الشيكات صحيحة
كسميهة هف حيث الشكؿ العاـ كليست كالفة اك ههزقة ،كالكدقيؽ في اشكهاؿ الشيكات عمِ
البياىات القاىكىية األساسية هف الشيؾ هثؿ كاريخ إىشاء الشيؾ كالهبمغ رقها كككابة بشكؿ صحيح
كاسـ الهسكفيد كاسـ البىؾ الهسحكب عميً كككقيع الساحب ،كأف يكأكد هف أف الشيؾ الهراد
كحصيمً كالهظٍر لعهيمً قابؿ لمكظٍير أصالن ،.كأف يكأكد هف ككقيع الساحب عمِ أم كعديؿ أك
شطب في بياىات الشيكات  ،كأف يكأكد هف أف صكرة الشيؾ الهراد إرسالٍا عبر الىظاـ هطابقة
كهاها ألصؿ الشيؾ ككظٍر كافة الكفاصيؿ الهكجكدة عميً(.)1
( )1راجع ىص الهادة ( )18هف أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية لمشيكات.
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كالهدقؽ لٍذي الهسؤكليات يجد أف البىؾ الهركزم هف خالؿ كعميهات الهقاصة
االلككركىية أراد أف يؤكد عمِ الطبيعة الخاصة لمكفاء بالشيؾ عف طريؽ الهقاصة االلككركىية
حيث ىجد أىٍا كمقي عمِ البىؾ الهقدـ هسؤكليات ٌي في الحقيقة هسؤكليات عمِ البىؾ
الهسحكب عميً  ،عمِ اعكبار أف البىؾ الهقدـ ٌك هف يسكمـ أصؿ الشيؾ ال البىؾ الهسحكب
عميً فبالكالي يككف أقدر عمِ الكحقؽ هف الشركط القاىكىية كالهكاصفات الفىية السابؽ بيىٍا ،كلقد
ركبت الكعميهات عمِ البىؾ الهقدـ هسؤكليات قاىكىية في حاؿ عدـ الكزاهً بها يقع عميً هف
الكزاهات كبكجً الخصكص يككف البىؾ الهقدـ هسكؤالن هسؤكلية قاىكىية عف(-: )1

 صحة ها يدخمً هف هعمكهات ضهف السجؿ االككركىي الهصاحب لمصكرةاالككركىية لمشيؾ.
 تقديم الشيك الذي تم قبولو من قبل البنك المسحوب عميو مره أخرى عن طريق تغيير فيبيانات الشيك.

 -تقديم أي شيك لمتقاص سبق تقديمو من قبل بنك آخر.

 تقديم أي شيك مصور(غير أصمي) عمى جياز تصوير ضوئي لمتحصيل من خالل نظامالمقاصة اإللكترونية.

 كقديـ أم شيؾ كـ إضافة أك كحريؼ أك طهس أك كعديؿ أك كشط في أم هفبياىاكً بشكؿ ظاٌر عمِ أصؿ الشيؾ دكف ككقيع الساحب عميٍا كلـ يظٍر ذلؾ
عمِ صكرة الشيؾ الهراد إرسالٍا.
 ككف العهيؿ الذم يكـ كحصيؿ الشيؾ لحسابً الهسكفيد الفعمي هف الشيؾ. كدقيؽ هرفقات الشيؾ كالكأكد هف صحكٍا ( في حالة ككف الشيؾ لصالح كرثة أك هرفؽ هعًككالة أك شٍػادة كسجيؿ كاجر أك رخصة هٍف ) كاالحكفاظ بٍا هع الشيؾ األصمي لديً.

( )1أىظر ىص الهادة ( )19هف أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية لمشيكات.
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 الكأكد هف كجكد العالهات األهىية كالضكئية عمِ الشيكات الهطبكعة بالهكاصفات الفىيةكاألهىية ،هف خالؿ جٍاز األشعة فكؽ البىفسجية قبؿ إرسالٍا هف خالؿ ىظاـ الهقاصة
(2

االلككركىية ).

ثاىيان -:الكزاهات البىؾ الهسحكب عميً

يقع عمِ عاكؽ البىؾ الهسحكب عميً بعد اسكقبالً لصكرة الشيؾ أف يدققٍا هف الىكاحي

القاىكىية كالشكمية ،كلعؿ أٌـ الكزاـ يقع عمِ عاكقً كٌك لـ يسكمـ سكل الصكرة االلككركىية لمشيؾ
أف يكأكد هف كجكد رصيد قائـ كقابؿ لمكفاء بالشيؾ ،كأف يضاٌي ككقيع العهيؿ الهثبت عمِ

الشيؾ بالككقيع الهخزف لديً(.)3

بااضافة إلِ ذلؾ فقد أكجبت الهادة ( )20هف كعميهات الهقاصة االلككركىية عمِ البىؾ

الهسحكب عميً الرد عمِ جهيع الشيكات الكاردة إليً عف طريؽ الكقاص االككركىي بالهكافقة أك

الرفض هع إدخاؿ رهز سبب ااعادة كذلؾ في الهكاعيد الهحددة( ،)1كها يككجب عميً كدقيؽ

هعمكهات الشيؾ الهبيىة في الصكرة كالهعمكهات االككركىية األخرل الكي أرسمت هف البىؾ الهقدـ

كالكأكد هف صحكٍا.

اآلف كبعد أف بيىا الكزاهات كؿ هف البىؾ الهقدـ كالبىؾ الهسحكب عميً بهكجب أصكؿ

كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية فإف كحديد هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ

الهزكر في ظؿ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات فيها يكعمؽ بعالقة البىؾ الهقدـ بالبىؾ

الهسحكب عميً يكطمب هىا الكفريؽ بيف حاالت الكزكير الكي كقع عمِ الشيؾ ،فإذا كاف الشيؾ قد
صدر هزك انر في األصؿ كها لك قاـ الهزكر بعد أف كجد أك سرؽ دفكر الشيكات بكزكير كاهؿ

الشيؾ ،كخصكصان ككقيع الساحب ،فإىً في ٌذي الحالة يككف البىؾ الهسحكب عميً كحدي
الهسؤكؿ عف الكفاء في الشيؾ الهزكر كطبيقان لحكـ ىص الهادة (

 )270هف قاىكف الكجارة،

( )2كالعمة هف إيراد ٌذا االلكزاـ هكاجٍة حاالت الكزكير غاية الدقة ال سيها كأف البىؾ الهسحكب عميً يكمقِ
صكرة الككركىية بهكجبٍا يكـ الهكافقة عمِ قيد قيهة الشيؾ في حساب الهسكفيد لدل البىؾ الهقدـ .
()3بىت لشٍب ،كهمحـ،الكىظيـ القاىكىي لمهقاصة االلككركىية لمشيكات كالعالقات القاىكىية الىاشئة عىٍا في
القاىكف األردىي،ص461
( )1كلعؿ الحكهة هف ذلؾ كحفيز البىؾ الهسحكب عميً عمِ الرد عمِ الشيكات الهرسمة إليً قبؿ إغالؽ جمسة
الهقاصة كاال فإىٍا كعكبر هقبكلة ضهىان كبالكالي أف يكحهؿ الهسؤكلية الهكركبة عمِ ذلؾ  ،حيث كىص الهادة
(/15ك) هف كعميهات الهقاصة االلككركىية عمِ " الشيكات الكي لـ يرد عميٍا قبؿ إغالؽ الجمسة كعكبر
هقبكلة ضهىان" .
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بإعكباري األقدر عمِ هضاٌاة ككقيع الساحب الهخزف لديً طالها لـ يصدر أم خطأ هف جاىب

الساحب ،أها إذا كاف الشيؾ قد صدر صحيحان بعد ككقيع الساحب عميً ثـ كقع الكزكير عمِ

بياىات الشيؾ ،أك كـ كقديـ شيؾ هصكر غير أصمي  ،أك شيؾ كـ إضافة أك كحريؼ أك طهس

أك كعديؿ أك كشط في أم هف بياىاكً بشكؿ ظاٌر عمِ أصؿ الشيؾ دكف ككقيع الساحب الذم

كـ كحريؼ بياىاكً  ، ،فإىً في ٌذي الحالة يككف البىؾ الهقدـ أقدر هف البىؾ الهسحكب عميً
باككشاؼ الكزكير ،فإذا ها كـ الكفاء بشيؾ كـ كحريؼ في بياىاكً أك شيؾ صكرة غير أصمي
أك كـ الكفاء بشيؾ ال يحككم عمِ العالهات الضكئية أك األهىية ككبيف بأىً شيؾ هزكر فإف

هسؤكلية الكفاء عف ٌذا الشيؾ كككف عمِ البىؾ الهقدـ كذلؾ بداللة ىص الهادة (

 )19هف

كعميهات الهقاصة االلككركىية لمشيكات.

كهسؤكلية البىؾ الهقدـ عف الكفاء الشيؾ الهزكر ٌىا كقكـ عمِ أساس فكرة الخطأ ،فإذا

ها ثبت إف البىؾ الهقدـ قد فحص الشيؾ بكؿ يقظة كاىكباي ،كبذؿ العىاية الالزهة لذلؾ ككاف

الشيؾ في ظاٌري صحيح ككـ بالكفاء بالشيؾ الذم كبيف أىً هزكر بالرغـ هف ذلؾ فإىً ال يكحهؿ
هسؤكلية الكفاء عىً طالها لـ يصدر هىً أم خطا كأف يككف الكزكير في غاية ااكقاف ،فالبىؾ

الهقدـ ال يقع عمِ عاكؽ إجراء فحص غير عادم لمكأكد هف خمك الشيؾ هف الكزكير أك

الكغيير

()1

كٌذا ها أكدت عمية الهادة (  )19هف كعميهات الهقاصة االلككركىية بحيث جعمت البىؾ

الهقدـ هسؤكالن هسؤكلية قاىكىية عف كقديـ أم شيؾ كككف ااضافة أك الكحريؼ أك الطهس أك

الكعديؿ أك الكشط في أم هف بياىاكً بشكؿ ظاٌر ،كشريطً أال يظٍر ذلؾ الكحريؼ أك الطهس
أك الكعديؿ عمِ صكرة الشيؾ الكي كـ إرسالٍا ،كبهفٍكـ الهخالفة يكبيف إذا كاف الكحريؼ أك

الطهس أك الكعديؿ عمِ صكرة الشيؾ الكي كـ إرسالٍا ظاٌرة بحيث يهكف لمبىؾ الهسحكب عميً

اككشافٍا ،كبالرغـ هف ذلؾ كـ الكفاء بالشيؾ فإف البىؾ الهقدـ ال يككف هسؤكالن عف الكفاء بذلؾ

في ٌذي الحالة كيككف البىؾ الهسحكب هسؤكالن عف ذلؾ ،الف خطأ البىؾ الهسحكب عميً في ٌذي
الحالة يككف قد أسكغرؽ خطأ البىؾ الهقدـ السيها كٌك البىؾ الدافع ،كأف هسؤكليكً في األساس

الكأكد هف كافة الجكاىب الفىية كالقاىكىية لكرقة الشيؾ.

ىخمص هها سبؽ أف البىؾ الهسحكب عميً يككف هسؤكالن عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في
ظؿ كطبيؽ الىظاـ االلككركىي لهقاصة الشيكات إذا كاف الكزكير كاقعان عمِ ككقيع الساحب ألىً
األقدر عمِ اككشاؼ الكزكير هف البىؾ الهقدـ  ، ،ككذلؾ يككف هسؤكالن عف الكفاء بً إذا كاف
()1بىت لشٍب ،كهمحـ،الكىظيـ القاىكىي لمهقاصة االلككركىية لمشيكات كالعالقات القاىكىية الىاشئة عىٍا في
القاىكف األردىي،ص.465
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الكحريؼ أك الكعديؿ أك الطهس أك ااضافة دكف ككقيع الساحب ظاٌرة عمِ صكرة الشيؾ بحيث
يهكىً اككشافٍا.
ككقكـ هسؤكلية البىؾ الهقدـ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في حاؿ أف كاف الكزكير ظاٌ انر

أك كـ كقديـ شيؾ هزكر غير أصمي  ،أك شيؾ ال يحككم عمِ العالهات الضكئية أك األهىية،

حيث يهكف لمهسحكب عميً أف يعكد عمِ البىؾ الهقدـ ليحهمً هسؤكلية الكفاء عف ذلؾ الشيؾ

بىاء عمِ كمقيً
ذلؾ ألىً كبهجرد قياـ البىؾ الهقدـ بقيد قيهة الشيؾ في حساب الهسكفيد لديً ن
إشعا انر هف الهسحكب عميً بالهكافقة عمِ دفع قيهة الشيؾ ،يكـ عكس كمؾ الىكيجة الككركىيان عمِ
حسابات البىكؾ لدل البىؾ الهركزم في ىٍاية ذلؾ اليكـ ،أك اليكـ الذم يميً حسب هقكضِ

الحاؿ.

عمِ أىً يبقِ البىؾ الهسحكب عميً هسؤكالن عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ

الىظاـ إذا كاف الكحريؼ أك الكعديؿ أك الطهس غير ظاٌر ،أم إذا كاف هكقىان بالرغـ هف عدـ

اسكالهً ألصؿ الشيؾ الذم يككف في حكزة البىؾ الهقدـ ،كبقاء هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ

الهزكر في ٌذي الحالة عمِ البىؾ الهسحكب عميً إىها كسكىد لىظرية كحهؿ هخاطر الهٍىة،

فالبىؾ الهقدـ بشيؾ هعيف ،قد يككف هسحكبان عميً في شيؾ آخر ،كبالكالي فإف جهيع البىكؾ

األعضاء في الهقاصة كككف عرضة خطر الكفاء بشيؾ هزكر بصفكٍا بىكؾ هسحكبان عميٍا.
الفرع الثاني -:مسؤولية الوفاء عن الشيك المزور في عالقة البنك المسحوب عميو
بالساحب.
إف هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات

في عالقة البىؾ الهسحكب عميً بالساحب ،إىها ككحدد كفؽ القكاعد العاهة الهقررة في الهادة

( )270هف قاىكف الكجارة ،بحيث يعكد الساحب عمِ بىكً الذم يكعاهؿ هعً ليحهمً هسؤكلية

الكفاء عف الشيؾ الهزكر طالها لـ يصدر هف جاىبً أم خطأ كطبيقان لىظرية كحهؿ كبعة هخاطر

الهٍىة ،كال عالقة لً فيها إذا كاف الكفاء بالشيؾ الهزكر ىاكج عف خطأ البىؾ الهقدـ ،ذلؾ ألف
الساحب غريب عف العالقة الكي كربط البىؾ الهقدـ بالهسحكب عميً فيها يكعمؽ بكطبيؽ ىظاـ

الهقاصة االلككركىية لمشيكات كٌذا ها أكدت عميً الهادة األكلِ هف كعميهات الهقاصة االلككركىية
بقكلٍا أف ٌذي الكعميهات كىظـ عالقة البىكؾ األعضاء فيها بيىٍا ألغراض آلية العهؿ الهكبعة في

الهقاصة االلككركىية ،كأىٍا ال كشهؿ عالقة البىكؾ بعهالئٍا عدا ها كـ الىص عميً في ٌذي
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الكعميهات بحيث يعكد إلِ كؿ بىؾ كضع األسس القاىكىية الكي عمِ ضكئٍا يجب عميً الكعاهؿ
هع عهالئً في كافة األهكر الىاكجة عف كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية .

كلعؿ السؤاؿ الذم يثكر ٌىا ٌؿ يهكف لمساحب أف يعكد هباشرة عمِ البىؾ الهقدـ ليحهمً

هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر إذا كاف الكفاء بً ىاكج عف خطأ البىؾ الهقدـ ،ىرل كهف حيث
األصؿ فأىً بإهكاف الساحب أف يعكد عمِ البىؾ الهقدـ ليحهمً هسكؤلية الكفاء بالشيؾ الهزكر

كبعان لقكاعد الهسؤكلية الكقصيرية الهقررة في هيداف القاىكف الهدىي  ،إال أىىا ىجد بأف هركز

الساحب في العكدة عمِ البىؾ الهسحكب عميً كبعان لىظرية كحهؿ هخاطر الهٍىة أقكل هف هركزي
بالرجكع عمِ البىؾ الهقدـ ليحهمً كبعة الكفاء بالشيؾ الهزكر ذلؾ ألف هسؤكلية البىؾ الهسحكب

عميً كبعان لٍذي الىظرية ككحقؽ سكاء أكاف الكزكير هكقىان أك غير هكقف طالها لـ يصدر هف

الساحب أم خطأ ،كها أف الهبمغ الذم يطالب بً الساحب ال يعكبر كعكيضان بؿ ٌك هبمغ هحدد
هسكحؽ بذهة الهسحكب عميً الىاشئ عف إخاللً بالكزاهً كجاي العهيؿ(.)1

كأخي انر فإف كحهيؿ الساحب البىؾ الهسحكب عميً هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر في

ظؿ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات ال يعىي بطبيعة الحاؿ اىً ليس بإهكاف الهسحكب
عميً الرجكع عمِ البىؾ الهقدـ ليحهمً هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ ىكيجة خطئً ها لـ يثبت أف

الكفاء بالشيؾ الهزكر قد كـ بالرغـ هف بذلً ها يبذلً الهٍىي الهكخصص هف العىاية الالزهة ففي
ٌذي الحالة يبقِ البىؾ الهسحكب عميً كحدي الهسؤكؿ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر.

( )1أىظر قرار هحكهة الكهييز األردىية بصفكٍا الحقكقية رقـ ( ،)2004/3132كلقد ذٌبت هحكهة الكهييز في
حكـ حديث لٍا إلِ القكؿ"  .........كأف األهر الذم يسكىكج هىً أف الهدعية ( الساحب) لهف كفرط أك كقصر في
الهحافظة عمِ دفكر الشيكات كال يعكبر ذلؾ كفريطان في الهحافظة إذ أف الكزكير كـ بالهسح الضكئي ( سكىر)
عف الشيؾ رقـ ( )0051239كحيث اىً ال يكجد أخطاء هف جاىب الهدعية ( الساحبة) كحيث أف البىؾ الهكجكد
لديً حساب الهدعية ٌك هف يكحهؿ الهسؤكلية لكحدي عمِ ااطالؽ سكاء أكاف الكزكير هكقىان أـ غير ذلؾ هاداـ
ٌك الذم كافؽ عمِ صرؼ الشيؾ كطمب هف البىؾ الذم قدـ إليً أف يقكـ بصرفً ،كحيث أف الهدعية أقاهت
الدعكل بهكاجٍة البىؾ الهكجكد لديً حسابٍا كٌك هف يكحهؿ الهسؤكلية عف صرؼ الشيؾ كفقان لها سبؽ بياىً،
كاف ها إثاركً الطاعىة هف أف البىؾ الهقدـ إليً الشيؾ ٌك الهسؤكؿ عف ذلؾ فىجد أف الخصكهة هككفرة فيها بيف
الهدعية كالبىؾ الهكجكد لديً الىقكد كٌي الشركة الطاعىة البىؾ الكجارم األردىي كيككف ها ككصمت إليً هحكهة
االسكئىاؼ هكقفان كأحكاـ القاىكف" ،كهييز حقكؽ رقـ  ،2013/2128كاريخ  ،2013/8/20هىشكرات هركز عدالة
القاىكىي.
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الخاتمة
لقد كىاكلىا في ٌذي الدراسة ألحد ااشكاليات الكي يطرحٍا كطبيؽ الىظاـ االلككركىي لكقاص
الشيكات في الكشريع األردىي ،كالهكهثمة بهدل بقاء البىؾ الهسحكب عميً هسؤكالن عف الكفاء
بالشيؾ الهزكر ،كلقد كىاكلىا ٌذا الهكضكع هف خالؿ هبحثيف :أفردىا الهبحث األكؿ لبياف هاٌية
الهقاصة االلككركىية لمشيكات ،بيىها خصصىا الهبحث الثاىي لبياف هسؤكلية البىؾ الهسحكب
عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر كفؽ القكاعد العاهة في القاىكف الكجارم كهسؤكليكً عف الكفاء
بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ ىظاـ الهقاصة االلككركىية لمشيكات حيث ككصمت ٌذي الدراسة
إلِ الىكائج الكالية:
 .1أسس الهشرع األردىي بهكجب الهادة ( )270هف قاىكف الكجارة هسؤكلية البىؾ الهسحكب

عميً عف الكفاء بالشيؾ الهزكر عمِ ىظرية كحهؿ كبعة هخاطر الهٍىة ،حيث لـ يؤسسٍا
عمِ أساس الهسؤكلية الهقررة في هيداف القاىكف الهدىي الف كأسيس هسؤكلية البىؾ

الهسحكب عميً عمِ أساس الهسؤكلية الكقصيرية الهقررة في القاىكف الهدىي ككعارض
كىص الفقرة األكلِ هف الهادة الثاىية هف قاىكف الكجارة كالكي ال كجيز كطبيؽ قكاعد

القاىكف الهدىي في حاؿ كجكد ىص في القاىكف الكجارم.

 .2لـ كفرؽ الهادة ( )270هف قاىكف الكجارة في كقرير هسؤكلية البىؾ الهسحكب عميً عف
الكفاء بالشيؾ الهزكر بيف كقديـ الشيؾ إليً هباشرة أك كقديهً لمهقاصة االلككركىية ،األهر

الذم يكطمب الرجكع إلِ أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية
لمشيكات باعكبارٌا ااطار القاىكىي الىاظـ لمعالقات بيف البىكؾ األعضاء في الهقاصة

االلككركىية كالكي بيىت هاٌية االلكزاهات الهمقاة عمِ عاكؽ كؿ هف البىؾ الهقدـ كالبىؾ

الهسحكب عميً.

 .3بكحميؿ ىصكص أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية لمشيكات

إبكداء
فإف كقرير هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ الىظاـ يكطمب الكفريؽ
ن
في بياف الهسؤكلية بيف عالقة البىؾ الهقدـ بالبىؾ الهسحكب عميً  ،كهسؤكلية الكفاء في
عالقة البىؾ الهسحكب عميً بالساحب .

 .4إف هسؤكلية البىؾ الهقدـ عف الكفاء بالشيؾ الهزكر في ظؿ كطبيؽ الىظاـ االلككركىي
لهقاصة الشيكات ككقرر كفؽ فكرة الخطأ  ،فإذا ثبت أىً لـ يصدر أم خطأ هف جاىبً

كأىً بذؿ العىاية الالزهة الككشاؼ الكزكير كبالرغـ هف ذلؾ كـ الكفاء بالشيؾ الهزكر فإف
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البىؾ الهسحكب عميً يكحهؿ كحدي هسؤكلية الكفاء عف الشيؾ الهزكر كبعان لىظرية كحهؿ

هخاطر الهٍىة ،أها أذا كاف الكفاء بالشيؾ الهزكر ىاكج عف خطأ البىؾ الهقدـ كلـ يصدر
أم خطأ هف جاىب الهسحكب عميً فإىً يهكف لمهسحكب عميً أف يعكد عمِ البىؾ

الهقدـ كيحهمً كبعة ذلؾ.

 .5لمساحب أف يعكد عمِ بىكً الذم يكعاهؿ هعً ليحهمً كبعة الكفاء بالشيؾ الهزكر طالها
لـ يصدر أم خطأ هف جاىبً سكاء أكاف الكفاء ىكيجة لخطأ البىؾ الهقدـ أك الهسحكب

عميً.
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 .1قاىكف الكجارة األردىي رقـ ( )12لسىة .1966
 .2قاىكف البىكؾ رقـ ( )28لسىة .2000

 .3قاىكف البىؾ الهركزم رقـ ( )23لسىة .1971

 .4قاىكف الهعاهالت االلككركىية األردىي الهؤقت رقـ ( )85لسىة.2001
 .5أصكؿ كقكاعد العهؿ كالكعميهات الخاصة بالهقاصة االلككركىية
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