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 االسند ألمر

 
) بأنن يیدفع مبلغا لمحررردددهه االنظامم يیتعهھد فيیهھ شخص يیسمى (ااتعريیفهھ: صك مكتوبب ووفقا لشكل معيین ح

 معيینا من االنقودد بمجردد ااإلططالعع أأوو في ميیعادد معيین أأوو قابل للتعيیيین لشخص آآخر يیسمى ( االمستفيید).
 

ي متن االصك صيیغة االتعهھد سند ألمر)٬، قد تدمج فمن االضروورريي أأنن يیكونن هھھھناكك عنواانن (مالحظة: ليیس 
الل: أأتعهھد بموجب هھھھذاا االسند ألمر محمد بن سالم االسيیارريي في تارريیخ ........باألمر لفالنن٬، مث  

 
 

 االبيیاناتت ااإللزااميیة في االسند ألمر:
 شرطط ااألمر أأوو أأيي عباررةة تفيید ذذلك

؟)(ااالقساطط لماذذاا؟)(غيیر معلق على شرطط بوفاء مبلغ معيین من االنقودد  تعهھد  
 ميیعادد ااالستحقاقق
 مكانن االوفاء

 ااسم من يیجب لهھ االوفاء
 توقيیع االمحررر

 
 سؤاالل: هھھھل يیقدمم االسند ألمر للقبولل؟ هھھھل ممكن أأنن يیكونن ااالستحقاقق بعد مدةة معيینة من ااإلططالعع؟

 هھھھل يیكونن االسند ألمر لحاملهھ؟
 

 جزااء تخلف أأحد االبيیاناتت ااإللزااميیة في االسند ألمر:
 عدمم ذذكر ميیعادد ااالستحقاقق

 
لم يیُذكر مكانن ااإلنشاء إإذذاا  

 
يیعتبر مكانن إإنشاء االسند مكانا للوفاء وومكانا للمحررر وولكن : عدمم ذذكر مكانن االوفاء أأوو موططن االمحررر

أأنن االسند االذيي تضمن مكانن االوفاء وولم يیعيین فيیهھ مكانن ااإلنشاء ال يیعتبر سنداا  صحيیح٬، بمعنىاالعكس غيیر 
 ألمر ووال يیعتبر مكانن االوفاء مكانا لإلنشاء.

 
فيیما عداا هھھھذهه االبيیاناتت االثالثة٬، يیترتب على نقص أأحد االبيیاناتت ااإللزااميیة في االسند ألمر بطالنن اااللتزاامم 

أأحيیانا أأخرىى.االصرفي أأحيیانا٬، ووفقداانن االوررقة لصفتهھا االصرفيیة   
 

 االبيیاناتت ااالختيیارريیة:
يیجوزز أأنن تُدررجج في االسند ألمر نفس االبيیاناتت ااالختيیارريیة االتي تدررجج في االكمبيیالة وواالتي تتفق مع ططبيیعة 
االسند ألمر؛ كشرطط عدمم االضمانن ووشرطط االوفاء في محل مختارر وواالرجوعع بال مصارريیف ووشرطط عدمم 

نن يیتضمن االسند ألمر االتظهھيیر٬، أأما االشرووطط االمتعلقة بالقبولل كشرطط عدمم االقبولل أأووشرطط االقبولل فال يیجوزز أأ
كما ال يیجوزز للمحررر أأنن يیشترطط شرطط عدمم االضمانن إلنهھ هھھھو االمديین ااألصلي بمبلغ  االشرووطط٬،مثل هھھھذهه 

 االسند ألمر.
 
 
 



 
 هھھھل يیجوزز حظر االتظهھيیر من قبل االساحب نفسهھ أأوو االمحررر؟

وزز إلنهھ ال يیجوزز حظر االتظهھيیر في االسند ألمر إلنهھ حيینهھا سيیكونن سند دديین عادديي٬، بيینما في االكمبيیالة يیج
 أأططراافهھا ثالثة.

 
 

مالحظة: ال يیوجد مقابل ووفاء ووال أأحكامهھ في االسند ألمر٬، ووضماناتت االوفاء بالسند ألمر هھھھي نفسهھا في 
.االكمبيیالة فيیما عداا قوااعد االقبولل وومقابل االوفاء  

 
 اانقضاء اااللتزاامم االثابت في االسند ألمر:

:االوفاء  
يیعادد ااالستحقاقق٬، فإذذاا اامتنع االمحررر عن االوفاء ووجب على يیلتزمم االحامل بتقديیم االسند للمحررر للوفاء في م

االحامل إإثباتت هھھھذاا ااالمتناعع في ووررقة ررسميیة تسمى ااالحتجاجج بعدمم االدفع حتى يیمكنهھ من االرجوعع على 
 االموقعيین على االسند

 
ني االسقوطط: إإذذاا أأهھھھمل حامل االسند في أأددااء االوااجباتت االتي فرضض االنظامم قيیامهھ بهھا في االموااعيید االمحددد فقد م

بسقوطط حقهھ في االمطالبة بالسند ألمر على االنحو االمبيین في االكمبيیالة سابقا. ( ال يیجودد إإهھھھمالل تقديیمهھا للقبولل 
 ووإإثباتت ااالمتناعع عن االقبولل)

 
 االمرجع: االنظامم+ كتابب االدكتوررةة ززيینب

 
 كل االتوفيیق
 أأصايیل االعوهھھھلي

 


