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 أحكام املدد النظامية للشيكات يف النظام السعودي
 تدوينة بقلم بشار بن عمر املفدى

 
اظتدد النظامية للشيكات من اظتسائل اظتعقدة عند كثَت من األفراد والتجار، بل حىت عند بعض 
اظتختصُت، بل ىناؾ تصورات خاطئة لبعض ىذه اظتدد أدت إىل ضياع حقوؽ حاملي 

 ىذا اظتقاؿ، أذككر بصورة مبسةة اظتدد النظامية للشي  وفقا لنظاـ األوراؽ الشيكات. يف
 التجارية السعودي بصورة أظن أهنا أهلة ويسَتة لغَت اظتختصُت.

 
ألف رايؿ طتالد  111ػتـر بقيمة  1لنفرض أف دمحم قاـ بتحرير شي  يف السعودية يف اتريخ 

ىنا تتعلق ببداية وقت صرؼ الشي . فالشي  مقابل شراء أيارتو. فاظتدة النظامية األوىل 
يكوف قابال للصرؼ من البن  مبجرد تسليم دمحم الشي  طتالد، وال عربة ابلتاريخ مستقبلي 

(، لكن التاريخ اظتكتوب يف الشي  ىو التاريخ اظتعتمد يف 112اظتكتوب على الشي  )مادة 
 دينا ثالث حاالت زمنية:حساب اظتدد النظامية. ويف حاؿ رغبة خالد يف صرؼ الشي ، ل

 
 إعالف

أف يذىب خالد يف اظتدة النظامية للوفاء وتقدمي الشي  )صرؼ الشي (. واظتدة  احلالة األوىل:
النظامية لصرؼ الشي  ىي شهر للشي  احملرر يف اظتملكة العربية السعودية، وثالثة أشهر 

 ية، لدينا احتماالف:(. ففي ىذه اظتدة النظام113للشي  احملرر خارج السعودية.)مادة 
 
أف يذىب خالد إىل البن  خالؿ شهر ػتـر لصرفو، ومن مث يقـو البن  بصرفو من  .1

 حساب دمحم بعد التذكد من توفر اظتبلغ يف حسابو. ىنا مت الوفاء ابلشي .
 
أف يذىب خالد خالؿ شهر ػتـر إىل البن  لصرفو، فيعتذر البن  عن صرفو حبجة  .2

يف حساب دمحم. فهنا جيب على خالد أخذ ورقة اعًتاض من البن ،  عدـ وجود مبلغ الشي 
 ومن مث:
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التوجو إىل قاضي التنفيذ إللزاـ دمحم ابلوفاء بقيمة الشي  )اضتق اطتاص(. وىذا اضتق  أ. 

( وىي أتة أشهر 116ليس لو مدة نظامية ػتددة، ألف مدة شتاع الدعوى الواردة يف مادة )
ط حق خالد على دمحم إكا كاف يف حساب دمحم مبلغ معادؿ ظتبلغ من انتهاء مدة الوفاء تسق

 31الشي ، وظل ىذا اظتبلغ موجودًا عند البن  حىت انقضاء ميعاد تقدمي الشي  )وىو إىل 
(، مث زاؿ اظتبلغ بفعل غَت منسوب إىل دمحم )مادة  (. لكن يف ىذه الصورة مل يوجد 115ػتـر

(، فانتهاء اظتدة النظامية ال تسقط حق رصيد كاٍؼ يف حساب دمحم يف فًتة الوف اء )شهر ػتـر
 خالد على دمحم.

 
التوجو إىل الشرطة واإلبالغ عن حترير الشي  بدوف رصيد ألهنا تعد قضية جنائية )اضتق  ب. 

 (.118العاـ( )مادة 
 

صفر )أي بعد انتهاء ميعاد تقدمي الشي   2أف يذىب خالد إىل البن  يف اتريخ  احلالة الثانية:
، وقبل هناية أتة أشهر من انتهاء مدة الوفاء وىي  31وىو  رجب(. فهنا أمامنا  31ػتـر
 حالتاف:

 
أف يتوفر يف حساب دمحم مقابل للوفاء، فهنا يتوجب على البن  دفع قيمة الشي   .1

( والتزاـ البن  بدفع اظتبلغ يستمر إىل هناية أتة أشهر من اتريخ انتهاء مدة الوفاء 115)مادة 
، ابإلضافة إىل أتة أشهر من انتهاء  31ي . فمدة الوفاء ابلشي  تنتهي يف اتريخ ابلش ػتـر

رجب. ويظن كثَت من التجار خةًذ أف مدة االعًتاض ورفع  31مدة الوفاء، فيكوف يف اتريخ 
الدعوى ىي أتة أشهر من حترير الشي ، والصحيح أهنا أتة أشهر من انتهاء مدة الوفاء 

ر للشي  احملرر داخل السعودية. فاجملموع أبعة أشهر من اتريخ حترير ابلشي  واليت ىي شه
 (.116الشي  )مادة

 
 أال يتوفر يف حساب دمحم مبلغ الوفاء ابلشي : .2
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فإكا مل يكن يف حساب دمحم مبلغ معادؿ ظتبلغ الشي ، أو كاف اظتبلغ موجودا لكن زاؿ  أ. 

(، أو كاف اظتبلغ موجودا حىت اتريخ  31ىذا اظتبلغ قبل انقضاء ميعاد تقدمي الشي  )وىو  ػتـر
ػتـر لكن زاؿ اظتبلغ بفعل منسوب إىل دمحم، فهنا حيق طتالد التوجو إىل قاضي التنفيذ  31
 (.115طة ألف حق خالد جتاه دمحم مل يزؿ قائماً )مادة والشر 
 
أما إكا كاف يف حساب دمحم مبلغ معادؿ ظتبلغ الشي ، وظل ىذا اظتبلغ موجودًا عند  ب. 

(، مث زاؿ اظتبلغ بفعل غَت منسوب إىل  31البن  حىت انقضاء ميعاد تقدمي الشي  )وىو  ػتـر
(. لكن يف 115حق خالد على دمحم قد أقط )مادة دمحم، فهنا فقد الشي  قوتو جتاه دمحم، ألف 

ىذه اضتالة طتالد ثالثة خيارات: األوؿ: التوجو ابلشي  إىل قاضي التنفيذ للمةالبة بتنفيذ 
الشي  على أهنا ورقة عادية وليست شي . الثاين: ديكن طتالد مراجعة البن  يف أوقات ؼتتلفة 

يتم أحبو. اطتيار الثالث: التوجو إىل الحتماؿ توفر رصيد جديد يف حساب دمحم ومن مث 
 احملاكم لرفع دعوى حقوقية ضد دمحم بعدـ أداد الثاين ذتن السيارة.

 
شعباف )أي بعد أتة أشهر من انتهاء  2أف يذىب خالد إىل البن  يف اتريخ  احلالة الثالثة:

 مدة الوفاء ابلشي (. فهنا أمامنا حالتاف:
حساب دمحم فيحق للبن  صرؼ الشي  طتالد، وىذا ما إكا وجد البن  رصيدا كافيا يف  .1

 (.115،115جيهلو كثَت من التجار وبعض اإلدارات البنكية. )اظتاداتف 
( من اضتالة 2أما إكا مل جيد البن  الرصيد الكايف يف حساب دمحم، فكما ورد يف رقم ) .2

 الثانية.
جر التذخَت يف اضتصوؿ على حقو، ىذه أىم أحكاـ اظتدد النظامية للشيكات. وحىت يتجنب التا

أنصحو بصرؼ الشي  يف أأرع وقت ؽتكن حىت يتمكن من ضماف اللحاؽ ابظتدد النظامية 
للشي ، فإف يف فوات اظتدد النظامية حتوؿ قضيتو من الدعوى اظتصرفية إىل الدعوى اضتقوقية يف 

 احملاكم العامة واليت عادة ما تستغرؽ زمناً أطوؿ.
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 لتعامل ابلشيك وجهل املتعاملنيا
 د. عبد اللطيف القرين

 
تعترب األوراؽ التجارية من الوأائل اليت تسهم يف دفع العملية التجارية من خالؿ اعتبارىا أوراؽ 
وفاء ويف حق الكمبيالة والسند ألمر أداة ضماف، ونظرا النتشار التعامل ابلشي  وجهل كثَت 
من اظتتعاملُت أبحكامو، خاصة يف حكمو األأاأي أنو ورقة وفاء مستحقة الدفع مبجرد 

الع وال يلتفت للتاريخ إكا كاف مؤجال أو معلقا على تعامل جتاري آخر، فضاًل على وجود االط
 أحكاـ أخرى وفق نظاـ األوراؽ التجارية ابلنظاـ السعودي ومنها:

 
جرت العادة أال يكتب الشي  إال على منوكج خاص مةبوع من البن ، يقدمو البن  إىل  - 1

لتوقيع عليو، لكن ىذا ال يعٍت أف الشي  الذي يكتب عميلو ويتم إصداره مبلء الفراغات وا
 على غَت تل  النماكج يكوف ابطالً.

 
ال حيق للبن  أف ديتنع عن وفاء الشي  ضتاملو إكا كاف الشي  على غَت النماكج وال  - 2

جداؿ يف أف االتفاؽ بُت البن  مع عميلو يف اأتعماؿ النماكج أنو أار وأف ؼتالفتو تعترب خةذ 
يربر للبن  إقفاؿ اضتساب، أما ابلنسبة ضتامل الشي  فإف مثل كل  االتفاؽ ال ينفذ يف  عقدايً 

 مواجهتو ابعتباره من الغَت.
 
'' من نظاـ األوراؽ التجارية اعتماد الشي  من قبل البن  ونصت 111أجازت اظتادة '' - 3

كافيا، ويتم اعتماد   على أنو ال جيوز للبن  أف يرفض اعتماد الشي  إكا وجد لديو مقابل وفاء
الشي  بوضع عبارة ''اعتمد أو معتمد'' أو ما يقـو مقامهما على ظهر الشي  وتوقيعو من قبل 
البن ، بل إف غترد وضع توقيع البن  على صدر الشي  يعٍت اعتماده وجيب وضع التاريخ 

د أنو يوجد الذي حيصل بو االعتماد وال يعترب الشي  معتمدًا بتاريخ إصداره، ويفيد االعتما
 لدى البن  مقابل وفاء كاؼ لذل  الشي  يف اتريخ التذشَت عليو ابالعتماد.
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غترد التوقيع على ظهر الشي  يعترب تظهَتًا اتمًا ويًتتب عليو انتقاؿ اضتق الناشئ عن  - 4
 الشي  ورتيع ضماانتو إىل اظتظهر إليو.

 
ب أف يسحب على إكا وجد للعميل لدى البن  حساابت عدة فإف كل شي  جي - 5

حيتفظ كل منها  -رغم وحدة الذمة اظتالية للبن -اضتساب اظتخصص لو، كل  أف اضتساابت 
ابأتقالليتو وال جتري اظتقاصة بينها، مبعٌت أنو إكا مت أحب شي  على حساب مدين ''أو 
اصة رصيده ال يكفي للوفاء بقيمة الشي '' وكاف اضتساب اآلخر للعميل نفسو دائنًا فإنو ال مق

بُت ىذين اضتسابُت ومن مث يعترب الشي  بدوف رصيد، ما مل يكن ىناؾ اتفاؽ بُت البن  
 وعميلو يقضي بوحدة اضتساابت.

 
إكا تويف الساحب أو فقد أىليتو بعد إصدار الشي  وقبل تقدديو للوفاء فإف كل  ال يؤثر  - 6

 يف حق اضتامل وال حيق للورثة اأًتداد مقابل الوفاء.
 
فاؽ على عدـ انتقاؿ ملكية مقابل الوفاء ''اظتبلغ يف الرصيد'' يعترب أببا غَت مشروع االت - 7

لكونو ينةوي على الضغط على اظتدين وإكراىو على الوفاء ضتظة ختلف الساحب عن التزامو 
 األأاأي وىذا كلو تغيَت لوظيفة الشي .

 
حق اضتامل أف يةلب  يف حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشي  فإنو يكوف من - 8

اضتصوؿ على كل  اظتبلغ وليس من حق البن  أف يرفض كل ، ويكوف من حق البن  أف 
يةلب إيصاال من اضتامل ابظتبلغ الذي مت دفعو وأف يؤشر بذل  على ظهر الشي  بقصد 

 إحاطة اآلخرين حبصوؿ الوفاء اصتزئي.
 
ة التوقيعات، إمنا يتذكد من البن  ليس ملزما ابلتذكد من صحة التظهَت وال من صح - 9

شخصية طالب الوفاء اضتائز على الشي  مبعٌت أف حيازة الشي  دليل صحتو ما مل يثبت 
 عكس كل .
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التوقيع على الشي  ابلتسلم مع وجوده يف حيازة اظتسحوب عليو يعترب إثباات كافيا  - 11

ؿ الوفاء ال يعود صاضتا ضتصوؿ الوفاء وجتدر اإلشارة إىل أف الشي  بعد التذشَت عليو حبصو 
 للتظهَت.

 
إكا مت حتديد العملة يف الشي  فال يتحقق إال بدفع مبلغو بتل  العملة األجنبية بعكس  - 11

'' من نظاـ األوراؽ التجارية أف دفعها يف اظتملكة العربية 46الكمبيالة، حيث اأتلزمت اظتادة ''
 السعودية يكوف ابلرايؿ السعودي.

 
الرجوع الصريف ىو أف اضتامل يستةيع الرجوع على رتيع اظتوقعُت على  مقتضى مفهـو - 12

الشي  حتت أي صفة كانت ''أاحب، مظهر، ضامن'' وكل  ابعتبارىم رتيعًا مسؤولُت 
 ابلتضامن عن وفاء الشي  ويكوف من حقو الرجوع عليهم فرادى أو غتتمعُت.

 
 البن  ملـز بصرؼ الشي  حىت بعد انقضاء أتة أشهر. - 13
 
دعوى اضتامل على اظتسحوب عليو والساحب واظتظهرين وغَتىم من اظتلتزمُت ال تسمع  - 14

 بعد مضي أتة أشهر من اتريخ انقضاء ميعاد تقدمي الشي  للوفاء.
 
ىناؾ أنواع من الشيكات مثل الشي  اظتسةر ''ضتساب عميل مستفيد'' وال يصرؼ إال  - 15

لعميل لو حساب يف البن  اظتسحوب عليو نفسو، وأما الشي  الواجب قيده للحساب، فهذا 
 ال يصرؼ وإمنا يقيد ابضتساب فقط.

 
لشروط الشكلية ىذه أبرز األحكاـ غَت اظتتداولة ومل أتةرؽ لؤلحكاـ اظتشهورة، خاصًة ا

 واظتوضوعية اليت ىي أأاس الورقة التجارية.
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 «قواعد أساسية»مقابل الوفاء يف األوراق التجارية 
 د. عبد اللطيف القرين

 
مقابل الوفاء أمرًا أأاأيًا يف األوراؽ التجارية ثالثية األطراؼ الكمبيالة والشي  فكل يعترب 

منهما يقتضي وجود أاحب يصدر أمرًا إىل اظتسحوب عليو أبف يدفع مبلغًا من النقود إىل 
اظتستفيد وبذل  يكوف الساحب مدينا للمستفيد ويف الوقت نفسو يكوف دائناً للمسحوب عليو 

ق عليو مقابل الوفاء(، فالساحب أيمر اظتسحوب عليو أبف يدفع الدين اظتستحق )وىو ما يةل
يف كمتو للساحب إىل اظتستفيد بداًل من أف يدفعو للساحب وبذل  يبدو اصةالح ''مقابل 
الوفاء'' واضحاً وىو أنو لكي يقـو اظتسحوب عليو بوفاء الدَّين جيب أف تكوف لديو نقود ؽتلوكة 

اء منها. ويسمى مقابل الوفاء يف ُعرؼ البنوؾ مبسمى ''الرصيد'' وابلتايل للساحب يقـو ابلوف
فالقاعدة أف اظتسحوب عليو يف الكمبيالة ال يلتـز بدفع قيمتها إال إكا قبلها أو أثبت الساحب 

 أف اظتسحوب عليو كانت لديو نقود تكفي للوفاء بقيمتها.
 

فيلتـز البن  بدفع قيمة الشي  فوراً مىت كاف  أما ابلنسبة للشي ، فال يعمل بقواعد القبوؿ فيو،
رصيد الساحب يكفي لذل  حىت لو كاف اتريخ الشي  مل حيل بعد. وقد أورد نظاـ األوراؽ 
التجارية السعودي ثالثة أنواع من األوراؽ التجارية: الكمبيالة والسند ألمر والشي  ومل يورد 

يف كل  شذف معظم القوانُت األجنبية اتركاً ىذه النظاـ تعريفاً لكل ورقة من ىذه األوراؽ، شذنو 
 اظتهمة لفقهاء القانوف وأحكاـ القضاء.

 
 إعالف

تتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجهًا إىل اظتسحوب عليو بدفع مبلغ معُت  الكمبيالة: -1
من النقود لصاحل شخص اثلث، فذطراؼ الكمبيالة ثالثة ىم: الساحب واظتسحوب عليو 

 والكمبيالة ترد بصيغة األمر ابلدفع. واظتستفيد،
 
ص  ػترر وفق شكل معُت حدده النظاـ يتضمن تعهدا من ػترر السند السند ألمر:  -2
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بدفع مبلغ معُت من النقود لصاحل شخص يسمى اظتستفيد، فالسند لو طرفاف فقط مها ػترر 
يقدـ للقبوؿ، ألف  السند وىو اظتسحوب عليو، واظتستفيد. ويًتتب على ىذا أف السند ألمر ال

ػترره ىو الذي يلتـز ابلوفاء، كما أنو ال وجود ظتقابل الوفاء يف السند ألمر ويرد السند ألمر 
 بصيغة التعهد ابلوفاء.

 
ص  ػترر وفق شكل معُت حدده النظاـ يتضمن أمرًا من شخص يسمى  الشيك: -3

لغًا معينًا من النقود الساحب إىل اظتسحوب عليو )وىو بن ( أبف يدفع مبجرد االطالع مب
 للساحب نفسو أو لشخص معُت أو ألمره أو للحامل ويسمى كل منهم ''اظتستفيد''.

 
فمقابل الوفاء ىو دين من النقود مساو على األقل ظتبلغ الورقة التجارية يكوف للساحب لدى 

وأابقة اظتسحوب عليو يف اتريخ اأتحقاقها، نتيجة عالقة بينهما خارجة عن الورقة التجارية 
 عليها والذي على أأاأو يصدر الساحب أمره للمسحوب عليو بدفع قيمتها.

 
 :سقوط احلق يف مساع الدعوى الصرفية

 
( من نظاـ األوراؽ التجارية على ''أال تسمع دعاوى رجوع اضتامل على 116نصت اظتادة )

اظتسحوب عليو واظتظهرين وغَتىم من اظتلتزمُت، بعد مضي أتة أشهر من انقضاء ميعاد تقدمي 
الشي ، وال ُتسمع دعاوى رجوع اظتلتزمُت بوفاء الشي  على بعضهم البعض بعد مضي أتة 

، أو من يـو إقامة الدعوى عليو''.أشهر من اليـو ال  ذي وىف فيو اظتلتـز
 

وجيب التنبيو إىل أف اظتقصود ابلنص ىو عدـ شتاع الدعاوى الصرفية اظتنبثقة من الشي ، دوف 
اظتساس ابلدعاوى اطتاصة اباللتزامات األصلية بُت اظتوقعُت على الشي  بعضهم والبعض واليت  

( 116ه. جدير ابلذكر خةذ البعض يف فهم نص اظتادة )كانت أبباً يف إنشاء الشي  أو تظهَت 
فقد اعتقدوا أف الدعوى الصرفية ال تسمع بعد انقضاء أتة أشهر من اتريخ إصدار الشي  
والصحيح ىو أف ميعاد عدـ شتاع الدعوى يبدأ من اتريخ انتهاء ميعاد تقدمي الشي  وىو شهر 
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أشهر من اتريخ إصدار الشيكات اظتسحوبة  من اتريخ إصداره ابلنسبة للشيكات احمللية وثالثة
يف اطتارج وتستحق السداد ابظتملكة، وابلتايل فإف ميعاد عدـ شتاع الدعوى الصرفية ينقضي 
ابنتهاء مدة أبعة أشهر من اتريخ إصدار الشيكات من النوع األوؿ وابنقضاء تسعة أشهر 

 ابلنسبة للشيكات من النوع الثاين.
 

( حتمل حكمًا غاية يف األمهية حيث أوجب نظاـ األوراؽ 115)جدير ابلذكر أف اظتادة 
التجارية على حامل الشي  تقدديو للوفاء يف مواعيد ػتددة )شهر من اتريخ حتريره(، وعند 
تقدمي الشي  للوفاء ومل تدفع قيمتو جيب على حاملو إثبات االمتناع ابحتجاج أو ما يقـو 

ل الشي  يف مضي اظتواعيد اظتقررة لتقدديو للوفاء أو ( ورتب على إمهاؿ حام118مقامو )اظتادة 
عمل االحتجاج أقوط حقو قبل الساحب إال أنو ال يفيد الساحب من ىذا السقوط إال إكا 
كاف قدـ مقابل الوفاء وظل ىذا اظتقابل موجوداً عند اظتسحوب عليو حىت انقضاء ميعاد تقدمي 

 (.115احب )مادة الشي  مث زاؿ ىذا اظتقابل بفعل غَت منسوب للس
 

وما ينبغي التذكيد عليو يف ىذا الصدد أف حق حامل الشي  يسقط يف الرجوع على الساحب، 
إكا كاف األخَت قد وفر مقابل الوفاء عند إصدار الشي  لدى اظتسحوب عليو، ومل يسحبو أو 

د عند إنشاء جزءا منو خالؿ اظتدة احملددة لتقدديو للوفاء، أما إكا كاف مقابل الوفاء غَت موجو 
الشي ، أو أف الساحب اأًتده كاًل أو جزًءا خالؿ اظتدة احملددة لتقدديو للوفاء، فعندئذ ال 
يسقط حق اضتامل اظتهمل، الذي مل يتقيد ابظتواعيد اظتقررة نظاماً، ألنو ال حيق للساحب أف 

 (.115يثري بال أبب )اظتادة 
 

 اأتقر عليها قضاء مكتب الفصل يف وىذا الدفع جيد أنده يف النظاـ ويف اظتبادئ اليت
لسنة  42ىػ، ورقم 13/4/1414ىػ جلسة 1414لسنة  25منازعات األوراؽ التجارية رقم 

ىػ الذي جاء فيو: ''ومن حيث إنو ابلنسبة للسببُت الثاين 11/6/1414ىػ جلسة 1414
بتقدمي الشيكات والثالث اللذين يستند إليهما اظتتظلم يف تظلمو فإنو حىت بفرض قياـ اظتستفيد 

موضوع الدعوى إىل البن  اظتسحوبة عليو بعد انقضاء اظتدة احملددة لتقدديها وفقا ضتكم اظتادة 
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من نظاـ األوراؽ التجارية )شهر من اتريخ اإلصدار(، فإف كل  ال يؤدى إىل انقضاء  113
د قدـ االلتزاـ الصريف وأقوط حق اضتامل يف الرجوع على الساحب إال إكا كاف الساحب ق

مقابل الوفاء وظل ىذا اظتقابل موجودًا لدى البن  اظتسحوب عليو الشيكات حىت انقضاء 
من  115/2ميعاد تقدمي الشي  مث زاؿ ىذا اظتقابل بفعل غَت منسوب إىل الساحب )اظتادة 

النظاـ اظتشار إليو(، إك يستةيع الساحب يف ىذه اضتالة أف حيتج على اضتامل بسقوط حقو 
ما إكا مل يكن الساحب قد قدـ مقابل الوفاء أصاًل إىل البن  أو كاف قد قدمو مث إلمهالو، أ

أحبو قبل هناية اظتدة اظتشار إليها، أو زاؿ ىذا اظتقابل بعد انقضاء تل  اظتدة بفعل منسوب إىل 
من  115الساحب، ففي ىذه اضتاالت ال يفيد الساحب من حكم الفقرة األوىل من اظتادة 

 لتجارية لعدـ توافر الشروط اظتنصوص عليها يف الفقرة الثانية من تل  اظتادة''.نظاـ األوراؽ ا
 

 ( ما يلي:111، 111ويستفاد من نص املادتني )
 
يشًتط لتمس  الساحب بسقوط الدعوى الصرفية بسبب إمهاؿ اظتستفيد وعدـ تقدمو  -1

وفاء لو خالؿ  خالؿ شهر من اتريخ حترير الشي  للمسحوب عليو أف يكوف قد وفر مقابل
 ىذه اظتدة.

 
أشهر  7جيوز للمستفيد اظتهمل أف يقيم الدعوى الصرفية على الساحب بعد مرور  -2

( بسبب عدـ وجود مقابل وفاء للشي  خالؿ شهر من اتريخ 116اظتنصوص عليها يف اظتادة )
 حتريره.
 
التجارية إال يف  ( من نظاـ األوراؽ116ال تبدأ مدة التقادـ اظتنصوص عليها يف اظتادة ) -3

حالة توافر مقابل الوفاء حبيث إنو إكا كرر اظتستفيد عرض الشي  على اظتسحوب عليو أكثر من 
أشهر من  7مرة وأكد األخَت عدـ وجود مقابل وفاء للشي  واأتغرقت مدة تقدديو الشي  

 اتريخ حتريره، فإف مدة تقادـ الدعوى الصرفية ال تبدأ يف السرايف.
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ظاـ األوراؽ التجارية قد وضع ضمانة قوية للمستفيد اظتهمل وفوت الفرصة على وبذل  يكوف ن
الساحب أيئ النية من التمس  بفوات اظتيعاد النظامي لرفع الدعوى الصرفية طاظتا أنو مل يوفر 

 مقابل الوفاء للشي  الذي حرر ظتصلحة اظتستفيد.
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 أداة ضمان ووفاء«.. السند ألمر»
 زهري بن سليمان احلربش

 
تتكوف األوراؽ التجارية من السند ألمر، الشي ، الكمبيالة ورتيعها خيضع لنظاـ األوراؽ 

السند »ىػ، ويعد 11/11/1383واتريخ  37التجارية الصادر ابظترأـو اظتلكي الكرمي رقم 
إحدى األدوات اظتهمة ضتفظ اضتقوؽ وتوثيق الديوف ظتا لو من وظيفة جوىرية يف أعماؿ « ألمر

ئتماف، إال أنو ورغم ىذه األمهية يالحظ عدـ معرفة وإظتاـ الكثَت ابلسند ألمر كورقة التمويل واال
جتارية كات فوائد ومزااي عديدة، يؤكد كل  صتوء الكثَت من اظتتعاملُت ابألوراؽ التجارية إىل 
اأتخداـ الشي  كذداة ضماف على حنو خيالف وظيفة الشي  احملددة لو يف نظاـ األوراؽ 

وىي أنو أداة وفاء ال ضماف ابلرغم من وجود السند ألمر الذي يعد أداة ضماف التجارية 
ووفاء، فهو أداة ضماف عند التحرير ومنح التمويل وأداة وفاء عند االأتحقاؽ أي عند حلوؿ 

ألوضح ماىية وكيفية « السند ألمر»األجل. عتذا فإنٍت أذتناوؿ من خالؿ مقايل ىذا 
ند منح التمويل وإبراـ العقود وأداة وفاء عند اأتحقاؽ الدين أو االأتفادة منو كذداة ضماف ع

تعثر اظتدين يف حاؿ ما إكا كاف السند ألمر يستحق عند االطالع، ىادفًا من مقايل ىذا إىل 
زايدة الوعي القانوين وحىت يتم اأتخداـ السند ألمر بشكل واأع ليؤدي وظيفتو احملددة يف 

ث يتم التوقف عن اأتخداـ الشي  كذداة ضماف وحصر دوره النظاـ كذداة ضماف ووفاء وحبي
أبف يكوف أداة وفاء، وىو ما أيؤدي من الناحية العملية إىل التقليل أو القضاء على ظاىرة 

 الشيكات بال رصيد وفق الشرح أدانه.
 

ص  ػترر وفقًا لشكل معُت، يتضمن بياانت نص عليها »ديكن تعريف السند ألمر أبنو 
هد ػترره بدفع مبلغ معُت للمستفيد يف اتريخ معُت أو قابل للتعيُت، أو مبجرد النظاـ، يتع

، أي أف السند البد أف يكوف مكتواًب وفق بياانت حددىا نظاـ األوراؽ «االطالع عليو
التجارية، وينةوي على تعهد واضح وصريح بدفع مبلغ ػتدد من اظتاؿ للمستفيد، ودفع ىذا 

ـ( أو مبجرد االطالع. كما 22/11/2111خ حيدده احملرر )مثاًل اظتبلغ إما أف يتم يف اتري
من نظاـ األوراؽ التجارية البياانت الواجب توافرىا يف السند ألمر وىي : أ(  87حددت اظتادة 
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شرط األمر أو عبارة )أند ألمر( مكتوبة يف منت السند وابللغة اليت كتب هبا. ب( تعهد غَت 
من النقود. ج( ميعاد االأتحقاؽ. د( مكاف الوفاء. ىػ( اأم  معلق على شرط بوفاء مبلغ معُت

من جيب الوفاء لو أو ألمره. و( اتريخ إنشاء السند ومكاف إنشائو. ز( توقيع من أنشذ السند 
)احملرر(، عليو يكوف ىذا ىو اظترجع واظتعيار الذي حُيدد بو نظامية السند ألمر، فالسند اطتايل 

يعد أندًا ألمر، واالأتثناء من كل  ىو أف خيلو السند ألمر من من أحد البياانت أعاله ال 
ميعاد االأتحقاؽ أو مكاف الوفاء أو مكاف اإلنشاء، فإكا خال السند من ميعاد االأتحقاؽ 
اعترب واجب الوفاء لدى االطالع وإكا خال من بياف مكاف الوفاء أو موطن احملرر، اعترب مكاف 

ااًن للمحرر، وإكا خال من بياف مكاف اإلنشاء اعترب منشذ يف إنشاء السند مكااًن للوفاء ومك
اظتكاف اظتبُت جبانب اأم احملرر. لذا يتعُت على كل اتجر التذكد من أف منوكج السند ألمر الذي 
يستخدمو يف جتارتو وأعمالو ينسجم مع ما ىو موضح أعاله، أي أف السند ألمر حيمل 

عند اأتحقاؽ الدين « الدائن»ل  حىت ال يفاجذ التاجر البياانت اإللزامية على أقل تقدير وك
ومةالبتو اظتدين ابلسداد أف السند ألمر الذي حصل عليو ال يعد ورقة جتارية ختضع لنظاـ 
األوراؽ التجارية، وابلتايل ضياع اضتماية القانونية والقضائية اليت قررىا النظاـ للورقة التجارية. 

فقد اضتماية اظتقررة لو كورقة « أند ألمر»د ألمر خالياً من عبارة فعلى أبيل اظتثاؿ إكا جاء السن
جتارية واعترب أند دين عاداي ال خيضع الختصاص قضاء األوراؽ التجارية، وابلتايل يفقد 
اظتستفيد حقو يف إقامة دعوى صرفية مبوجب ىذا السند ألمر أماـ مكاتب الفصل يف منازعات 

ارة والصناعة، فالتقاضي مبوجب السند ألمر كو مزااي ختتلف عن األوراؽ التجارية يف وزارة التج
التقاضي مبوجب أند الدين العادي أماـ القضاء الشرعي، حيث ال حيتاج التقاضي مبوجب 
السند ألمر إىل إثبات السبب الذي من أجلو أصدر اظتدين السند ألمر وال حيتاج الدائن إىل 

ود وكشوؼ اضتساب، فاظتبلغ الوارد يف السند ألمر إثبات الدين مبوجب مستندات أخرى كالعق
ىو مبلغ الدين وىو ما يعرؼ لدى رجاؿ القانوف مببدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. كما أف 
من ؽتيزات السند ألمر أف حتديد ميعاد االأتحقاؽ معلـو مبوجب النظاـ، فقد نصت اظتادة 

ديد ميعاد االأتحقاؽ، وعتذا فإما أف حيدد ميعاد من نظاـ األوراؽ التجارية على طريقة حت 38
االأتحقاؽ إبحدى الةرؽ اظتذكورة يف تل  اظتادة أو تًتؾ خانة اأتحقاؽ السند ألمر دوف 
تعبئة ويصبح السند ألمر واجب السداد لدى االطالع أي مىت ما قدمو اظتستفيد للسداد، لذا 
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يتماشى مع ما ىو منصوص يف أحكاـ  فإف السند ألمر الذي يتضمن ميعادًا لالأتحقاؽ ال
من نظاـ األوراؽ التجارية ال يعترب أندًا ألمر، فإكا تضمن السند ألمر ميعاداً  38اظتادة 

لالأتحقاؽ أصبح أاري اظتفعوؿ كورقة جتارية مدة ثالث أنوات من اتريخ االأتحقاؽ، 
تحقًا لدى االطالع وديكن خالؿ ىذه اظتدة إقامة دعوى بشذنو كورقة جتارية، وإكا كاف مس

أصبح أاري اظتفعوؿ مدة أربع أنوات من اتريخ اإلنشاء شريةة أف يتضمن اإلعفاء من حترير 
االحتجاج واظتصروفات. أيضًا ىناؾ ميزة أخرى تتعلق ابلتقاضي مبوجب السند ألمر حيث 

كل   توجد بياانت اختيارية ديكن إضافتها يف السند ألمر الختصار إجراءات التقاضي ويتمثل
يف شرط الرجوع بال مصروفات أو دوف احتجاج، واالحتجاج ىنا يعٍت عدـ جواز إقامة 
الدعوى مباشرة لدى مكاتب الفصل يف منازعات األوراؽ التجارية قبل تقدمي احتجاج بسبب 
السند ألمر لدى مكتب االحتجاج أواًل، فالسند ألمر اظتتضمن مثل ىذا الشرط يعةي اظتستفيد 

ن السرعة واظترونة يف عدـ التوجو إىل مكتب االحتجاج الواقع يف الغرفة التجارية منو اظتزيد م
الصناعية بل ديكنو التوجو مباشرة إىل مكتب الفصل يف منازعات األوراؽ التجارية، األمر الذي 

 يؤدي إىل أرعة البت يف دعواه ويوفر الكثَت من الوقت واصتهد عليو كدائن.
ت أعاله إبعداد منوكج للسند ألمر لغرض حفظ حقوقو وفق الةريقة إف قياـ التاجر كما أوضح

اليت حددىا النظاـ وابالأتفادة من البياانت االختبارية يعد أفضل وأألم من الناحيتُت القانونية 
والعملية ضتفظ اضتقوؽ ابعتبار أف السند ألمر وجد ضمن األوراؽ التجارية ليكوف أداة ضماف 

السند ألمر كذداة ضماف بداًل من الشي  يقلل من ظاىرة الشيكات ووفاء، كما أف اأتخداـ 
بال رصيد، ألنو وكما أألفنا فإف السند ألمر يصبح عند االأتحقاؽ أداة وفاء تقـو مقاـ 
الشي . فالسند ألمر يستخدـ كذداة ضماف ووفاء خالفًا للشي  الذي ال جيوز ألطرافو تغيَت 

فاء إىل أداة ضماف، كما أف السند ألمر ديكن أف يتضمن وظيفتو إبرادهتم وحتويلو من أداة و 
توقيع الكفالء وىو ما دينح الدائن ضماان إضافيا األمر الذي ديكنو من الرجوع على األصيل أو 
الكفيل دوف ترتيب، كما أف اظتدة الصاضتة إلقامة دعوى صرفية مبوجب السند ألمر أوأع 

ومبجرد صدور السند ألمر وتوقيع ػترره فإف التعهد وأطوؿ خالفاً للشي ، إضافة إىل كل  فإنو 
ابلدفع يقـو وال يستةيع ػترر السند ألمر بعدىا التنصل منو أو السعي لدى البن  مثالً 

 إليقاؼ صرفو.
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ختامًا يتضح أف السند ألمر ىو أداة الضماف اظتثلى كما أراد عتا النظاـ، أما الشي  فهو أداة 

ضماف، وعتذا فإف قياـ اصتهات اظتعنية واإلشرافية بتعريف وتثقيف وفاء فقط وال يستخدـ كذداة 
اصتمهور بوظيفة السند ألمر كورقة جتارية وتعميم منوكج السند ألمر على رتيع الغرؼ التجارية 
مسذلة مهمة وضرورية لزايدة الوعي ابلسند ألمر كورقة جتارية وبفوائده، األمر الذي يؤدي إىل 

حبيث يتم أيضًا القضاء تدرجييًا على ظاىرة حترير الشيكات بال رصيد، التوأع يف اأتخدامو، و 
كما أقًتح على اصتهات التشريعية وحىت تتم تقوية وظيفة السند ألمر يف اجملتمع االقتصادي أبف 
يعد السند ألمر من الناحية النظامية أداة تنفيذ عند فشل اظتدين يف السداد، حيث ال حيتاج 

ى مبوجبو ضد اظتدين إمنا يتقدـ بو مباشرة إىل ػتكمة أو قاضي التنفيذ ليتم الدائن إىل رفع دعو 
التنفيذ على اظتدين، وكما ىو حاصل لدى الدوؿ اجملاورة، كما أنو وللحد من ظاىرة االدعاء 
دوف وجو حق من قبل ػترر السند أبف توقيعو الوارد على السند ألمر مزور نقًتح أف يتضمن 

مة على اظتدين اظتدعي بذل  إكا ما ثبت من تقرير األدلة اصتنائية أف ادعاء النظاـ عقوبة أو غرا
 التزوير كاف ابطالً.
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 حلول عملية إلعادة الثقة املفقودة للشيك
 طلعت زكي حافظ

 
 

، أف حجم قضااي الشيكات من 14274قدرت إحصائية نشرت يف جريدة "عكاظ" يف العدد 
دوف رصيد )اظترجتعة(، اليت تنظرىا وزارة التجارة والصناعة السعودية، قرابة ملياري رايؿ، بينما 
أشارت إحصاءات أخرى إىل أف عدد قضااي الشيكات من دوف رصيد يف ؼتتلف مدف اظتملكة 

، كما كشفت الغرفة التجارية 2114قضية يف عاـ  5811ية، قد بلغ حنو العربية السعود
الصناعية يف الرايض، أف مكتب االحتجاج التابع عتا، تلقي خالؿ السنوات اطتمس اظتاضية، 

مليار رايؿ، بينها  1.649قضية لشيكات من دوف رصيد، بلغت قيمتها اإلرتالية  4214حنو 
 مليار رايؿ. 46.9اليت قدرت قيمتها بنحو ، و 2114قضااي خاصة بعاـ  614حنو 
 

ىذه اإلحصاءات اظتخيفة بل اظترعبة اقتصاداي اظتتعلقة ابلشيكات من دوف رصيد، تسببت 
ولؤلأف الشديد يف فقداف الشي  لقيمتو وىيبتو التجارية، اليت منحها لو نظاـ األوراؽ 

ل معُت حدده النظاـ، التجارية السعودية، الذي عرؼ الشي  على أنو، ص  ػترر وفق شك
أيمر مبوجبو شخص يةلق عليو )الساحب أو احملرر(، شخصا آخر يسمى )اظتسحوب عليو(، 
ويكوف يف العادة مصرفاً، أبف يدفع لدى االطالع مبلغًا معينًا من النقود ألمر شخص آخر أو 

 للحامل وىو )اظتستفيد(.
 

أبنو أداة أو ورقة جتارية تستحق وكما ىو واضح من تعريف نظاـ األوراؽ التجارية للشي ، 
الدفع مبجرد االطالع وتقدديها للمصرؼ اظتسحوب عليو، بصرؼ النظر عن التاريخ الذي حرر 
فيو الشي ، طاظتا أف مدة الشي  مل تتقادـ، وىذه اظتدة قد حددىا نظاـ األوراؽ التجارية 

بثالثة أشهر ابلنسبة السعودية، بستة أشهر ابلنسبة للشيكات اظتسحوبة داخل السعودية، و 
للشيكات اظتسحوبة خارج السعودية، ومن ىذا اظتنةلق فإنو ال ديكن أبي حاؿ من األحواؿ 
وحتت أية ظروؼ أف يستخدـ الشي  كذداة ائتماف أو أتجيل لقيمة الدفع، وكما ىو واقع 
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معُت،  اضتاؿ ابلنسبة للكمبيالة، اليت تستحق الدفع الوفاء لدى االطالع أو بعد انقضاء أجل
 فهي ابلتايل تعترب أداة وفاء وائتماف يف الوقت نفسو، بينما الشي  يعترب أداة وفاء فقط.

 
تفاداي عتذا اطتلط بُت الكمبيالة والشي ، اشًتط قانوف جنيف اظتوحد ومعظم التشريعات اليت 
 اأتقت منو، إدارج اأم الورقة التجارية، كمبيالة أو شي ، يف منت الص  الذي حررت بو،
وتفاداي كذل  للخلط اضتاصل بُت الشي  والكمبيالة، فقد أكد نظاـ األوراؽ التجارية 
السعوي، على أف الشي  دائمًا يكوف مستحق الوفاء لدى االطالع ألنو أداة وفاء فحسب، 
وعتذا ال يشًتط ككر اتريخ االأتحقاؽ فيو، أما ابلنسبة للكمبيالة، فقد تستحق الوفاء لدى 

انقضاء أجل معُت، كما أف النظاـ نفسو قد شدد أبنو ال غتاؿ للقبوؿ يف  االطالع أو بعد
الشي ، فهو حُت يقدـ للمسحوب عليو يكوف كل  بغرض اأتيفاء قيمتو، ألنو يستحق 

 الدفع لدى االطالع، بينما جيوز تقدمي الكمبيالة إىل اظتسحوب عليو لقبوعتا قبل وفائها.
 

ضافة إىل األجهزة اضتكومية اظتختلفة، كوزارة الداخلية ووزارة نظاـ األوراؽ التجارية السعودي، إ
التجارة والصناعة ومؤأسة النقد العريب السعودي، قد تنبهوا رتيعًا طتةورة انتشار ظاىرة 
الشيكات من دوف رصيد يف اظتملكة العربية السعودية، والأيما أف تفشيها قد يضعف الثقة 

ديُت، وأصدروا تبعًا لذل  العديد من التشريعات والقوانُت ابلنظاـ التجاري ونظاـ النقد السعو 
اليت جتيز يف بعض اضتاالت، فرض غرامات مالية مع التشهَت بساحب الشي ، إضافة إىل أنو 
أحيااًن قد تصدر يف حقو، قاصدًا بذل  الساحب، أحكاـ أخرى تقضي ابلسجن والغرامة 

اؽ التجارية السعودي، توقيع اضتجز التحفظي والتشهَت والسحب معاً، كما قد أجاز نظاـ األور 
ابلنسبة للكمبيالة، ومبوجب  67على منقوالت أي مدين ابلورقة التجارية، مبوجب اظتادة 

 ، ابلنسبة لسند األمر والشي .117و 89اظتادتُت 
 

برأي أف نظاـ األوراؽ التجارية السعودية، مل يقصر يف التشديد على أمهية احًتاـ الوفاء بقيمة 
الشي  التجاري مبجرد االطالع، من خالؿ أن القوانُت الصارمة وإقرار العقوابت الرادعة يف 
حق اظتخالفُت، ولكن وكما يبدو األمر، أبف اضتاجة أصبحت ملحة إىل تفعيل آليات التةبيق 
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لتل  العقوابت يف حق اظتخالفُت، دومنا أية ىوادة أو هتاوف أو حيت رزتة، حبيث نكفل بذل  
االقتصاد الوطٍت، والنظاـ النقدي السعودي، وجتنيبهما من أف يكوان عرضة النتشار أالمة 

 ظاىرة الشيكات من دوف رصيد.
 

برأي من بُت اضتلوؿ العملية، الواجب تةبيقها يف حق الذين يكتبوف شيكات من دوف رصيد، 
يف بعض  وكل  هبدؼ القضاء على تل  الظاىرة، تغليظ العقوبة اظتالية وعقوبة التشهَت،

اضتاالت، ابلذات اليت يثبت فيها أوء النية، والتعمد من قبل بعض ضعاؼ النفوس، بتحرير 
شيكات هبدؼ التحايل والتالعب اظتتعمد حبقوؽ اآلخرين اظتالية، ولعل من بُت اضتلوؿ أيضاً، 
إجياد شبكة معلومات عن ػترري الشيكات من دوف رصيد، تساعد األطراؼ أصحاب العالقة 

ختاك احتياطاهتم الالزمة جتاه الةرؼ اآلخر، ابلذات يف حالة تعاملهم ابلشيكات، على ا
 واأتخدامها كوأيلة لتسوية التعامالت التجارية واظتالية.

 
ومن بُت اضتلوؿ كذل ، التشديد على شةب السجالت التجارية وإلغاء الًتاخيص اظتهنية، ظتن 

كل  إغالؽ احملالت التجارية، وكذل  التضييق  تثبت ؼتالفتو لنظاـ األوراؽ التجارية، مبا يف
على اظتخالفُت وػتاصرهتم يف حياهتم اظتعيشية االعتيادية، من قبل اصتهات اضتكومية، كوزارة 
الداخلية وغَتىا، بتةبيق العقوابت غَت اظتالية، اظتتمثلة مثال يف اظتنع من السفر، وإيقاؼ 

 خدمات اظتياه والكهرابء واعتاتف وخالفو.اطتدمات األأاأية عن منزؿ ومكتب اظتخالف، ك
 

ومن بُت اضتلوؿ أيضًا إعةاء مراكز الشرطة اظتنتشرة يف اظتملكة العربية السعودية، الصالحية 
الكاملة يف القبض واظتعاقبة الفورية ظتن يثبت أبنو قد كتب شيكا من دوف رصيد، وكل  مبجرد 

 عليو. تقدمي اظتستفيد لورقة اعًتاض من البن  اظتسحوب
 

من بُت اضتلوؿ أيضاً، التشديد على اظتصارؼ احمللية، بعدـ التعامل مع من حيرر شيكات من 
دوف رصيد، مبا يف كل  أحب دفًت الشيكات، والسماح عتم ابلوفاء اصتزئي لقيمة الشي ، 
وأيضًا إجراء عمليات اظتقاصة بُت حساابت ػترر الشي  اظتختلفة، اليت حيتفظ هبا يف اظتصرؼ 



21 

 

ظتسحوب عليو، إضافة إىل اضتساابت اليت حيتفظ هبا يف اظتصارؼ احمللية األخرى، من خالؿ ا
 اأتخداـ ما يعرؼ بنظاـ تسوية اظتدفوعات اظتالية، الذي يرمز لو بنظاـ )أريع(، وابهلل التوفيق.
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 الفرق بني الشيك الذي يظّهر والذي ال يظّهر
 عبد الفتاح سليمان

 
لمو للمستفيد منو، فإف ىذا اظتستفيد رمبا يقـو بصرؼ الشي  حينما يصدر شخص شيكاً ويس

نقداً من البن  اظتسحوب عليو أو يقـو إبيداعو يف حسابو لدى بنكو، وقد يرغب اظتستفيد من 
والشي  قد يكوف  الشي  يف نقل ملكيتو إىل الغَت فيقـو بتظهَته إىل كل  الغَت وتسليمو لو.

لط البعض، ومنهم ػ مع األأف ػ بنوؾ وػتاكم )أجنبية( بُت قاباًل للتظهَت ورمبا ال يكوف، وخي
 الشي  الذي ديكن تظهَته والشي  الذي ال يظّهر.

 
 17/5/1999الصادر بتاريخ  1999لسنة  17وأحكاـ الشي  يف مصر ينظمها القانوف رقم 
تشرين  اظتعموؿ هبا اعتباراً من أوؿ 539إىل  472إبصدار قانوف التجارة، وكل  يف اظتواد من 

اللتُت عمل هبما اعتبارًا من اتريخ العمل  536و 535)عدا اظتادتُت  2115األوؿ )أكتوبر( 
 ابلقانوف(.

 
 

ويف الدوؿ العربية واألجنبية ينظم أحكاـ الشي  القوانُت الصادرة فيها، ومن كل  نظاـ 
ىػ 11/11/1383بتاريخ  37)قانوف( األوراؽ التجارية السعودي الصادر ابظترأـو اظتلكي رقم 

، وقانوف 1966لسنة  12وقانوف اظتواد اظتدنية والتجارية القةري، وقانوف التجارة األردين رقم 
 .1981لسنة  68ارة الكوييت الصادر ابظترأـو بقانوف رقم التج
 

 :تـــداول الشيــك
 

تداوؿ الشي  يعٍت انتقالو بعد إصداره من شخص إىل شخص، وىذا التداوؿ يتم إبحدى 
طرؽ ثالث حسب طبيعة الشي ، ومدى قابليتو للتداوؿ، وىذه الةرؽ ىي التظهَت يف الشي  

 شتي، والتسليم يف الشي  ضتاملو.ألمر، وحوالة اضتق يف الشي  اال
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التظهَت تصرؼ قانوين ينتقل مبوجبو الشي  واضتق الذي ديثلو  تداول الشيك لألمر ابلتظهري:

من شخص يسمى اظتظهر )اظتستفيد األوؿ أو اضتامل( إىل شخص آخر يسمى اظتظهر إليو 
حينما يظّهر الشي  اظتستفيد )اظتستفيد الثاين( نقالً اتماً، وقد يكوف التظهَت على أبيل التوكيل 

منو إىل بنكػو ويودعو لديو ليقـو بتحصيل قيمتو وإيداعها يف حساب كل  اظتستفيد لدى 
 البن .
 

 ويتم التظهري عادة على ظهر الشيك، ولذا مسي تظهريًا.
 

ويشًتط يف تظهَت الشي  عدة شروط موضوعية، ىي أف يكوف ُمظهر الشي  حاماًل شرعياً لو 
و اظتستفيد األوؿ منو أو من آؿ إليو الشي  بسلسلة متصلة من التظهَتات، وأف أبف يكوف ى

يكوف اظتظهر أىاًل للتوقيع على الشي ، أبف يكوف ابلغًا أن الرشد اظتدين، وأف يصدر التظهَت 
من شخص كي صفة وألةة يف التظهَت أبف يكوف اظتظهر ىو اظتال  نفسو أو وكيلو أو انئبو 

التظهَت خالياً من عيوب الرضا أبال يقع اظتظهر حتت أتثَت الغلط أو اإلكراه اظتفوض، وأف يكوف 
أو التدليس، وأف يكوف التظهَت خاليًا من أي شرط ) وكل شرط يعلق عليو التظهَت يعترب كذف 
مل يكن ويبقى التظهَت صحيحاً(، وأف يرد التظهَت على كامل مبلغ الشي  وابلتايل ال جيوز 

 تظهَتاً جزئياً.صرؼ الشي  اظتظهر 
 

ويشًتط لصحة التظهَت شرط شكلي واحد ىو صيغة التظهَت، أبف يتضمن تظهَت الشي  
إعالاًن عن إرادة اظتظهر نقل اضتق الثابت يف الشي  من اظتظهر إىل اظتظهر إليو نقاًل اتماً، أي 

د إىل تظهَت انقل للملكية )وىذا ىو األصل(، أو على أبيل التوكيل للتحصيل )من اظتستفي
بنكو(، وكل  بذكر عبارة تفيد التوكيل كعبارة ) القيمة للتحصيل( أو )القيمة للقبض(، أو أي 

 بياف آخر يفيد التوكيل كعبارة ) يودع يف حسابنا رقم... (.
 

وبياانت التظهَت عادة ىي اأم اظتظهر إليو، واتريخ التظهَت، وتوقيع اظتظهر )وىذا ىو التظهَت 
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تم التظهَت على بياض بتوقيع اظتستفيد خلف الشي  دوف أي بياانت الكامل(، وجيوز أف ي
أخرى )وىو التظهَت على بياض(. ويرد التظهَت إكا كاف كاماًل على وجو الشي  أو على ظهره، 
أما إكا كاف التظهَت على بياض، فيشًتط لصحتو أف يتم على ظهر الشي  وليس على وجهو، 

 االحتياطي الذي يرد على وجو الشي . حىت ال يتم اطتلط بينو وبُت الضماف
 

تداوؿ الشي  االشتي حبوالة اضتق: إكا كاف الشي  غَت قابل للتظهَت فيكوف شيكاً اشتياً، أي ال 
جيوز تظهَته وابلتايل ال يصرؼ إال للمستفيد األوؿ منو، ويتم تداولو )أي انتقاؿ ملكيتو من 

 ي بتنازؿ اظتستفيد كتابو عن الشي  إىل الغَت.اظتستفيد األوؿ إىل الغَت( بةريق حوالة اضتق، أ
 

ابلتسليم من يد إىل يد، والشي  ضتاملو ىو الشي  احملرر للحامل، أو  تداول الشيك حلامله:
لشخص مسمى ومنصوص فيو على عبارة ''أو ضتاملو'' أو أي عبارة أخرى تفيد ىذا اظتعٌت، أو 

 الشي  الذي مل يذكر فيو اأم اظتستفيد.
 

 :الذي يظّهرالشيـك 
 

الشي  الذي يظّهر ىو الشي  اظتشروط دفعو إىل شخص مسمى أواء نص فيو على شرط 
من نظاـ األوراؽ التجارية  98من قانوف التجارة، واظتادة  486/2األمر أو مل ينص )اظتادة 

السعودي(، ومثاؿ كل  أف يرد ابلشي  عبارة )ادفعوا ألمر السيد/ فالف(، أو عبارة ) ادفعوا 
يد/ فالف ( دوف ككر كلمة ألمر، ففي اضتالتُت جيوز للمستفيد من الشي  تظهَته )أي نقل للس

 ملكية( إىل شخص آخر.
 

 :الشيـك الذي ال يظّهر
 

والشي  الذي ال يظّهر ىو الشي  اظتشروط دفعو لشخص مسمى واظتكتوبة فيو عبارة )ليس 
نوف التجارة اظتصري(، أو أي عبارة من قا 486/3ألمر( أو أي عبارة أخرى هبذا اظتعٌت )اظتادة 
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 من نظاـ األوراؽ التجارية السعودي(. 98أخرى ؽتاثلة )اظتادة 
 

 ومعٌت كل  أف الشي  الذي ال يظّهر لػو حالتاف:
 

 أف يكتب يف الشي  عبارة )ادفعوا ليس ألمر...(. احلالة األوىل:
 

وفيها أدرؾ القانوف مدى ثقل عبارة ) ادفعوا ليس ألمر... (، خاصة أف العرؼ  واحلالة الثانية:
اظتصريف وما عليو العمل يف طباعة أوراؽ دفاتر الشيكات قد جرى على طباعة عبارة ) ادفعوا 
ألمر... ( يف ورقة الشي ، ولذا نص القانوف على جواز وضع عبارة أخرى حتل ػتل عبارة ) 

من قانوف التجارة  486/3عوا ليس ألمر... ( ابلشي  هبذا اظتعٌت ) كما تنص عليو اظتادة ادف
من نظاـ األوراؽ التجارية  98اظتصري( أو أي عبارة أخرى ؽتاثلة ) كما تنص عليو اظتادة 

السعودي(. لكن ما العبارة األخرى هبذا اظتعٌت ) الواردة يف القانوف اظتصري(، أو العبارة األخرى 
 اظتماثلة ) الواردة يف نظاـ األوراؽ التجارية السعودي(.

 
اظتعروؼ أف اظتقصود بعبارة ) ادفعوا ليس ألمر ( أنو ال جيوز للمستفيد األوؿ من الشي  تظهَته 
إىل الغَت، ولذا فإف وضع أي عبارة أخرى يف الشي  هبذا اظتعٌت أو ؽتاثلة عتا تعٍت أف الشي  ال 

كتابة بياانت الشي  مبا فيها وضع عبارة )ادفعوا ألمر(، أو عبارة   يتم تظهَته، والذي ديل 
)ادفعوا ليس ألمر(، أو أي عبارة هبذا اظتعٌت أو ؽتاثلة عتا ىو أاحب الشي  نفسو )أو 
حاملو(، حىت ولو كانت مناكج الشيكات تةبع مبعرفة البن  اظتسحوب عليو، فساحب الشي  

يراىا على صدر الشي  تفيد معٌت، أو ؽتاثلة لعبارة )ادفعوا  لو مةلق اضترية يف وضع العبارة اليت
 ليس ألمر( لتجعل الشي  ال يظّهر.

 
وجرى العرؼ اظتصريف واأتقرت أحكاـ القضاء على أف العبارة اليت تعٍت عبارة )ادفعوا ليس 

ترد يف ألمر( أو اظتماثلة عتا، اليت يًتتب عليها اعتبار الشي  اشتيًا ال جيوز تظهَته ديكن أف 
 الصور التالية :
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( شةب كلمة )ألمر( : أبف يقـو أاحب الشي  أو حاملو بشةب كلمة )ألمر( الواردة يف 1)

منوكج الشي ، ألف شةب كلمة ألمر يعٌت إعالف عن إدارة اظتستفيد األوؿ أو حامل الشي  
شي  اشتى  أبف يكوف ىذا الشي  غَت قابل للتظهَت، وىف ىذه اضتالة يتحوؿ الشي  لؤلمر إىل

 غَت قابل للتظهَت.
 

وال ديكن ألحد إىدار إدارة اظتستفيد األوؿ أو حامل الشي  يف ىذا الصدد، وإال كاف شةبو 
لكلمة )ألمر( عبثا، والعبث منهي عنو شرعًا وقانوانً. ويف ىذا قضت ػتكمة النقض اظتصرية 

داولو يكوف طبقًا لؤلوضاع أبنو: إكا كاف الشي  اشتياً أبف تضمن شرط األمر ومت شةبو، فإف ت
(، 22/5/2111جلسة  -ؽ 71لسنة  571اظتقررة ضتوالة اضتق يف القانوف اظتدين )الةعن رقم 

أي أف ىذا الشي  يتحوؿ من شي  لؤلمر جيوز تظهَته إىل شي  اشتي ال جيوز تظهَته، 
 وابلتايل تنتقل ملكيتو حبوالة اضتق.

 
و وجرت تعليمات جهاز تفتيشو على أف شةب  ورغم وضوح ما تقدـ، فإف بن  مصر قد خالف

 (.29/5/2115كلمة )ألمر( يف الشي  ال دتنع تظهَته )تعليمات جهاز التفتيش بتاريخ 
 

قبل تةبيق قانوف  2111وال جيوز للبعض القوؿ إف حكم ػتكمة النقض بعاليو صادر عاـ 
قض اظتذكور كاف تقنيناً التجارة اظتصري، وابلتايل ال يسري على ما تقدـ، ألف حكم ػتكمة الن

ظتا جرى عليو العرؼ اظتصريف قبل إصدار قانوف التجارة، وال خيالف القانوف اضتايل، بل ىو 
 مفسر للعبارة اليت تعٍت )ليس ألمر(.

 
( وضع خامت )يصرؼ للمستفيد األوؿ فقط(، وأحياانً يضع أاحب الشي  أو حاملو عبارة 2)

على صدر الشي  اظتتضمن كلمة )ألمر(، أو يضع أو خامت )يصرؼ للمستفيد األوؿ فقط( 
عبارة أو خامت )غَت قابل للتداوؿ( أو )غَت قابل للتظهَت(، وكلها عبارات تكشف عن إرادة 

 أاحب الشي  أو حاملو يف أف يكوف الشي  غَت قابل للتداوؿ.
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ا اظتادة من قانوف التجارة )وىو ما تنص عليو أيض 477/4يؤيد ما تقدـ ما تنص عليو اظتادة 

/ج من نظاـ األوراؽ التجارية السعودي( من أف: )الشي  اظتستحق الوفاء يف مصر 95
واظتشتمل على شرط غَت قابل للتداوؿ ال يدفع إال للمستفيد الذي تسلمو مقًتانً هبذا الشرط(، 
حيث يصبح ىذا الشي  اشتياً، وال يتم تظهَته، وينتقل اضتق الثابت فيو بةريق حوالة اضتق، 

شرط غَت قابل للتداوؿ ؽتاثل لشرط يصرؼ للمستفيد األوؿ فقط وشرط غَت قابل للتظهَت، و 
 وكلها تلغي كلمة )ألمر( اظتوجودة يف الشي .

 
 :القضاء السعودي

 
ورغم ما تقدـ، قضت صتنة تسوية اظتنازعات اظتصرفية يف اظتملكة )وىي ػتكمة مصرفية 

راؽ التجارية السعودية، حيث قضت يف اضتكم متخصصة( يف حكمُت عتا ابظتخالفة لنظاـ األو 
األوؿ بعدـ جواز االحتجاج أبف الشيكات اضتكومية ال تصرؼ إال للمستفيد األوؿ فقط، ألف 
احتواء الشي  على كلمة )ألمر( جتعلو قاباًل للتظهَت ما مل يقيد صرفو لشخص معُت ابلذات 

(، واضتكم 339، ص 512اظتبدأ رقم اظتنشور ابظتنازعات اظتصرفية،  – 98/1425)القرار رقم 
الثاين قضى أبف إضافة عبارة يصرفو للمستفيد األوؿ فقط على الشي  احملتوي على كلمة 
)ألمر( ال تلغى تلقائيًا كلمة ألمر. مؤدى كل  ال يسري أثر ىذه العبارة إال إكا شةبت كلمة 

 ألمر.
 

، اظتنشور يف اظتنازعات 153/1426م ال يعترب البن  ؼتالفًا يف حالة قبوؿ تظهَته )القرار رق
(.ويًتتب على اضتكمُت بعاليو القاضيُت أبف وضع عبارة  413/ ص 761اظتصرفية، اظتبدأ رقم 

)يصرؼ للمستفيد األوؿ فقط( على صدر الشي  ال حيوؿ دوف تظهَته طاظتا وجدت كلمة 
 )ألمر( يف الشي  ومل تشةب.

 
من نظاـ األوراؽ التجارية ويهدرىا، حيث  95و 98وىذاف اضتكماف يتجاوزاف نص اظتادتُت 
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تنص اظتادة األوىل على أنو: ''... والشي  اظتشروط دفعو إىل شخص معُت واظتكتوب فيو عبارة 
ليس ألمر أو أي عبارة أخرى ؽتاثلة ال جيوز تداولو إال ابتباع أحكاـ حوالة اضتق، أي أنو شي  

ى ال يظّهر''، وتنص اظتادة الثانية على أنو: ''.. والشي  اظتشتمل على شرط )غَت قابل اشت
 للتداوؿ( ال يدفع إال ضتاملو الذي تسلمو مقًتانً هبذا الشرط''.

 
وأي عبارة أخرى ؽتاثلة لعبارة )ليس ألمر( مثل عبارة )يصرؼ للمستفيد األوؿ فقط( أو عبارة 

) غَت قابل للتظهَت(، تعٍت انصراؼ إدارة أاحب الشي  أو )غَت قابل للتداوؿ( أو عبارة 
حاملو إىل عدـ جواز تظهَته، وىي إدارة جيب احًتامها من قبل القضاء ومن قبل البنوؾ، ألف 

من نظاـ األوراؽ التجارية السعودي مل  98نص )أو أي عبارة أخرى ؽتاثلة( الواردة يف اظتادة 
امًا إلرادة أطراؼ الشي ، كما أف وضع عبارة )يصرؼ يوضع عبثاً، وإمنا وضعو النظاـ احًت 

للمستفيد األوؿ فقط( ىو تعديل لكلمة )ألمر( الواردة يف منوكج الشي  اظتةبوع ابعتبار تل  
 العبارة الحقة يف وضعها لتاريخ وضع كلمة )ألمر(.

 
 النظاـ، وؼتالفُت واضتقيقة أف اضتكمُت بعاليو وضعػا البنوؾ السعودية يف مذزؽ ابعتبارمها ؼتالفُت

ظتا جرى عليو العمل والعرؼ اظتصريف، ؽتا تضةر معو البنوؾ إىل إما إصدار منوكجُت للشيكات 
أحدمها فيو شرط األمر ىكذا )ادفعوا ألمر... ( واآلخر فيو عبارة )ادفعوا ليس ألمر... (، أو 

 ا لكنها مشةوبة.إصدار منوكجُت للشي  أحدمها فيو كلمة )ألمر( واآلخر فيو الكلمة نفسه
 

ولذا، ندعو صتنة تسوية اظتنازعات اظتصرفية إىل العدوؿ عن حكميها اظتشار إليهما التزاما مبا ورد 
يف النظاـ وما اأتقر عليو العرؼ والعمل اظتصريف، وال غضاضة يف كل  العدوؿ، إك ىو خَت 

 من اإلصرار عليو.
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 لصك املسطر يف مصر أداة ائتمان وليس شيكاً ا
 اح سليمانعبد الفت

 
تسةَت الشي  ىو وضع خةُت متوازيُت يف صدره، بينهما فراغ أو بينهما كلمة بن  )وىذا 
يسمى التسةَت العاـ(، أو يكتب بُت اطتةُت اظتتوازيُت اأم بن  معُت )وىذا ىو التسةَت 

 اطتاص(.
 

سحوب ويًتتب على تسةَت الشي  أواء كاف التسةَت عامًا أو خاصاً، أنو ال جيوز للبن  اظت
عليو أف يتسلم شيكاً مسةراً لوفاء قيمتو إال من أحد عمالئو أو من بن  آخر، كما ال جيوز لو 
أف يقبض قيمة ىذا الشي  ضتساب أشخاص غَتىم، ويكوف الوفاء بقيمة الشي  اظتسةر عن 

 طريق اإليداع يف أحد البنوؾ، فال جيوز دفع قيمتو للمستفيد نقداً.
 

  يدفع البن  اظتسحوب عليو قيمتو يف حساب اظتستفيد لدى أي وىف التسةَت العاـ للشي
بن ، أما يف التسةَت اطتاص للشي  فيدفع البن  اظتسحوب عليو قيمة الشي  ضتساب 

 اظتستفيد لدى البن  اظتعُت اشتو بُت اطتةُت اظتتوازيُت.
 

رد االطالع وكل والقاعدة أف الشي  أداة وفاء يقـو مقاـ النقود، لذا فإنو مستحق الوفاء مبج
من قانوف التجارة(، فإف قدـ اضتامل  513/1بياف خيالف كل  يعترب كذف مل يكن )اظتادة 

الشي  إىل البن  اظتسحوب عليو للوفاء قبل التاريخ اظتبُت يف الشي  تعُت على البن  
 اظتسحوب عليو صرؼ قيمة الشي  يـو التقدمي مىت كاف لػو مقابل وفاء قابل للصرؼ.

 
عبارة )وكل بياف خيالف كل  يعترب كذف مل يكن( أف يلتـز البن  اظتسحوب عليو بصرؼ ومعٌت 

قيمة الشي  حىت ولو كاف اترخيو الحقًا لتاريخ تقدديو للبن  أو كاف الساحب قد دوف على 
 ىذا الشي  عبارة )ال يصرؼ إال يف اترخيو(.
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 االطالع اأتثنػاء الشيكات اظتسةرة والشيكات اضتكومية من الدفع لدى
 

أتجل أكثر من مرة تةبيق اظتواد اطتاصة ابلشي  الواردة يف قانوف التجارة بسبب اعًتاض بعض 
التجار على جعل الشي  أداة وفاء يصرؼ عند تقدديو إىل البن  اظتسحوب عليو حىت ولو كاف 
نت اترخيو الحقاً، واعًتاضهم على وجوب حترير الشي  على منوكج البن  اظتسحوب عليو، وكا

حجة التجار يف كل  أف لديهم عديدا من الشيكات اطتةية بتواريخ آجلة مقابل البيع 
ابلتقسيط، وكاف اضتل الذي صتذ إليو اظتشرع أف اأتثٌت الشيكات اظتسةرة والشيكات اضتكومية 
من قاعدة وجوب الوفاء بقيمتها يـو تقدديها إىل البن  اظتسحوب عليو، ونص صراحة على أهنا 

من قانوف  513/2مستحقة الوفاء إال يف التاريخ اظتبُت فيها كتاريخ إلصدارىػا )اظتادة ال تكوف 
 التجارة( .

 
 رأينا يف اأتثناء الشيكات اظتسةرة والشيكات اضتكومية من الدفع لدى اإلطالع.

 
وقد انتقدان مشروع قانوف تعديل أحكاـ قانوف التجارة ابأتثناء الشيكات اظتسةرة والشيكات 

مية من الدفع مبجرد االطالع وقلنا يف مقاؿ لنا بعنواف ''الشي  اظتسةر واآلاثر السلبية اضتكو 
'' يف  ، أنو على الرغم من أف اظتشرع أدرؾ 11/7/2114لتعديل أحكامو'' نشر يف ''العامل اليـو

ذداة دتاماً أف الشي  أداة وفاء واجبة الدفع لدى االطالع، لذا ينبغي زتاية قبولو يف اظتعامالت ك
من قانوف التجارة تنص على أف الشي  مستحق  513وفاء جتري غترى النقود، ورغم أف اظتادة 

الوفاء مبجرد االطالع وكل بياف خيالف كل  يعترب كذف مل يكن، وأنو إكا قدـ الشي  للوفاء قبل 
أتثٌت يف اليـو اظتبُت فيو كتاريخ إصداره وجب وفاؤه يـو تقدديو، إال أف مشروع تعديل القانوف ا

من القانوف  515الفقرة الثانية من اظتادة بعاليو الشيكات اظتسةرة اظتنصوص عليها يف اظتادة 
كاتو والشيكات اضتكومية من قاعدة أف الشي  مستحق الوفاء مبجرد االطالع، فال تكوف 

داة وفاء مستحقة الوفاء إال من التاريخ اظتبُت فيها كتاريخ إلصدارىا. وقلنا اظتعروؼ أف الشي  أ
ألنو جيري غترى النقود ويقـو مقامها يف اظتعامالت فحينما يتسلم الشخص شيكًا فكذنػو قد 
تسلم نقداً، وعتذا فإف الشي  يصرؼ يف اتريخ تقدديو إىل البن  اظتسحوب عليو حىت ولو كاف 
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 حيمل اترخيػاً الحقػاً، أما أداة االئتماف فإهنا
 

 ال تصرؼ إال يف اتريخ االأتحقاؽ الوارد فيها.
 

وجعل الشي  اظتسةر والشي  اضتكومي ال يصرؼ إال يف التاريخ اظتبُت فيو كتاريخ إلصداره 
)فال جيوز للبن  اظتسحوب عليو دفع قيمتو قبل كل  التاريخ( جيعل من كل منهما أداة ائتماف 

ين الشيكُت من عداد أنواع الشيكات الواردة وليس أداة وفاء، وىذا بدوره يؤدي إىل إخراج ىذ
يف قانوف التجارة ليصبح كل منهما غترد أمر دفع موجو إىل البن ، وابلتايل ال تسري عليهما 

 أحكاـ الشيكات الواردة يف قانوف التجارة مع
 

 ما يًتتب على كل  من آثػار.
 

ع الشيكات أف اظتادة والسبب يف أف الشي  اظتسةر والشي  اضتكومي أيخرج من عداد أنوا 
/ب( من قانوف التجارة نصت على البياانت اإللزامية اليت جيب أف يشتمل عليها الشي  473)

 ومنها '' أمر غَت معلق على شرط بوفاء مبلغ معُت من النقود ومكتوب ابضتروؼ واألرقاـ'' .
 

تعليق ألمر  وجعل الشي  اظتسةر والشي  اضتكومي ال يصرؼ إال يف التاريخ اظتبُت فيو ىو
الدفع على شرط ىو حلوؿ األجل الوارد يف الشي ، وابلتايل يتخلف ىذا البياف اإللزامي الذي 

 جيب أف يشتمل عليو الشي  .
من قانوف  474ويًتتب على ختلف ىذا البياف اإللزامي اصتوىري أال يعترب الص  شيكاً ) اظتادة 

تثناء الشي  اظتسةر والشي  اضتكومي من اطتاصة ابأ 513/2التجارة (، ال أيما أف اظتادة 
وجوب الوفاء مبجرد االطالع مل تنص على اأتثناء ىذين النوعُت من الشيكات من وجوب 

/ب، وعلى ىذا يصبح الشي  اظتسةر والشي  473توافر البياف اإللزامي الوارد يف اظتادة 
الواردة يف قانوف اضتكومي غترد ص  وليس شيكاً، وابلتايل ال تسري عليو أحكاـ الشي  

 التجارة .
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فإكا قدـ اضتامل الشي  اظتسةر أو الشي  اضتكومي إىل البن  اظتسحوب عليو قبل حلوؿ 
األجل اظتبُت فيو ومنحو البن  بياف امتناع عن الدفع بسبب عدـ حلوؿ ىذا األجل فقد 

 الشي  صفتو كورقة جتارية .
 

 :اآلاثر السلبية لالستثناء
 

 ء بعاليه آاثر سلبية أمهها:ويرتتب على االستثنا
 
( ال جيوز للبن  إصدار بياف امتناع عن الدفع للرجوع على أاحب الص  اظتسةر أو 1)

 الص  اضتكومي:
 

يقع قانواًن على عاتق البن  اظتسحوب عليو الشي  القياـ مبجموعة من العمليات اظتصرفية 
للشي ، مبعٌت أف يتحقق من أف  والفنية قبل صرؼ الشي  أمهها التحقق من السالمة القانونية

الورقة اظتقدمة إليو من اظتستفيد للصرؼ نقدًا أو ابإليداع يف اضتساب شيكًا ابظتفهـو الذي 
حدده القانوف، وأوؿ ما يتحقق منو البن  اظتسحوب عليو ىو التحقق من توافر البياانت 

تعترب الورقة شيكًا ومنها أف  اإللزامية اليت نص عليها القانوف واليت يًتتب على ختلف أحدىا أال
تتضمن الورقة أمرًا غَت معلق على شرط بوفاء مبلغ معُت من النقود، فإكا كاف تعديل القانوف 
قد جعل الشي  اظتسةر والشي  اضتكومي أداة ائتماف ال يصرؼ إال يف التاريخ اظتدوف فيو  

ع على البن  اظتسحوب كانت الورقة غترد أمر دفع موجو إىل بن  وليست شيكاً، ولذا ديتن
عليو يف حالة عدـ وجود رصيد لآلمر ابلدفع )أو وجود أمر من الساحب بعدـ الصرؼ يف غَت 
اضتاالت اظتقررة قانوانً، أو حترير الص  أو التوقيع عليو بسوء نية على حنو حيوؿ دوف صرفو( أف 

اظتنصوص عليو يف يصدر للمستفيد بياف امتناع عن الدفع للرجوع على الساحب، وىو البياف 
من قانوف التجارة، ألف ىذا البياف ال يصدر إال عن شي  والورقة اظتقدمة للبن   518/1اظتادة 

)الص  اظتسةر أو الص  اضتكومي( ليست شيكاً، وال عقاب على البن  مبقتضى اظتادة 
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وإكا ألم البن  البياف بعاليو إىل حامل الص  اظتسةر أو الص  اضتكومي كاف ؼتةئاً، وقاـ 
اضتامل ابختاك إجراء جنائي ضد الساحب بسبب عدـ صرؼ الص  اظتسةر والص  اضتكومي 
فإف الساحب ال يعاقب جنائياً، وإف أصاب الساحب ضرر مادي أو معنوي بسبب إجراء 

 اظتسحوب عليو ملزماً جبرب ىذا الضرر .اضتامل كاف البن  
 
 ( ال جردية عن إصدار ص  مسةر دوف رصيد2)
 

من  534اظتعروؼ أف العقوبة عن جردية إصدار شي  بدوف رصيد اظتنصوص عليها يف اظتادة 
عقوابت( تتعلق ابلشي  مبعناه الصحيح وىو الص   337قانوف التجارة )ومن قبلها اظتادة 

من قانوف التجارة، وأمهها أمر دفع  473اانت اإللزامية الواردة يف اظتادة الذي يشتمل على البي
غَت معلق على شرط بوفاء مبلغ معُت من النقود على اعتبار أف الشي  أداة وفاء يصرؼ يف 
اتريخ تقدديو للبن  اظتسحوب عليو، فإف ختلف ىذا البياف اإللزامي وكاف الص  ال يصرؼ إال 

كاف أداة ائتماف وليس شيكًا وابلتايل ال جردية عن إصداره بدوف رصيد،   يف التاريخ اظتدوف فيو
من قانوف العقوابت  337وىف ىذا قضت ػتكمة النقض أبف: الشي  الذي تقصده اظتادة 

من قانوف التجارة( اظتعاقب على إصداره إكا مل يكن لو رصيد مستكمل  534)حاليًا اظتادة 
ناه الصحيح على اعتبار أنو أداة وفاء توىف بو الديوف يف الشرائط اظتبينة فيو ىو الشي  مبع

اظتعامالت كما توىف ابلنقود دتاماً، ما يقتضي أف يكوف مستحق الدفع لدى االطالع عليو، فإكا  
كانت الورقة قد صدرت يف اتريخ معُت على أف تكوف مستحقة الدفع يف اتريخ آخر فال ديكن 

 254هنا ليست أداة وفاء )ػتكمة النقض: الةعن رقم عّدىا شيكًا ابظتعٌت اظتقصود وكل  أل
 (.11/1/1994جلسة  -ؽ  14أنة 
 
 ( ال جيوز تداوؿ الص  اظتسةر أو الشي  اضتكومي ابلتظهَت3)
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التظهَت ببساطة شديدة ىو توقيع اظتستفيد خلف الشي  ويًتتب عليو نقل ملكية الشي  إىل 
من تسلمو من اظتستفيد أو يًتتب عليو تفويض البن  يف حتصيل قيمة الشي  ضتساب 
اظتستفيد، وىذا التظهَت ال يرد إال على الشيكات ألمر، والتاجر يف حاجة دائمًا إىل تظهَت 

مره وتسليمها لدائنيو الذين يتعامل معهم، كما قد يظهر التاجر الشي  الشيكات احملررة أل
لبنكو لتحصيل قيمتو وإيداعها يف حسابو لدى البن . فإكا كاف الص  اظتسةر والص  
اضتكومي خيرج من عداد الشيكات ويصبح غترد أمر دفع مبجرد تقدديو للبن  اظتسحوب عليو، 

َت، حيث ال جيوز تظهَته، وال جيوز للبن  قبوؿ تظهَته فإنو لن يتداوؿ بعد كل  بةريق التظه
 أواء كاف التظهَت انقالً للملكية أو كاف لتحصيل قيمتو، ألف الذي جيوز تظهَته ىو الشي .
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 ضياع احلقوق بسبب التقادم
 حسان بن إبراهيم السيف

 
يقصد ابلتقادـ مرور الزماف اظتانع من شتاع الدعوى، وقد حددت األنظمة مددا معينة لنظر 
بعض القضااي، فإف أتخر اظتدعي عن رفع الدعوى يف اظتدة احملددة دوف عذر مقبوؿ، مل جيز 

 للجهة القضائية شتاع الدعوى.
 

يف اظتةالبة هبا أماـ اصتهات  وكم من اضتقوؽ اظتالية، واظتصاحل التجارية اليت أىدرت بسبب التذخر
القضائية، وكثَتا ما يكوف أبب ىذا التذخَت الرغبة يف إهناء اطتالؼ وداي بُت أطراؼ النزاع، 
خاصة يف بداية نشذة اطتالؼ، ولكن ىذه الرغبة جيب أال تكوف أببا يف ضياع اضتقوؽ 

اضتكومية، أو  وىدرىا، والتصرؼ اظتناأب عند وجود أي بوادر للخالؼ مع أي من اصتهات
الشركات التجارية أو األفراد اظتبادرة إىل رفع الدعوى أماـ اصتهة القضائية اظتختصة لتدارؾ مرور 
الوقت اظتانع من شتاع الدعوى، وال يلـز من قيد الدعوى تبليغ اظتدعى عليو وال االأتمرار يف 

 الدعوى إكا أمكن حل النزاع بصورة ودية.
 

 إعالف
ماؿ ال يعلم أف كثَتا من األنظمة اظتالية والتجارية وقتت مددا لسماع وعديد من رجاؿ األع

الدعاوى، ومن تل  األنظمة على أبيل اظتثاؿ ال اضتصر: نظاـ األوراؽ التجارية، ونظاـ السوؽ 
اظتالية، ونظاـ العمل، ونظاـ العالمات التجارية، ونظاـ الشركات، وقواعد اظترافعات واإلجراءات 

 ظامل.أماـ ديواف اظت
 

ومن األمثلة على ىذه اظتدد ما نصت عليو قواعد اظترافعات واإلجراءات أماـ ديواف اظتظامل على 
أنو ال تسمع الدعاوى اظتنصوص عليها يف دعاوى التعويض اظتوجهة من كوي الشذف إىل 
اضتكومة واألشخاص كوي الشخصية العامة اظتستقلة بسبب أعماعتا، وكذل  الدعاوى اظتقدمة 

ف يف اظتنازعات اظتتعلقة ابلعقود اليت تكوف اضتكومة أو أحد األشخاص اظتعنوية من كوي الشذ
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طرفا فيها بعد مضي ستس أنوات من اتريخ نشوء اضتق اظتدعى بو ما مل يكن ذتة عذر شرعي 
 حاؿ دوف رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة اظتختصة ابلديواف.

 
فيما عدا حاليت الغش والتزوير تنقضي  ( من نظاـ الشركات نصت على أنو:77كما أف اظتادة )

دعوى اظتسؤولية اظتقررة للشركة مبوافقة اصتمعية العامة العادية على إبراء كمة أعضاء غتلس اإلدارة 
من مسؤولية إدارهتم ويف رتيع األحواؿ ال تسمع الدعوى اظتذكورة بعد انقضاء أنة على تل  

 اظتوافقة.
 

على أنو: ال تسمع دعوى بةالف قرارات رتعيات ( من النظاـ نفسو 97ونصت اظتادة )
 اظتسامهُت يف الشركات اظتسامهة بعد انقضاء أنة من اتريخ القرار.

 
وأما الشيكات فحدث وال حرج عن أقوط قيمتها كورقة جتارية بسبب فوات مواعيد صرفها 
ت وقد حدد نظاـ األوراؽ التجارية مدة معينة لصرؼ الشي  من البن  وىي شهر للشيكا

اظتسحوبة يف اظتملكة إكا كانت مستحقة الوفاء فيها، وثالثة أشهر للشيكات اظتسحوبة خارج 
اظتملكة إكا كانت مستحقة للوفاء يف اظتملكة، ولذل  فإف أألم إجراء لضماف صرؼ الشي  
ىو التقدـ لصرفو خالؿ ىذه اظتدة فإكا مل يتقدـ اظتستفيد إىل البن  خالؿ ىذه اظتدة أقط حق 

فيد يف الرجوع إىل اظتظهرين للشي  مةلقا، فإكا مل يكن للشي  رصيد يكوف للمستفيد اظتست
اطتيار بُت التقدـ بدعوى أماـ وزارة التجارة للمةالبة بقيمة الشي  أو التقدـ للبن  مرة أخرى 
شريةة أف يكوف كل  كلو خالؿ أبعة أشهر من اتريخ الشي  للشيكات اظتسحوبة يف اظتملكة 

ستحقة الوفاء فيها، وتسعة أشهر للشيكات اظتسحوبة خارج اظتملكة إكا كانت إكا كانت م
 مستحقة للوفاء يف اظتملكة.

 
وكذل  يبقى للمستفيد من الشي  اضتق يف رفع الدعوى للمةالبة بقيمة الشي  ضد منشذ 
الشي  أماـ وزارة التجارة خالؿ مدة أبعة أشهر من اتريخ إنشاء الشي ، للشيكات اظتسحوبة 
يف اظتملكة إكا كانت مستحقة الوفاء فيها، وتسعة أشهر للشيكات اظتسحوبة خارج اظتملكة إكا  
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كانت مستحقة للوفاء يف اظتملكة، شريةة أال يكوف مقدـ الشي  قد أبقى رصيدا كافيا للوفاء 
ابلشي  طيلة اظتدة اظتقررة للوفاء ابلشي  مث زاؿ ىذا الرصيد بفعل غَت منسوب إىل صاحب 

 د.الرصي
 

أما بعد مضي ىذه اظتدد فإف الشي  يفقد قيمتو كورقة جتارية وال تنظر دعوى الشي  أماـ 
مكتب الفصل يف منازعات األوراؽ التجارية، وحينذاؾ يتحوؿ الشي  إىل ػترر عريف خيضع 

 لنظر القضاء اظتختص أبصل القضية اليت نشذ عنها الشي .
 

 


