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Abstract: The check as a commercial card is of great importance in the commercial and non-commercial circles for a great
benefit. It avoids the risk of carrying money, and it is easier in daily transactions, despite the emergence of the electronic
alternative to withdrawal or deposit of money as credit cards of various kinds.
The original is that the check originated mainly for the fulfillment and means that it is worth paying as soon as the drawee is
aware of it and does not stop paying it to another matter. Otherwise, all its components have been lost as a check and treated
as a commercial paper. The Bahraini legislation and other Arab legislations also protect not only civil but also criminal
protection in support of trust. Such as this paper of the seriousness of the deal between individuals, but the establishment of a
common among the checkers use it as a means to ensure obligations outside the scope of the check, whether civil or
commercial, which means the check-out of the function for which the lawmaker to protect them criminal, and strange that the
matter Ra does not know the guarantee check, but only check loyalty, but the judiciary in Bahrain or some Arab countries do
not differentiate between them in the protection, both civil and criminal and that both achieve the obligation to fulfill the
obligation of sight, and therefore if the check for security and advance the bank to meet him and found that there is no With
an existing and retractable balance, the drawer has the right to issue a check with no balance, in other words regardless of the
reasons that led the drawer to withdraw.
In spite of this, the Bahraini judiciary and the UAE judiciary issued some judgments that took into account the du'af, for
which the checker released the check and recognized here the check of the guarantee, thus depriving him of criminal
protection and not equal to the check of loyalty. I see that the check here turns into a civil paper the drawer did not withdraw
when the check was drawn to the existence of an outstanding balance and was withdrawable but was in order to guarantee
obligations outside the scope of the check.
Keywords: Security check, loyalty check, drawer, drawee, bank, beneficiary or holder.
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شيك الضمان بين الحماية والتجريد في التشريع والقضاءالبحريني وبعض التشريعات العربية
عماد محمد أمين السيد رمضان

األكاديمية الملكية للشرطة  ،ص .ب 253 :المنامة  ،مملكة البحرين  -البحرين
 :يحظىىا الكىكو قةرتىىر ة ارهىر بامكىىر الوىر ىىت اريةىاغ الا ارهىىر يميىي الا ارهىىر لمىا يح ىىا اخىدر قحيىير ياىت ةمىىاد

الملخص

الاعىىام ا اليةمكىىر ىىاليمه مىىن يلىىي الحىىد

االلكايينىىت لحسىىح

ىةرر مى ال ىةد قمىىا أنى أيسىىي ىىت
ي ىىداو

أي اع ىىداو لح ىىةد قال اتىىاا االخامىىان بنةاعلىىا الم احمىىر قمىىا يلىىي ىىد يا نظىىا الال ىىمر لسىىح

ال ةد.
يارصى أن الكىىكو نكىىب أةاةىىا لحة ىىاه يهع ىىت أنى يسىىاحا الىىد ا م ىىيد اال ى و لىىدص المسىىحةم عحكى يال اةت ى

صىىي عحىىت أمىىي

ىىي ي ال ىىد ق ى م ةماة ى قكىىكو

يهعام قةرتر ة ارهر قما أصالغ عحك الاكيها الالحيه ت يميىي مىن الاكىيهعاا العي كىر الحمايىر لىكا ىي المدنكىر اى أيضىا الحمايىر ال اخكىر دعمىا لحي ىر ىت ميى اى
الةرتىر ل

ةرةلىا ىىت الاعامى اىين ار ىياد شال أنى نكىب عىىيم اىين الماعىىامحين الكىكياا اةىا دام قةةىىيحر لضىمان الا ازمىاا ىىارط ن ىاش الكىكو ةىةاه قانىأ مدنكىىر أي

ة ارهر مما يع ت ييط الككو عن الةيكمر الات من أجحلىا ة ىدص للىا المكىيو الحمايىر ال اخكىر يالويهى

ىت ارمىي أن المكىيو ال يعىيم ىكو الضىمان ي نمىا ىي

كو الة اه شال أن ال ضاه ةةاه الالحيهن اي عض الديل العي كر ال يميش اي لما ت الحماير ةىةاه المدنكىر أي ال اخكىر يأن ق امىا يح ىا جانى

اال

و ي الاالت إذا قان الككو لحضمان ية د

ا السا

جيهمر شصدار كو

امحر لحح و لحة اه

رصيد عالارر أ يص

يةحين أن ال ةجد

رصيد تاخه يتاا لحسح

يم ال ظي عن ارةالام الات د عأ السا

أي أير صةرر مىن صىةر عىد الة اه تامىأ ىت

الت ةحال .

ي اليمه من ذلو د صدر عن ال ضاه الالحيه ت يال ضاه اعماراةت عض ار يا الات ا ا ت اعاالاراا الديا ا الات من أجحلىا ىير السىا

ككو الضمان ي الاالت ا يد ع الحماير ال اخكر يال اساي ما كو الة ىاه يأرص أن الكىكو ا ىا احىةل الىت يرتىر مدنكىر المىا أن نكىر السىا

ةح

الككو الت يجةد رصيد تاخه يتاا لحسح

الكلمات المفتاحيه :كو الضمان

االلى از الة ىاه م ىيد

الكىكو ياعاي ىأ ا ىا
لىه ة

ىيم ع ىد

ا قان من أج ضمان الازاماا ارط ن اش الككو.

كو الة اه السا

المسحةم عحك

الح و المساميد اي الحام .

 1مقدمة
ارص أن اه الة اه االلازاماا المالكر عن يها د ا مححغ من ال ةد اعاالاراا أدار الاعام تانةنا يعي ا يلة شن ا ة ةرنا ض امر
من اال اماظ يمكر قحيير من ال د رمين أن نساحين مد ما ةاعيض ل من مااع
ثه تضأ الضييرر

ه المعام ا يما ة اضك

مادير ت محلا ض عن م ا ي الاعيض لحسيتر أي ا امالكر ضكاعلا يمن

حا الةةيحر الات ةكمت ي ةحو العيةم ي ت ذاا الةتأ ةؤدص دماا ال ةد يمن ثه نكب الككو ال ص من م اضا أن يساة ت الداخن

لدص المد ن عن يها
ةح مح ال ةد ت الاعام

ص ثا لث اين دي مححغ من المال ل مر ار يي ةكمت لحة اه قكما

إن أص نكبر الككو أي الةصةل الت ا اردار قان من أج أن

أص أنلا ةؤدص ييكمر الة اه يةح أي ذمر المد ن من الد ن م يد الة اه مححغ الككو.

يا ا أصالح الككو ت يتا ا الحالت رقيزر أةاةكر ت المعام ا الا ارهر نظى اي لمىا يميحى مىن ةسىلك ا ىت عمحكىاا الة ىاه الىد ن أي ىت الحكىا يالكىياه يةيجىا ةىيعر
ار

الككو من تح الماعامحين

شلا ث اله ت ا الةرتر الا ارهر يالات ةةلدا ناك ر لححماير ال انةنكىر الاىت أضىمااا ال ىانةن لحكىكو ىاليمه مىن يلىةر الحىد

الكىىكو قةرتىىر ة ارهىىر ىىت ع ىينا الحىىالت قال اتىىاا االخامانكىىر أي مىىا يسىىمت الال اتىىاا الممو ىىر شال أن الا ظىىكه ال ىىانةنت لىىه يكىىمحلا
الككو مازال صا

الزعامر ت الاعام قالحد

لح ةد قةةيحر لكا ي دا

الديلر ا أيضا ارجلا.

عىن

ىىةرر قامحىىر قالكىىكو قمىىا أن

ي مياجعر الاكيهعاا الم احمر لحككياا اضح م لا شنلا جمكعا ة حيىا مىن تاعىدر أصىةلكر يا ىدر ياىت أن اى ال ىيةت ةىؤدص ييكمىر ال ىةد يلى ا إنى لىكا مسىاويم
أن اكي اةاعمال الككياا قحما ازداد ال كاغ ت م اح

أيج الحكىار يقحمىا ة ىد الىةعت ال ىةمت الم ىي ت ىت ديلىر مىن الىديل يأن الي ىر ىت حكعىر الكىكو يقةنى

أدار ي اه داعكر رن يسته اةا داملا عىض ار ىياد يقىان مىن ال حكعىت أال ييامىت المكىيو مىا ايةى
لحح ةل عحا الحا عن يه لا شن أمين الةصةل شلك

عحىا اع ى ل ااحىو الي ىر مىن جىزاهاا مدنكىر

يمن ثه إن تد الا ب شلا الالد د ال زاه ال اخت ع د م المر عض أ يام .

ىد ي ىةل ارمىد
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يا ا الاد من الا دص لاحد د مملة الككو الةارد انةن الا ارر الالحيه ت قت ي

الغ الحماير ال انةنكىر ةىةاه المدنكىر أي ال اخكىر الاىد أن اىةا ي شكى الكىييغ الاىت

يضعلا المكيو ةحد دا لح اه الككو رن ال ييط ع لا يع ت ييط الككو من ن اش الحماير ال انةنكر الات أيالاا المكيو ل .

 2االطار العام للبحث

 2.1أامكر الالحث
يحظا الككو بامكر الور ت الحكار االتا ادير عامر يالا ارهر كىي
الككو ييضا ة ظكما ام ل ي

عحا م المالا اناماه الحماير الم يرر ل .

الحماير ال اخكر شلا جان

ىا

لى لو ىي

المكىيو الالحيه ىت ىت تىانةن الا ىارر رتىه  7لسى ر  1987عحىا االاامىا

الحماير المدنكىر مىن أجى ةعزهىز الي ىر شكى يزهىادر الاعامى

ى

عى لحكىكو اكانىاا شلزامكىر ايةى

 2.2م ل كر الالحث
اةالا الالا ث ت ا الدراةر الم لج الةصمت الاححيحت مت ارةحةم الةصمت ة ىايل الالا ىث د ارةىر ال

الالحيه ت 7لس ر . 1987

ال انةنكىر ذاا ال ىحر مةضىةو الالحىث ال ىانةن الا ىارر

ىة

 2.3ش يالكر الالحث
شن اعاالار الككو أدار ي اه مي ال ةد د ا عض ار ياد شلا شةاهر اةاعمال الككياا ااحةه الويض ال ص أنكبا من أجح الت ميض
أي ضمانا لحح ةل عحا ةح يا الا از معين ي كا مع المساميد من عد ة مي السا

السا

اللازام

ارط ن اش الككو .ياة ما أايزة الحكار العمحكر يهسمت

ككو الضمان ل يعام الككو عحا ا ا ال حة معامحر كو الة اه؟

 2.4ة سكه الالحث
ةةم ي ة الالا ث اا سكه الالحث الت مالحيين:
يها ايل المبحث األول :الاعيهف الككو قبدار ي اه ي ييغ انكاه
اريل :ةعيهف الككو ت ال انةن يالم يالكيهعر اعة مكر.

الم ح

اليانت :الكييغ ال ز ةةا ياا ت الككو ال ا ل

الم ح

ي ا المبحث الثاني ا ايل :المةت
اريل :المةت

الم ح

ة

ال انةن  7لس ر 1987

الاكيهعت يالم لت يال ضاخت لككو الضمان

الاكيهعت من كو الضمان ت ال انةن الالحيه ت.

الميو اريل :مةت

المكيو ت تانةن الا ارر الالحيه ت  7لس ر 1987

الميو اليانت :مةت

المكيو ت تانةن الع ة اا رته  15لس ر  1976يةعدي ة .

الم ح

اليانت :مةت

ال ضاه من كو الضمان.

المطلب االول
التعريف بالشيك في القانون والفقه والقضاء.
تعريف الشيك في القانون:
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م العىىر تىىانةن الا ىىارر الالحيه ىىت ي اصىىر ىىت ة ظكم ى لحكىىكو ىىالةاد  446ي اىىا  491لىىه ا ىىد المكىىيو الالحيه يحاعيهىىف الكىىكو كىىي مالا ىىي لك ى تىىد ا امىىا ا ى قي

أ يام ضمن تةاني الةضعكر ةارقا ذلو ل جالاد الم لت

م عض الاكيهعاا ار ي الات عي ا .

يل د عي ال انةن المينست لعا  1965بن "محير مياةم ت صىةرر ةةقيى
ا مر السا

الىد ا يسىا كا السىا

()1

ت سا ع د المسحةم عحك ".

أي الويىي مىن

لى الح ىةل عحىا قى أي عىض المىال الم يىد

يالويهى أن تىانةن الا ىىارر اعمىاراةت ع يىيم الكىىكو ىد يرد المىادر  483مىىن ال ىانةن الا ىارص اعمىىاراةت بنى " يرتىر ة ارهىىر ةاضىمن أمى اي صىىاد ار مىن ى ص يسىىمت
()2
شلا أ د الح ةت بن د ا عذن ص ثالث ياة المساميد أي لحامح مححوا معي ا من ال ةد م يد اال و.
السا
التعريف بالشيك في الفقه:
أوال :تعريف الشيك في الفقه القانوني:
ا ات العد د من الاعيهماا لحككو يمن ضمن الاعيهماا الم لكر لحككو ما حت:
بن "صو يكم أمي من

عض الم

عي
د ي
من المال ةر اال

ص ي حا عحك السا

ىي ي حىا عحكى المسىحةم عحكى الى ص الاىد يأن ييىةن ا ىو اىد ا مححىغ محىدد

شلىا ىيم
()3

و عحا الككو ل يم ثالث اة المسىاميد أي رمىي أي لحامحى " .ى لو ع يىيم ذاا الم ى الكىكو بنى "يرتىر ة ارهىر حاىز م اضىا المسىحةم عحكى
يال ص الاد يأن ييةن ا و م ح قكما لحمساميد يالات ةامي ت مححغ من ال ةد ةر اال و عحك ".
الاعيهف اريل :اة مسا د

ت ي ة السا

شك م ح المسىحةم عحكى  -الى ص الاىد يأن ييىةن م ىيم أي ش ىد ايالىاا االعامىاد الاىت يحىدداا ال ىانةن -أمىي اىد ا

مححغ محدد من المال شما ل مس  -كو ةح  -أي لحمساميد ال ص ي حا عحك رمي  -كو د ا.-
ياىىة صىىا

مىىن ى ل ا ى ا الاعيهىىف نىىي أن ى تىىد ىىدد أ ىيام الع تىىر ىىت الكىىكو ياىىه :السىىا

الكىىكو يالمسىىحةم عحك ى ياىىة ال لىىر الم ىىةغ الىىا ة مي ى الكىىكو

يالمساميد ياة الم اما من قكمر الككو.
الاعيهف اليانت :الككو يعيم بن ة د يكم أمي من مةتع المامي
من المال م يد ال ح

ت السا

يهاه ةةجك ا ا ارمي شلا جلر ال يم يةسىما المسىحةم عحكى اىد ا مححىغ معىين

شلا يم ثالث يسما المساميد.

الاعيهف اليالث :اة أمي ي ة السا

م ح شلا المسحةم عحك الد ا ةر اال

و عحا الككو مححغ محدد من ال ةد شلا المساميد أي عذن أي لحامح .

ثانيا :تعريف الشيك عند فقهاء الشريعة اإلسالمية:
ة در اع ارر شلا أن من ال ا كر الكيعكر إن الككو يعد ميا ر أمي مسا د ل ا إن ةعيهم ميى ميىي مىن ارمىةر المسىا در ىت الم ى اعةى مت قىان الوىت اال ى و
عحا ييكما يأرقان من أج الةصةل شلا ةعيهف محدد لحككو مما جع من الاعيهف الكيعت مكا لحاعيهف ال انةنت.

يل د قييا ةعيهماا الم لاه المعاصيهن يالات دارا أمححلا ةل اكان أرقان الككو يملما

يا احمأ ارلماظ الات تامةا اةا داملا ىت الاعحيىي عىن الكىكو مى له مىن

تا اةا دا لمظ صو يأمي يم له من تا اةا دا لمظ يرتر لكن ا ا الاالا ن ال ؤثي ت مضمةن ما ةحدثةا
يعي لآ يين

()5

بن "اة يرتر ةكم أم اي صىاد ار مىن تحى

ي ة اد ا مححغ معين من ال ةد ةر اال

ى ص يسىمت " السىا

()4

كبن الككو يملما .

" شلىا ى ص أ ىي يهسىمت " المسىحةم عحكى "يمالالا مىا ييىةن أ ىدالح ةت ىبن

و عذن أي رمىي ىيم ثالىث اىة المسىاميد ي ىت ىال قىان الكىكو اةىه المسىاميد إنى ىت اى الحالىر ال ىاه ةىدايل الكىكو

الةةاخ الا ارهر يال يعاحي من ضمن اريراش الا ارهر".
( )1د .سن صادش الميصمايص الميصمايص ت جياخه الككو م كبر المعارم لح كي يالاةزها اعةي درهر 1976

.95

( )2د .مدص عحد الم عه اريراش الا ارهر ت تانةن المعام ا الا ارهر االةحادص لديلر اعماراا م كةر الم ما الي ا ت .1996
( )3د .زايي عالاس قيهه ال ظا ال انةنت لحككو ال العر اريلا مياالر دار الي ا ر لح كي يالاةزها ارردن 1998
( )4د .محمد عحد ال ادر أاة ارس المالسةغ ت

المعام ا .غ  1ط  2عمان :دار الميتان2007.

.253

.87

.74
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المسىحةم عحك المسىاميد قى لو يعىد الكىكو ميا ىر يةىيحر ي ىاه يميىن

ل الاعيهف السااا أن عدد أ يام الككو ث ث أ يام اىه السىا

ةىدايللا لىة ييىةن ميىان ال ىةد ي ى لو يعاحىي ميا ىر يرتىر ة ارهىر ي ىت ىال قىىان الكىكو اةىه المسىاميد إنى ال يعىد ميا ىر يرتىر ة ارهىر ةالعىا لةصىم رنى اى لو ييىىةن
ميي تاا لحادايل يذلو ميي ةحكه من ال ا كر العمحكر

ويعيم يها
لك ص يعي

ي من الم

يث يمين ةظليي الككو يعادر ةدايل .

ىبن الكىكو عالىارر عىن(")6أيامىي ىاه قاااالىا مىن تحى الماعامى

ىاه ة ىديملا شلىا أ ىد الح ىةت مىن أجى د ىا مححىغ ن ىدص مىن المىال لحامحى أي

اةم ".

المبحث االول
تكوين الشيك
دد المكيو الالحيه ت الحكاناا ال ز ةةا ياا لقكا الككو المادر  447يث ة ص عحا ان"
يكام الككو عحا الحكاناا االةكر -1 :لمظ  -كو -مياة ا ت ال و الحور الات قا

الا -2 .امي ميي معحا عحا يغ اة اه مححغ معين من ال ةد -3 .اةه

من حزم الة اه -المسحةم عحك  -4 .-ميان الة اه -5 .ةارهخ انكاه الككو يميان انكاخ  -6 .ةةقكا من أنكب الككو (السا

) -7 .اةه من ي

الة اه ل اي

رمي ي ا لما ي ته ت المادةين (.)453 452
ي ضا شنكاه الككو لكىييغ ىيحكر معي ىر ريعىت ىت ة يهياىا اى الكىييغ المحا ظىر عحىا الةيكمىر ال اصىر الكىكو قىبدار ي ىاه ة ىة م ىا ال ىةد ىت المعىام ا قمىا
ي ضىىا الا ى از ةىىا
الم ال

الكىىكو لكىىييغ مةضىىةعكر اىىت الكىىييغ الم ىىيرر ل ىىحر أص الا ى از شرادص اةج ى عىىا ينا ىىايل ا ى الكىىييغ يال ىزاه الماية ى

عحىىا ة حملىىا ىىت

الاالكر.

المطلب االول
الشروط الموضوعية والشكلية إلنشاء الشيك
الشروط الموضوعية لحككو ات ت قك الا أرقان الا از السا
الوحي يالادلكا ياع اي ) يالمح يالسح .
إذا له اةا ي رضاه صحكح

و ت جةاز أن د ا السىا

يات ي ا لح ةاعد العامر اليضاه ال حكح مىا يمايضى مىن ةىةا ي اراحكىر يانامىاه عيىةم اليضىا (أص
اىال

ن الا ازمى ىت الىدعة المدنكىر الاىت ة ىا عحكى لم الحاى قكمىر الكىكو يلكىن ال ي ىةز لى أن

يحاج ا لو ت الدعة ال اخكر الات ة ا ضد شذا ثحأ أن الككو ال ي ااح رصيد اةا ادا شلا محدأ " الكماير ال اةكر ت الةرتر الا ارهر"
ظ ِِ
لي ال ييك
يا اياض صحا الما أن ُم ي
()8
ال اخكر أي ةح لا فكملا ال أ ال ةاعد الات ي يراا ال انةن ت ا ا الكبن.
لدص اال

ي ذا قىىان مىىن ىىبن أن مىىت ال

و عحك عن عي

يكة يلكن شذا قان من بن انعدا أي ن ىص أاحكىر السىا

( )5د .مفكض الي من الاعام

ع أي شثالاا اناماه أ د ييغ صحا .

اريراش الا ارهر ت الكيهعر اعة مكر دراةاا ال امعر اعة مكر العالمكر 2006

( )6د .محمد أ مد ةياط اريراش الا ارهر ت الكيهعر اعة مكر دار الي ا ر لح كي يالاةزها 1988
( )7ي

أن اىةا ي مىانا مىن المسىالةلكر

ىىد قمىىا لىىة يتىىا ىىت محىىي أي ضىىا لاىىدلكا ىىإن جيهماى ة امىىت اى لو يال ييىىي الالحىىث ىىت رقىىن المحى يالسىىح

االلا از الميحأ ت الككو اة مححغ ن دص يهع ت ذلو أن ةاةا ي شك الكييغ الات ا ححلا ال انةن ت مح االلا از أما ةح

تانةنكا م يدا يمن ثه ال ي ةز الا ي

7

صىىعة اا :محى

الككو لىة قىامن ىت ذاةى اعاالىار عمى

.95

.22

د محدأ الكماير ال اةكر ت الةرتر الا ارهر عمةما أن ةحم الةرتر ةةاه قانأ كيا أي قمحكالر أي ة د رمي اكاناا قاشكر ا اةلا ةحم الداللر يلا عحا صحر ةكةه لا ال انةنت يةعحي عن نةو

الةرتر حيث أن ة ح
( )8د .محمةد ن ي

اكان يلا ؤثي عحا تةةلا ال انةنكر يةا يد الت يرتر م دنكر أي ة ارهر من نةو
ست

يح تانةن الع ة اا ال ا
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ي ا ر دث الاعدي ا الاكيهعكر دار ال لضر العي كر 2017
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السبب:يع ت السح

ال ا ل ةاعدالعامر ت ال مدنت الالاعث الدا ا ل كؤ االلا از

و يمن ثه إن السح

ياة الة اه مححغ الككو م يد اال

ت الككو اة ال ص

يحدد ييكما بن أدار ي اه إذا قان الالاعث عنكاه الككو ياة القكا اةيكمر أ يص شك يط عن ييكما ارصحكر قإنكاه الككو الدم ضمان ة مي الا از

ي أص

يمت صا ال الت ماير أ يص ميي ةحو الات دداا المكيو من شنكاه الككو يال ييامت المكيو الالحيه ت الاياضت ي لقكا االلا از الككو ياراحكر يالسح

ال حكح المكييو يقةن االلا از ي ا عحا مححغ ن دص قت حاز المسحةم عحك الة اه م يد ةحقك أمي ملت الة اه ا

حز ق لو يحكر معي ر الككو ياة ما

يساميد من نص المادر  447من تانةن الا ارر الالحيه ت  7لس ر  1987ن أ عحا ان " يكام الككو عحا الحكاناا اآلةكر:
-1

لمظ " كو" مياة ا ت ال و الحور الات قا

-2

أمي ميي معحا عحا يغ اة اه مححغ معين من ال ةد.

-3

اةه من حزم الة اه "المسحةم عحك ".

-4

ميان الة اه.

-5

ةارهخ شنكاه الككو يميان شنكاخ .

-6

).

-7

ةةقكا من أنكب الككو (السا
اةه من ي

الا.

الة اه ل أي رمي ي ا لما ي ته ت المادةين (.)453 452

يمن ا ا إن لكيحكر الككو مظلىيان اريل يجىةم قاا ىر الكىكو يةديه ى ياليىانت ا ىاياغ ةضىم اكانىاا شلزامكىر اعضىا ر شلىا عىض الحكانىاا اال اكارهىر الاىت ةةضىا
ا اكار ي ت الككو.
أوالً :تدوين الشيك:
يعيم ال انةن كيا  -ما ةحا يأن ذقينا -مةها يهسا د ا ا اليقن شلا يص

اعين أن دين الككو قاا ر

يكام الككو عحا الحكاناا االةكر -1 :لمظ  -كو -مياة ا ت ال و الحور الات قا

ال انةن  7لس ر  1987إصدار ت المادر 447

الا -2 .امي ميي معحا عحا يغ اة اه مححغ معين من ال ةد -3 .اةه

من حزم الة اه -المسحةم عحك  -4 .-ميان الة اه -5 .ةارهخ انكاه الككو يميان انكاخ  -6 .ةةقكا من أنكب الككو (السا

رمي.

) -7 .اةه من ي

الة اه ل اي

ياة ما دل عحا الككو يساحز شك الكاا ر.
قما أن ارامكر ال انةنكر لحككو ة اضت قاااا قت امين المسحةم عحك اال
الاسحكه يهمين اال اماظ
ي
ييا ى

و عحك الاح ىا مىن ىييغ صىحا الكىيحكر يقىت يميىن ةدايلى ةىةاه ىالاظليي أي

قس د لإلثالىاا ىإذا دين الكىكو ى أامكىر ل ىةو المىادر الاىت ىير عحيلىا أي الحوىر الاىت قاى

ان يكام الككو عحا لمظ " كو" مياة ا عحا ال ىو الحوىر الاىت قاى

الىا ياى ا مىا ن ىأ المىادر ( )1/447بنى "

الىا" يلىه يكىايغ أص لوىر معي ىر يةىةاه يياى

اآللىىر أي أن ييىىةن م حةعىىا يلكىىن اعىىين ىىت جمكىىا ار ىةال أن ييىىةن الاةقكىىا الحوىىر الاىىت دين الىىا صىىح

يالمساحا الة اه يلا أن ييةن مسحة ا عحا ا و يأن ييةن محي ار عحا نماذط الح و المسحةم عحك

تانةن الا ارر رته  17لس ر )1999

ىي السىا

أي

ىي ةىةا يه ىةز أن

الكىىكو يهكىىايغ ىىت الكىىكو ال ىىادر ىىت م ىىي

ي ال ال يعاحي كيا يذلىو ي ىا لمىا جىاه ىت المىادر ( )475مىن

يا ا أيضا ما جاه ت المادر ( )449من تانةن الا ىارر الالحيه ىت يىث نىص عحىا أن"الكىكياا ال ىادرر ىت الالحىيهن يالمسىاح ر الة ىاه يلىا ال ي ىةز ةىححلا شال عحىا
ا و ال يةت المسحة ر ت صةرر كياا عحا ميي ا و ال ةعاحي كياا صحكحر".

ثانياً :البيانات اإللزامية:
ةاضح ال مر الكيحكر لحككو ت ا اياغ ةضم اكاناا شلزامكر حيث لة ة يد م ا قحلا أي عضلا انامأ ع صمر الككو .يالحكاناا اعل ازمكر لحككو ات:
(أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها:
يتىىد ا ىىايت المكىىيو ة ىةا ي مي ى ا ى ا الحكىىان ىىت ق ى مىىن الكمحكالىىر يالس ى د آلمىىي ا ح ى
مياة ر ت مان ال و ي الحور الات قا
مان الس د ي الحور الات قا

الا ية ح

ىىت المىىادر  379مىىن تىىانةن الا ىىارر أن ةكىىام الكمحكالىىر عحىىا قحمىىر " محكالىىر"

ت المادر  468أن يكام الس د رمي عحا عالارر "ةى د رمىي" أي أص عالىارر أ ىي ةميىد اى ا المع ىا مياة ىر ىت

الا.

(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوب بالحروف واألرقام:
© 2021 NSP
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جةاي الككو أن أمي الد ا صادر عن السا

شلا المسحةم عحك لم ححر المساميد ىإذا لىه اضىمن اى ا ارمىي ى شلى از يحمحى المسىحةم عحكى ة ىا المسىاميد

شذ ال ع تر اي لما ةا ر عحا الككو ة حح ةحالا لمي ا ا االلا از .

()9

يهاعين أن ييةن ا ا ارمي سك ا ميي معحا عحا يغ أي مضام شلا أج

ييةن ممي ا لحمساميد أن يحةل عحىا المىةر شلىا المححىغ ال ىدص الميحىأ شكى

الا مي لد اال ى و شذ المىيض ىت الكىكو أن ي ىيص م ىي ال ىةد أص أن

أص ياج

يال اح ىا ذلىو شال شذا قىان المسىحةم عحكى محازمىا ىبن ىد ا قى مححوى ىت أص يتىأ ي ىد

شلك ادها من لحظر ةحيهي يه اتض ذلو أن يعحا ا ا االلا از عحا يغ أي يضام شلا أج .

يأاىىيز صىىةر شضىىا ر ارمىىي الىىد ا شلىىا جى أن ةضىىا ىىت الةرتىىر ةاره ىىان :ةىىارهخ الاحيهىىي يةىىارهخ االةىىاح اش شذ يع ىىت أن الةرتىىر ميىىي مسىىاح ر الىىد ا ىىت الماىير اىىين
الااره ين يمؤد ذلو أنلىا لكسىأ ىت اى الماىير أدار ي ىاه ي نمىا اىت أداه اخامىان يه مىت ذلىو ع لىا صىمر الكىكو .يالاىت الاىت ةايةى

الةرتر ال ي ااحلا رصيد ت ةارهخ ةحيهياا ياةاح اتلا (أي ت أ داما ي)
يا ا الميض ي اح
الككو صما
عي

شك

عن الر ما شذا محأ الةرتر ةاره ا يا دا يلكن قان ا ا الاارهخ مؤ اي أص ال ا عحا الاارهخ الحقك ىت الى ص ىيرا عحكى

شذ يمايض أن الاارهخ ال ص يحمح اة ةاره

أص قان يااي الككو ة ت

ية حك ا ل لو إن شذا ةح
السا

ع ام عحا ةا حلا.

()10

عحىا ذلىو أنى شذا ثحىأ أن اى

كو

حا

ي ةاره

يج

الحقك ت أص أن ةىارهخ ةحيهىي ياةىاح ات معىا يعحىر ذلىو أنى شذا قىان اال ى و عحىا الكىكو ال حىئ عىن

ا اياض م ا ر ا ا الظااي لحقك ر الةاتا.

ثه تد شلىا المسىحةم عحكى ع ىد حىةل ذلىو الاىارهخ احىين عىد يجىةد رصىيد ي ااحى تامىأ ال يهمىر اى لو يال ي حى مىن

شثالاا أن تد ىير ىت ةىارهخ ةىااا عحىا ذلىو اى أنى شذا تىد الكىكو شلىا المسىحةم عحكى تحى

ال يهمىر اى لو .يال يحىةل دين قكىىا ال يهمىر الة ىاه قكمىىر الكىكو تحى ةىىارهخ اةىاح ات
مححغ محدد من ال ةد يلكا لل ال اعدر اةاي اه ذلو أن عحر ما ا أن "يح

يه ةص ا ا الحكان عحا ع

ى لو ال مىت عىن

حىةل الاىارهخ الميحىأ شكى

المىا أن ةىىا

يةحىين أنى ال ي ااحى رصىيد تامىأ

الكىكو لىه يسىىايد مىن المسىاميد يمحى الكىكو ق اعىدر م ح ىىر

ت الاعام مح ال ةد".

()11

يهن أن ييةن مح الككو ن ىةدا يأن ييىةن مححىغ اى ال ىةد محىددا عحىا يجى الضىالي .ىإذا قىان محى الةرتىر مىاال ميىي ال ىةد قسىحعر

مىىا ىىدا ادااىىر صىىماا قكىىكو .ي ذا لىىه يحىىدد المححىىغ ال ىىدص محى الكىىكو الاحد ىىد الىىدتيا قمىىا لىىة يرد شكى "د ىىا المححىىغ المامىىا عحكى " أي " ى اليصىىيد لىىدييه" أي " ىىاتت

اليصيد" دا الةرتر ق لو صمالا ككو.
يال ييامت ال انةن ا لو ي نما ا ح
الحييم ع

المسحةم عحك

اكان مححغ الككو الحييم ياررتا معا إذا اتا ي اكان عحا أ داما ي د الككو صما قةرتر ة ارهر ي ذا ا اح

اررتا العحير المححغ المياةم الحييم .ي ذا يتا السا

عحا الككو دين أن درط شك قكما

إن ال ال

اكان

شذا اةاة ا ا ا الحكان تح ة ديم شلا

شذ أن شع اه لحمساميد عحا ا ا ال حة يميد أن م در تد ةض المساميد ت يضا ا ا الحكان تح ة ديم شلا المسحةم عحك .

()12

(جص) اسم البنك المسحوب عليه:
المسحةم عحك اة المد ن ت الككو ياة ال ص ي در شلك ارمي الد ا من السا
المسحةم عحك ا ا ارمي .إذا حأ الةرتر من ةعيين نام لح لالر لحمسحةم عحك

يق قكمر الككو مسامدر من اال امال ال ص ي ايم من الك ين اا مي
دا قكمالا ال انةنكر شذ ال يجةد لمد ن يال ا امال لا مي ذلو ارمي .يتد

ا ايغ تانةن الا ارر أن ييةن المسحةم عحك ا كا شذا قان الككو صاد ار ت م ي يمساحا الة اه يلا إذا قان مسحة ا عحا ميي ا و إن ال يعاحي كيا.
يال يحم الككو تحةل المسحةم عحك
مححو  .يلكن ال اية

شذ اتض ا ا ال حةل حكعر الككو اعا الار أدار ي اه لد اال

عحا ةب يي المسحةم عحك ال حةل

و الميض أن ي د شلا المسحةم عحك مير يا در ليؤدص

ن الككو ي نما يعاحي ا ا ال حةل قبن له يين.

يتد ن أ عحا ذلو المادر  482من تانةن الا ارر ةللا" :ال تحةل ت الككو إذا قاحأ عحك صكور ال حةل اعاحيا قبن له ةكن .يما ذلو ي ةز ة ديه الككو
لحمسحةم عحك لحاب يي عحك
( )9د .محمةد ن ي

ست

االعاماد .يهميد ا ا الاب يي يجةد م اا الة اه لد

يح تانةن الع ة اا ال ا

ي ا ر دث الاعدي ا الاكيهعكر ميجا ةااا

( )10د .صالحت عيم محاضياا ت ال انةن الا ارص اريراش الا ارهر ط  02ال زاخي 1999
( )11د .صالحت عيم محاضياا ت ال انةن الا ارص اريراش الا ارهر ميجعسااا

المسحةم عحك
1195
.315

.318

( )12د .عحد الحميد الم كايص الةةكي ت ال انةن الا ارص ت ضةه الم يال ضاه دار ال امعر ال د در 2017
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الككو اعامادا ل  .يال ي ةز لحمسحةم عحك ر ض اعاماد الككو شذا قان لدي م اا ي اه ييمت لد ا قكما  .يهال ا م اا ي اه الككو المؤ ي عحك االعاماد م مدا
لد المسحةم عحك يةحأ مسالةليا لم ححر الحام شل ين انالاه مةاعيد ة ديه الككو لحة اه."..

يارص أن ييةن المسحةم عحك ميي السا
شلك ارمي يهحاز اا مي

()13

ةاي الككو أن "أمي الد ا" يه اضت ذلو اداهكر أن ييةن من ي در عحك ارمي (السا

(أص المسحةم عحك ) .يهاية

عحا ذلو أن شذا اةحد السا

ت

يالمسحةم عحك

) ميي من ةج

ص يا د انامأ كير الككو حه يعد ثمر أمي

الد ا ي نما صارا الةرتر ةحم "ةعلدا الد ا" .يلكن أيرد الكارو الا ارص عحا ذلو اةاي اه ص ت الح د ( )3من المادر  478عحا أن " :يال ي ةز ةحال عحا
ي كيغ أال ييةن الككو مساحا الة اه لحامح ".

ةا ال شال ت الر ةحال من ا و عحا أ د ييع أي من يو عحا يو

()14

(د) مكان الوفاء:
ي

الككو من ا ا الحكان اعاحي مساحا الة اه ت الميان ال ص ةجد

أن قي ت الككو ميان الة اه المححغ المياةم ت الككو إذا

لحح و المسحةم عحك .

الميقز اليخكست

(هص) تاريخ ومكان إصدار الشيك:
أن يكام الككو عحا ةارهخ يميان شصدار يلل ا الحكان أاميا ىت ةحد ىد أاحكىر السىا

ي

شذا تد لحة اه تح الاارهخ المحدد شك يج

ي اؤ ت الحال .يذلو يصا عحىا اال امىاظ لحكىكو اىدير قىبدار ي ىاه يلىكا أدار اخامىان .ىد ن ىأ المىادر  503ىت الح ىد

( )2م لىىا عحىىا أن ى " :شذا تىىد الكىىكو لحة ىاه تح ى اليىىة المحىىين شكى قاىىارهخ عصىىدار يج ى
يالمعا اا

ي سىام الا ىاد يلمىا قىان الكىكو ياجى

الة ىاه م ىيد اال ى و إنى

ةد ا قكمالا شال ت الاىارهخ المحىين الىا قاىارهخ عصىداراا" قى لو ي ى

من ا ا الحكان ي نما يعاحي أن تد صدر ت مة ن السا

.

ي ىىاؤ ىىت ىىة ة ديم ى يذلىىو اةىىاي اه الكىىكياا الحيةمكىىر الماعح ىىر الميةالىىاا
أن حىين ىت الكىكو ميىان شصىدار يمىا ذلىو إنى ال يم ىد صىما قكىكو شال ى

(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب):
يعاحي ةةقكا السا
صا

أاىه اكانىاا الكىكو شذ اىة م كىئ الكىكو ياىة المىد ن مححىغ الكىكو ياىة صىا

ال ىمر ىت شصىدار ارمىي شلىا المسىحةم عحكى الىد ا اعاالىار

السىح ر ىت الا ىيم ىت اليصىيد ياىة المسىالةل ج اخكىا عىن جيهمىر شصىدار الكىكو اىدين رصىيد .ىإذا حىأ الةرتىر مىن ةةقكعى

اا قس د مدنت.

ية ضىىت ال ةاعىىد العامىىر الاسىىةهر اىىين الاةقكىىا يال ىىاه يالال ىىمر يالاسىىةهر اىىين ةةقكىىا السىىا
م ىال للى ال كا ىر أن ييىةن صىا

اليصىيد

ىا مع ةهىا .يمىا ذلىو ىي

ال انةن الاةقكا عحا الةرتر الا ارهر اعمضاه ي ةز أن ي ة ال اةه أي

عىىن نمس ى

ىدا قى قكمالىا يلىه ة ىحح

ىىكا يةةقكع ى اعاالىىار ناخالىىا عىىن صىىا

اليصىىيد يأاىىه

تىىانةن الا ىارر عحىا الى ص ىت المىادر  548عحىا أنى  " :ىت ار ىةال الاىت ا حى
()15

مر ارصالا م ا ا ا اعمضاه".

يلىىا

(ه) تعيين المستفيد:
المسىىاميد اىىة الىىداخن اريل ىىت الكىىكو يمىىن ثىىه ي ى
اةم

يمر يش ث ث لاعيي :

اريلا :أنت صدر الككو عذن أي رمي
اليانكىىر :أن ي ىىدر الكىىكو لحامح ى

ةعيي ى

ي ال ىىدا ال اي ىىر ال انةنكىىر الاىىت يمايضىىلا الكىىكو أ ىىد أ اي لىىا .يلكىىن ةعيىىين المسىىاميد ال ي اضىىت ذقىىي

ص معين يا ات ال ةرر الوالالر ي يلا ادايل عن يها ةظليي يال و ت الع ام عحا شصدار ادين رصيد.

ياىىت صىىةرر مبلة ىىر لحكىىكو ىىت الاعامى الا ىىارص ي ي ىىا اىىدايل عىىن يهىىا ةسىىحكم

رصيد يال يحاج عحا ذلو بن المساميد ميي معين ذلو أن اعين اةاتعر كازة .

( )13د .محمد محمةد الم يص :أ يا الككو مدنكا يج اخكا الميا
( )14د .ةزص محمد ةامت

العي ت الحد ث اعةي درهر 2000

.85 -84

يح ال انةن الا ارص اريراش الا ارهر ال زه اليانت مياالر دار الي ا ر لح كي يالاةزها ال العر اريلت 2004

( )15د .محمد محمةد الم يص :أ يا الككو مدنكا يج اخكا ميجا ةااا

يال ىىو ق ى لو ىىت الع ىىام عحىىا شصىىدار اىىدين

.309

.88
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الياليىىر :ةماىىيض ةعيىىين المسىىاميد اةىىم

يمي ى ا ى ا الكىىكو ا ى الحىىا اليااىىأ شك ى عىىن يهىىا الحةالىىر المدنكىىر يمىىن ثىىه ال يعاحىىي يرتىىر ة اره ىر .يلكىىن ذلىىو ال يسىىحال

الحماير ال اخكر شذ ال صىحر اىين اى الحمايىر يال ىمر الا ارهىر لحةرتىر اعضىا ر شلىا أنى ييكماى ىت الحكىار االتا ىادير ياى الةيكمىر اىت الاىت ةسىالد لا الحمايىر
يلكن ذلو ي ا ي عحا الع تر اين السا

يالمساميد ا ة ال يهمر شذا ة د شلا المسحةم عحك حه ي د رصيدا.

ي ذا له يحدد المساميد ت الككو حه قي اةم

يله يد ت الككو أن لحامح

يسااالا ذلو

نى

ي نمىا يمسىي ىت مع ىا أنى لحامحى

ذلىو أن ةةقكىا السىا

عحك ييجةد ت كازر ميي يسا حص م لما ت د شنكاخ لحامح  .يتد ن أ المادر  477من تىانةن الا ىارر عحىا ذلىو ىت الح ىد اليالىث ةللىا" :الكىكو الى ص ال ى قي

شك اةه المساميد يعاحي كيا لحامح "(.)16

الككو لم ححا نمس أص ي ع نمس المساميد م ى

يتد ي در السا

ثحأ عد يجةد رصيد ع دما ة د السا

يهع ىت ذلىو أن ي امىا ىت ى ص يا ىد السىا

يالمسىاميد لى ةعاحىي الةرتىر ىكيا؟ ي ذا
شلىا ةحيهىي اى الةرتىر لكسىايد

ال الةرتر شلا المسحةم عحكى يقىان يعحىه اى لو لى يسىبل عىن ال يهمىر؟ يهح ىب السىا

ى أي عىىض رصىىيد لىىد المسىىحةم عحكى  .ياى الةرتىىر ة حى الاظليىىي تحى ة ىىديملا شلىىا المسىىحةم عحكى  .ىىإن اى الةرتىىر ةعاحىىي ىىكيا لاضىىم لا ارمىىي الىىد ا لىىد

اال

و ياة جةاي كير الككو ثه تااحيالا لحادايل مما اكح للا أن ة ة اةيكمر ال ةد يأن ةاعحا الا ث ر جملةر من ةادايل اي له.

يلكن ا ا ال ة ة ال يهمر شذا ة د السا

الةرتر مالا ير شلا المسحةم عحكى أص دين أص يسىحا ة ىديملا شلكى "ةظليىي ذلىو أن ال يهمىر ةماىيض عى شصىدار ياىة

ما يع ت ةسحكملا شلا مساميد ي ي لا عحا ا ا ال حةل ت الادايل يمؤد ذلو أن المىاله لىه ىد
شذا يلي السا

الةرتر (يتد ةاعدد االا الاظليي)

ذلىىو أن الاظلي ىي يعاحىىي

يةاح ا أرقان ال يهمر قا ر.

دملا المظلي شلك شلا المسحةم لعك

عىد ىت م ىال ارعمىال الا مي يىر الاىت ةمايضىلا ال يهمىر .يلكىن

احين عىد يجىةد رصىدص ي ااحلىا ىإن ال يهمىر ة ىة ىت اى ا المىيض

ىىا ل"ص ى " عى شصىىدار" شذ يح ىىا ةسىىحكه الةرتىىر ي ي لىىا اى لو ىىت الاىىدايل يةعحىىا ث ىىر جملىىةر الماعىىامحين الىىا ااىةا ي عحىىر الا ىيهه

ثالثاً :البيانات االختيارية للشيك:
تىىد ى قي السىىا

ىىت الكىىكو اكانىىاا ال حزمى ال ىىانةن اى قياا رن المظلىىي ال ىىانةنت لحكىىكو ال ي اضىىيلا يهسىىالدم السىىا

الى الحكانىىاا أن يضىىمت مزهىىدا مىىن الدتىىر

يالاحد د عحا الكىكو أي أن يح ى عحىا ضىماناا ال ة ةللىا لى ال ةاعىد العامىر ىت الكىكو يال اعىدر أن شضىا ر اى الحكانىاا ال ةال ى الكىكو المىا أنلىا ال ةا ىاتض
ي حكعا يال ة يط

:

عن ييكما قبدار ي اه يمن ا الحكاناا اال اكارهر على سبيل المثال بيان (اسم المستفيد)

له يد اةه المساميد اين الحكاناا اعلزامكر الات أيجحأ المادر  473ة ارص م يص ذقياا ت الككو ت ين أن ال ىانةن أيجى

ذقىي اةىه المسىاميد الى ص ي ى

أن ىاه

الد ا ل أي رمي ت ق من الكمحكالر يالس د ارذنت يميد ا ا المارش أن الككو ي ةز أن يحير لحامح يأن الككو ال ص لىه ى قي شكى اةىه المسىاميد يعىد ميا ىر ىكو
لحامح يا ا ما ن أ عحك الم ير ( )2من المادر (  )452عحا أن الككو المسحةم لم ححر ى ص مسىما يالم
أ ي ةميد ا ا المع ا يعاحي كيا لحامح

ي ذا له حين اةه المساميد اعاحي الكىكو لحامحى

عحىا الىيمه مىن أن المىادر ( )447مىن تىانةن الا ىارر الالحيه ىت جعحىأ اةىه

من حزم الة اه "المسحةم عحك " من ييغ شنكاه الككو شال شنلا ت ذاا الةتأ ذقيا أن ة ح
عحا عيا الكمحكالر يالس د ارذنت ال ن ال ي ةز ةحيهياما لححام يه

أن ييةنا رمي

ىة

شكى عحىا عالىارر "أي لحامحى " أي أيىر عالىارر

ا ا الكيغ يعاحي الككو لحامح .

ص معين.

المبحث الثاني
الموقف التشريعي والقضائي من شيك الضمان
م العر ما انالي ا الك من يص
اةا دام عحا نحة

يي

الككو يةكةه عحا ا ا ال حة ييصم بن أدار ي اه ةساحا الد ا لد ا

ال الةيكمر قما أن الحماير ال اخكر ةح أ الضةه عحا الككو قةن أدار ي اه يله اعيض المكيو الالحيه ت من تيه

نحة ماير رنةاو أ يص من الككياا شذا اةا د قضمان لحة اه الازاماا مدنكر أي ة ارهر ارط ن اش الككو.

( )16د .ةزص محمد ةامت

و المسحةم عحك

يأن

حا لل الةيكمر يال يمين

يح ال انةن الا ارص اريراش الا ارهر ميجا ةااا
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الككو تد ييةن مح لضمان د ن يذلو اةا دا شجياه الاظليي الابمي ت لك
ي أي عالارر أ يص تد ةا

ضمان اللا از

نكر ي ت الككو (السا

ارط ن اش الككو أما الحالر اليانكر يات قةن الككو مح

ت ارةاس نكب قككو ي اه يله يضا ي ت الككو ت االعاالار ع د ةحال أن
د الة اه اد ن ت ذمر السا

– المساميد) الت شنكاه ال

لضمان د ن أن المساميد اة المد ن لحويي يه ة ااظليي ةبمي كا لداخ

ي نما لضمان ة مي الا از
يله

عيد عن شرادر السا

ص المكيو الالحيه ت عحت ذلو ع د ة ظكم لحككو يلكن ال ص يرد ي ت الكمحكالر د ن أ المادر مادر –  " – 368إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة

للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصال على
حا أيضا عحا الككو ع د ةظليي ةبمي كا.

سبيل التوكيل.ينظ اي رن تةاعد الاظليي يا در ت الةرتر الا ارهر إن ال ص

يمن ا ا الم حا ةةم نا ايلمةتمت المكيو الالحيه ت يال ضاه من كو الضمان يذلو عحا ال حة الاالت:
الاكيهعت من كو الضمان ت ال انةن الالحيه ت.

المطلب األول:المةت

الميو اريل :مةت

المكيو ت تانةن الا ارر الالحيه ت  7لس ر 1987

الميو اليانت :مةت

المكيو ت تانةن الع ة اا رته  15لس ر  1976يةعدي ة .

ال ضاه الالحيه ت ي عض المحا ه العي كر من كو الضمان.

المطلب الثاني :مةت

الميو اريل :مةت
الميو اليانت :مةت

ال ضاه الالحيه ت من كو الضمان.
عض المحا ه العي كر من كو الضمان.

المطلب األول:
الموقف التشريعي من شيك الضمان في القانون البحريني.
لكي تتضح الوظيفة الحقيقة للشيك يا يمين أن ةا ايز شلا عدر يياخ

ادال من ييكمر يا در ينظ اي رن ة ظكه الككو يرد انةن الا ارر الالحيه ت  7لس ر

 1987قما يردا الحماير ت تانةن الع ة اا الالحيه ت كان ال اد من الاعيض لك ال انةنين:
الميو اريل :مةت

المكيو يال ضاه من كو الضمان ت تانةن الا ارر الالحيه ت  7لس ر 1987

الميو اليانت :مةت

المكيو ت تانةن الع ة اا رته  15لس ر  1976يةعدي ة .

أوال موقف المشرع في قانون التجارة البحريني  7لسنة 1987م
م العر تانةن الكيقاا الالحيه ت  7لس ر  1987له ن د ن ا عحا ةوييي ميض الككو من ييكما قبدار ي اه الت أدار ضمان أي ان تد ةمح لحككو اةيكمر

أ يص د ن أ المادر  456على أن" يضمن السا

ي اه الككو يق

نما ال انةن عحا أن" ي ةز ا اياغ ي اه الككو:
(أ) شلا

يغ يعما السا

من ا ا الضمان يعاحي قبن له يين “ .ما ن أ المادر  452من

ص مسما ما ال ص ص اي ر عحا يغ ارمي أي ادين .

(م) شلا

ص مسما ما ذقي عالارر "لكا رمي" أي أير عالارر أ ي ةميد ا ا المع ا.

(ط) شلا ام الككو.

ما ن أ المادر  2/450من ذاا ال انةن عحا أن"

ميي مسالةال
يمن جماو ال
ا ا ا ما ييكما
ضمانا الل ا از

يعحا من ةح

الككو أي أمي ميي سحال لحسا أداه م اا ي اخ  .يما ذلو ييةن السا

كا تح المظليهن يالحام دين ميياه عن شي اد م اا الة اه.

ة

لحسام

السا ر د دد تانةن الا ارر الالحيه ت ص اي ر ييكمر محددر الككو يات قةن أدار ي اه ال ي ةز حال ةوييي ميض الت ميض

قما أن لمظ الضمان له يد ي شال م اةالر ضمان الة اه قكمر الككو ذاة
ي ارط ن اش الككو قالا از نكب اين السا

ييكما قةن أدار ي اه ةح مح ال ةد ت الاعام

يالحام تح ةحيهي الككو يمن ا ا

مع ت أن حاز السا

ي

ضمان الة اه قكمر الككو ال جعح

يمين يضا الككو مةضا الضمان لكةن ا ا ا ما أص

ي نما نكب الككو من ةح يا ا الةيكمر.
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يا

ما ان مماد نص المادر  452المكار اليلا يالات ادأا عالارر" ي ةز ا اياغ ي اه الككو............... :

العالارر ال ةحام مع ا

ي ةة ان ييكمر

الككو ات الة اه يلكا لحضمان قما أن يساماد من نص المادر  447من تانةن الا ارر الالحيه ت بنلككام الككو عحا الحكاناا اآلةكر :أمي ميي معحا عحا يغ
اة اه مححغ معين من ال ةد .يهساماد من ا ا ال ص أيضا أن السا

عحا يغ ةةاه يات

ع دما يحير الككو ال يعحا الة اه

اي اةخ يات ما ةميد أن

الككو لحة اه يال يمين لحمكيو أن يويي من ييكما ضمان أي اخامان رن المكيو الالحيه ت اما ا ما حكعر نكبر الككو بن أدار ي اه يال يمين يصم
ذلو.

ي ت تانةن الع ة اا الالحيه ت ال ادر الميةة

انةن رته  15لس ر . 1976

د ن أ المادر 393من تانةن الع ة اا عحا أن" يعات

الحالا أي الويامر من أع ا سةه نكر كيا لكا ل م اا ي اه قام تاخه يتاا لحا يم شك

عد شع اخ ق الم اا أي عض حيث ال يمت الالاتت قكما أي أمي المسحةم عحك عد صي أي قان تد ةعمد ةحيهي أي ةةقكع
يهعات

الع ة ر ذاةلا من يلي لويي أي ةحم

ما يعات

ويي

أي اةايد

ةرر ةم ا من صي .

كيا ياة يعحه أن لكا ل م اا يمت قكما أي أن ميي تاا لح يم.

الع ة ر ذاةلا من يحم ميي عحا أن يع ك أي يظلي شلك أي يسحم

كيا ياة يعحه أن لكا ل م اا يمت قكما أي أن ميي تاا لح يم.

ي ذا قان ع ال انت ت الم ير السا ر لاو كر تيض ر ةص أي الةاكماه د ن ميي مكييو عد ذلو يي ا مكددا

المطلب الثاني

موقف القضاء البحريني وبعض المحاكم العربية من شيك الضمان
أثار كو الضمان أما المحا ه ةةاه ت الالحيهن أي المحا ه العي كر نةعا من االااما الا اصر ت م ال الحماير ال انةنكر اعاالار أن نكبر ا الككياا لكسأ
تانةنكر ي نما عيشكر يةيدد ال ضاه اين ةب يد الحماير ال انةنكر للا أي انح ار الحماير ال انةنكر ع لا اصر الحماير ال اخكر.
ل لو إن ا ن سه الم ح
الفرع األول :مةت

الفرع الثاني :مةت

الت يعين:
ال ضاه الالحيه ت من كو الضمان.
عض المحا ه العي كر من كو الضمان.

الفرع األول:

موقف القضاء البحريني من شيك الضمان

ةيدد ال ضاه الالحيه ت ت أ يام اين قةن كو أدار ضمان اماا ا ما الحماير ال انةنكر لككو الة اه أي أن ال اماا ا ما الحماير ل ييج عن ميض قبدار
ي اه:
ديردا عدر أ يا ت تضاه الامييز الالحيه ت ةؤقد عحت ان كو الضمان يعام معامحر الة اه ت الحماير يأن المكيو ع دما أضمت الحماير ةةاه ال اخكر أي

المدنكرله يضا ت اعاالار ةحالا عصدار الككو أي ييكمر أ يص ميي ييكمر الة اه ،فقد قضت محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم  61لسنة 1998م  "17لما
ان ارص

ت الككو أن أدار لحة اه اد ن ت ذمر ةا ال يعحا من دعا

الككو مةضةو ال زاو قبدار اخامان الت صةرر ضةخكر ل
عحا ةحيهي الككو ياة ما ال مت ةحيهي ي اه لد ن ةااا

يقان ال اعن تد اةا د ت شثالاا د اع أن

م ارص اثالاا ما دعك

ام مةج الك من الم عةن ضد ااارهخ  1995/12/21لم الحا اد ن ناةج عن معامحر اي لما ال ر
إن ادعاه ال اعن يضحت م يد تةل ويي دلي "

وفي حكم آخر لمحكمة التمييز البحرينية بأن "18جيهمر شع اه كو لكا ل م اا ي اه ةاح ا برقانلا ال انةنكر ما يلا ال
كيا اةاة ت م ةماة شلت المساميد ما عحم ع د ةحيهي عد يجةد م اا ي اه قام يتاا لحا يم شك

ال انةنكر الات أةالولا الكارو الع ام عحا ا

شذ اه ا لو

د ال اخت ماا أع ت السا
ت الادايل ا ع

عحك الحماير

ال يهمر اعاالار أدار ي اه ة يص م يص ال ةد ت المعام ا يال يعاد عد ذلو ارةالام الات د عأ شلا شصدار

الككو رنلا من تحي الحةاعث الات ال ةبثيي للا عحا المسالةلكر ال اخكر ما دا الكارو له يساحز نكر اصر لل ال يهمر

من أن الككو ال ص ير قان أدار ضمان يلكا أدار ي اه ت نظي ال انةن ال عحا ما دعك محير "

) (17يه محيمر الامييز الالحيه كر جحسر  17ما ة  1998ال عن رته  61لس ر  1998ال اعدر رته .94
) (18يه محيمر الامييز ت ال عن رته  5ج اخت لس ر  2005جحسر  17أ اة ي  2005ال اعدر رته .33
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يمن ا ار يا اضح أن ال ضاه الالحيه ت ا
يال عحير ا كر السا

نحة عد االعاداد ما نكب عي ا لككو الضمان يأن الةيكمر ارةاةكر لحككو أن يح مح ال ةد ت الاعام

يمين االدعاه ان ةحير من أج ضمان ة مي الازاماا أ يص عيدر عن الككو ي اا لة ةه

الما أن الككو أةاكم ق م ةماة

اع ارر الت أن الككو ضامن لا مي الازاماا ت ع د أي يرتر مسا حر ال ت كيا المع ت الم ت يال ال م ادعاه السا

"

وفي المقابل فقد صدرت بعض احكام محكمة التمييز البحرينية تؤكد :عحا أن شذا الككو أدار ضمان لة ي يط من ن اش الحماير ال اخكر كيغ ان يحأ السا
أن ةحال لحككو قان لسح

387لس ر 2007

معدي أي أن لكا لحة اه ي نما لحضمان د جاه تضاه الامييز الحيه ال ادر الداخير اليانكر

ةللا:

" ي يث أن ما عا ال اعن عحا الحيه الم عةن شك ال

ةر ت الاسحي

يالمساد ت االةادالل يث حص شلا أن الككو ة د الدعة أدار اخامان يلكا أدار

ي اه أ ا بتةال ال اعن الةاردر محضي الكي ر ت ج حر الككو من أن الم عةن ضد

يصحر مد ةنكر الم عةن ضد مححغ الككو مما يعيال يهساةج
ي يث أن ا ا ال عت ةد د ذلو أن ارص

ير ل الككو ضمانا لمعامحر اي لما دين أن اح ا من ا المعامحر

نض .
مكييو لاحيهي إذا شدعا محير ميي ذلو عحك ع ه

ت الككو أن أدار ي اه يه ة شصدار دلك عحا يجةد ةح

شثالاا ما دعك  .يأن قان لمحيمر المةضةو السح ر الاامر ت ة د ي أدلر الدعة يما ي د يلا من مسا داا ياةا

ييةن اةا

حسر 2008/4/14

ت ال عن رته

صا ةاخوا .لما قان ذلو يقان الم عةن ضد تد ةمسو عد مد ةنيا لح اعن يانعدا ةح

ما ة اي مام ا ما الةاتا شال أن يغ ذلو

الككو يقان الحيه الم عةن شك تد حص من أتةال

ال اعن الةاردر محضي الكي ر شلا أن الككو ة د الدعة لكا أدار ي اه م اا ي نما أدار اخامان م اا ضمان معامحر اين ال ي ين يال ي ةز الم الالر المححغ الةارد
يرة
ال

عحا ذلو تضاه اي ض الدعة دين الاح ا من مد ةنكر الم عةن ضد لح اعن مححغ الككو مح الم الالر ناك ر لل

ةر ما ةج

المعامحر إن ييةن معيالا

ن ض ".

الفرع الثاني

موقف بعض المحاكم العربية من شيك الضمان
ي م العر عض أ يا المحا ه العي كر ن د أن تضاه المحيمر االةحادير العحكا اديلر اعماراا العي كر الماحدر19تد اةا ي عحا أن شصدار الككو قبدار اخامان ضمانا
ل يض

عحك الك ص من الح و المساميد عحا ةحي الةديعر يلكا قبدار ي اه يةحم لحح و ال زال اماا الحماير ال اخكر الات تيراا المكيو لحككو المادر

( )401من تانةن الع ة اا االةحادص اعماراةت .ي ل ا ال يار إن المحيمر الم يدر ب يا ال ةانين يالاكيهعاا ةحوت أص محايلر ل جالاد عزالر الحماير ال اخكر عحا
ةسحكه الككو لحمساميد اا لة قان عحا ةحي الةديعر أي اليان ضمانا ل يض
أن دعت

الح قك ت من شصدار الككو أي شع اه يصر لحسا

عحك أي ة مي ا اللازاماة الاعاتدير .حكسأ المحيمر مع كر الاعيم الا السح

م الظااي يأن يقكه الدلي عحا ما دعك إثالاا السح

الحقك ت عصدار الككو يا ر يش

اعثالاا ال انةنكر .

ي لو إن جيهمر شع اه كو ادين رصيد ةاح ا م يد شع اه الككو عحا يضا دل مظلي يصكوا عحا أن مساحا ارداه م يد اال
عن ةح

شصدار ياعاالار أدار ي اه ي ي

لحادايل ة ع

الككو أدار ي اه ة يص م ي ال ةد ت المعام ا يال
الككو ال ص أصدر من تح

د ال اخت ت ا ال يهمر ا ة ال

يساحز يلا ت د ج اخت ا

المسحةم عحك عد الد ا اا لة قان ا ات ةح
ياة ما ؤقد ل ا بن الاكيهعاا العي كر ةا
ةح

عحك الحماير ال انةنكر الات أةالولا المكيو عحا الككو الع ام عحا ا

و عحك وض ال ظي
ال يهمر يذلو اعاالار

د ال اخت العا يال ص ييمت شك عحه الماله بن يع

يهيمت أن ي در الككو ما عحم

عد يجةد رصيد تاخه يتاا لحسح

الة اه قكمر

أي إصدار أمي شلا

مكييو.

نحة الاكدد ت ماير الككو ةةاه قةن أدار ي اه أي اخامان إنلا ةاماا ا اا الحماير ال انةنكر

يم ال ظي عن

المكيو ال ظي شال شلا قةن الةرتر الا ارهر ميامحر اررقان لكحمت الي ر يلا عن يها الحماير ال انةنكر ةةاه ال اخكر أ

صدير أي أن قان م عد السح

المدنكر.

جي تانةن الع ة اا االةحادص المادر  401جيهمر شع اه كو
يالويه ت الاكيها اعماراةت عدما ي
ةحال الما ةح أ ع اصي أي الكييغ الات حز ةةا ياا ت ال ككو ي ل ا المملة إن ةح الككو الدم ضمان معام ا مدنكر ي ضا لحع ة ر ذاةلا الم يرر
رصيد

) (19مكار الك مؤل

الدقاةر ا ل عحد ال

أ مد يح تانةن الع ة اا الالحيه ت – ال سه ال ا

«االةحادير العحكا» :شصدار كو سةه نكر ُ ييحأ ال

يم ال ظي عن ارةالام الات د عأ السا

– قحكر الح ةش جامعر الالحيهن ال العر اريلت 2007

الت

(  ) 35جيهدر االةحادير اعمارةكر -

د ال اخيحاارهخ 2018/3/ 12
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لككو الة اه شال أن صدر عن رخكا ديلر اعماراا الككخ حكمر ان از د ل نلكان ارمي السامت ااارهخ  20ما ة ة ر  2012ت اي ار كبن معال ر د ةن الماعييهن
مماد ما حت:

“مع عدم اإل خالل بحجية شيكات الضمان في اإلثبات ،تنحصر الحماية الجنائية المقررة في المادة  401من قانون العقوبات االتحادي رقم  3لسنة  1987عن
شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين ،وتحفظ النيابة كافة البالغات ،وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة

أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان ،ويفرج فو اًر عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات

لضمان التزامهم”.

يقان اللدم اليخكست من شصدار ا ا ارمي السامت اة مةاجلر شةاهر اةا دا

الااجي عحا كو قكمر الالضاخا الات د ا قكمالا

كو الضمان شذ أ كانا يساح

العمي عحا أتساغ ثه يساو ذلو الككو المةدو لدي عحا ةحي الضمان اةاو ال ةيالا يها د كية م الالا مةجحلا سداد قام قكمر الككو اليمه من ش داو
ي اة انح ار الحماير ال اخكر عن الككو يان احةل الا ة د مدنت اماا ي

الككو لدي عحا ةحي الضمان يأن شصدار ا ا ارمي ؤدص ا ا الت م ع

الحماير المدنكر يه ضا ت ةح يح عجياهاا ال انةن المدنت يال يعام معامحر كو الة اه ال ص اماا الحماير ال انةنكر.

ةرر مسامير ي الاالت ي ال

السؤال ال ص ي يح نمس ا ارمي السامت المكار الك قان مؤتاا أص صدر ت يييم معي ر أ أن يعم

يمن تانةن الع ة اا االةحادص اا حكص الحماير ال اخكر عن كياا الضمان ياال اماه ي ككياا الة اه.

نص المادر 401

أرص أن ارمي السامت المكار الك قان مؤتاا ت ش ار معال ر ة اي ه الد ةن عحت الديلر مةا ت ي الاالت العةدر مير أ يص الت ة يهه كو الضمان سالما عال ا

المادر  401من تانةن الع ة اا االةحادص.

وأما عن الموقف المصري فقد استقر القضاء المصري
الضمان الما ةةا يا ت الككو قا ر يي

20

عحت أن الككو ةةاه قان لحة اه أي لحضمانياماا الحماير ال انةنكر يال انةن الم يص ال يعيم كو
عحير الحةاعث الات من أجحلا ير السا

ةةاه المةضةعكر أي الكيحكر

الم يهر يما د يا ة ايلأ شك أن جيهمر شع اه كو ادين رصيد ةاح قالم يد شع اه السا
لحسح

شذ امح لو ي الككو ت الادايل ا ع

الككو د اصدرا محيمر ال ض

الككو شلا المساميد ما عحم

بن لكا ل م اا ي اه تاا

عحك الحماير ال انةنكر الات أةالولا الكارو الع ام عحا ا ال يهمر اعاالار أدار ي اه ة ي م ي ال ةد ت

المعام ا وال عبرة بعد ذلك باألسباب التي دفعت إلصدار الشيك ألنها من قبيل البواعث التي ال تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم
نية خاصة لقيام هذه الجريمة ،يال ي دي ما ة رو

أن المدعت الح ةش المدنكر ت د اعضيار

ت صدد نمت مسالةليا ال اخكر ي ا ل ص المادةين  353 494من تانةن الا ارر رته  17لس ر  1999ةل

سح

أن الككو قان مسحما ل عحا ةحي الةديعر ضمانا لقكا ال اعن اا مي االلازاماا الةاردر ت الع د المحير

اي لما يأن المدعت له ي ه اا مي الازاماة شك رن ا الحالر  -يات ت
الر ضكاو الككو يات الحاالا الات اح
ال اعن ت ا ا الكبن يله يعاد ما نس
ة حك

ةصكر الدعة الم يي ر  -ال ةد

يلا عحا الككو عن يها ش د
شلا المساميد من ش

يتالأ المحيمر أن ال مح لما يحاج

جياخه ةح

ل االلا از ال ص ةح

ت االا االةاي اه الات ة درط ةحأ مملة

المال .ا ا ض عن أن الحيه تد دل ةدلك ةاخوا عحا أن د او
إن ال ييةن تد أ

الككو لم ححا ا اه عحك

ب ت له ال انةن أي ت

ال اعن من صدير يه مدنت بن الككو ير ضمانا لعمحكر ة ارهر........يقان من الم ير أن ةةه ال كر ت

جيهمر شع اه كو ادين رصيد اةا ي م يد عحه م در الككو عد يجةد م اا ي اه ل تاا لحسح

ت ةارهخ االةاح اش إن ارةالام الات ةاتلا ال اعن

لحادلي عحا سن نيا ع د ةةقكع عحا الككو الر يجةد معام ا اي ي ين المدعت المدنت اتاضا شصدار ضمانا لا مي الازاماة يأن تضا مسخ ا ا الاعاتد
ةبةكسا عحا أن اةماش عحا ةالر ا أ

يلا المدعت االلازاماا الةاردر

ال ة مت ع

ةةا ي ال

د ال اخت لدي يال ةؤثي ت مسالةليا ال اخكر يال عحا

المحيمر شن ات الاماأ عن اليد عحا م ا ت د اع ت ا ا الكبن"

 3الخاتمة
رامكر الككو ت المعام ا اليةمكر يالات ةو ت ييكما عن م ال ةد يم ا ي ذلو ؤدص شلت اضيار
الال اتاا ال قكر مي

شال أن الككو ال ت محامظا ي

ةاص الم يشكر يهظ ماماعا الحماير ال انةنكر ا

الككو ي ييةن لحة اه قت ي ة اةيكما الات حا من أجحلا يات أن يح مح ال ةد ت الاعام
الح ةه الك اة الضوي عحت السا

ا ال
ة

يق لو يلةر الحد

لحككو أي الم ا ا ل

صيهحر يالمعييم ت تانةن الا ارر أن

يأن يلةر كو الضمان شنما جاه عي ا

من أج ضمان ة مي الازاماا ارط ن اش الككو يا ا يع ت أن له يين حسالان المكيو يتأ يضا ن ة

يأن اللدم من
تانةن الا ارر

ةةاه الالحيهن أي الاكيهعاا العي كر أن احةل اةاعمال الككو قبدار ضمان ييجا عحا ييكما ارةاةكر الات من أجحلا ة دص المكيو لحماير الككو ج اخكا
بدار ي اه ي مملة الم المر شذا يط الككو عن ا الةيكمر ة يد من ا الحماير لياماا ي الحماير المدنكر.

)(20ال عن رته  - 93لس ر  83تضاخكر  -ةارهخ ال حسر 2016-3-22
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ي ت ضةه ذلو أرص:
أن ا ياط الككو عن حكعا قبدار ي اه ةةاه من
الم يرر ل
يم

ل االةماش الضم ت اي ال يهح عحا اعاالار أدار اخامان اي ضمان نةصت ان يم د الككو الع ة ر ال اخكر

يان احةل الا ة د مدنت م اضا نص تانةنت صيهح عحا ذلو يني ان ي

الا ع

ال الةيكمر رج أمياض يدير يزهادر ضماناا له ييمحلا ال انةن ل .

المكيو مةتما ياضحا لحاب يد عحا ا الةيكمر ي يمان أص

ص

ذلو أن ال كبر العيشكر لككو الضمان يع ت عد ةماع الحماير ال اخكر يمن ثه إن المكيو ةةاه الالحيهن أي ارجلا عحك أن يحةل ال كبر العيشكر لككو الضمان

الت ة ين كو الضمان يهساالعد من ن اش الحماير ال اخكر يهال ت ي الحماير المدنكر لحككو شذا ةحين من نكر يشك أن الككو لضمان اللا از مدنت أي ة ارص
ارط ن اش الككو يلكا لحة اه ية ح ي ع الحماير ال اخكر.

التوصية :ني ضييرر شد ال ةعد

ةكيهعت شكما ي ص الككياا ي يز لح اضت ر ا الحماير ال اخكر عن الككو شذا ةحين ل أن الككو اةا د قبدار ضمان يلكا

بدار ي اه عحا أةاس أن الاعام ما الككو قبدار ضمان صار أم اي يض الةاتا.
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