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   يعتبر الشيك أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب 
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وظائفه، أنواعه وغيرها من المعلومات.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية

دولة الكويت - أكتوبر  2014
السلسلة السابعة- العدد 3

• وظائف الشيك 	
• أنواع الشيكات	
• الفرق بين الشيك 	

والكمبيالة
• أخطار الشيك	



الشيكات مالية ومصرفية

تعريف الشيك 

الشيك عبارة عن إذن صرف أو أمر أداء مكتوب صادر إلى 
مصرف من ش���خص له حس���اب فيه يكلفه عند االطالع 
علي���ه دفع مبل���غ معين من النقود لش���خص محدد، أو 

ألمره، أو لحامله وهو المستفيد.

الشيك هو صك مكتوب، وفقًا لشكل معين، يتضمن 
أم���رًا صادرًا من الس���احب )المحرر( إلى المس���حوب عليه 
)المصرف(، بدفع مبلغ معين، ألمر شخص ثالث، يسمى 

المستفيد، أو لحامله، بمجرد االطالع. 

والشيك المصرفي هو أشهر األوراق التجارية، فهو صك 
يقوم مقام النقود في الوفاء بالدين بس���بب س���هولة 
تداول���ه بطريق���ة التظهي���ر والمناول���ة مثل الس���ندات 
اإلذني���ة والكمبي���االت. وكان أول اس���تخدام للش���يكات 
في القرن السابع عشر الميالدي بإنجلترا وبعض الدول 

األوروبي���ة حي���ث كان الن���اس يودع���ون مدخراتهم عند 
الصاغة الذين أصبحوا أوائل مالك البنوك، وكان صاحب 
الوديع���ة إذا أراد أن يدف���ع نقودًا لش���خص آخر فإنه كان 
يكتب أمرًا يعرف باس���م أمر األداء لموظف البنك يطلب 
من���ه أن يدفع جزءًا م���ن رصيده للش���خص المعني، ثم 

تطور أمر األداء حتى صار شيكًا.

خصائص الشيك

	•مستحق الدفع، لدى االطالع 

	•وسيلة وفاء 

	•وال يمك���ن أن يتضم���ن تاريخ���ًا مح���ددًا لالس���تحقاق؛ 
ولذلك، فهو يستحق الدفع فور تقديمه إلى المصرف. 

أطراف الشيك 

1 - الساحب

2 - المسحوب عليه

3 - المستفيد

الشيك يتضمن أمرًا بالدفع، من الساحب إلى المسحوب 
عليه، في مصلحة المستفيد.

وال بّد أن ُيس���حب الش���يك على مصرف؛ فال يجوز سحبه 
على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.

وال ب���ّد أن يكت���ب الش���يك على نم���وذج خ���اص، يتولى 
طبعه المصرف المس���حوب عليه، ويقدم���ه إلى عميله. 
وعندما يرغب العميل في سحبه، فما عليه سوى ملء 
ه���ذا النم���وذج وتوقيع���ه. وُيَعّد الش���يك وس���يلة وفاء 

فقط؛ ولذلك، فهو يكون واجب الدفع، عند االطالع.

شروط إنشاء الشيك 

أواًل: الشروط الشكلية

ُتِعدُّ المصارف نماذج للش���يك، وتس���ّلمها إلى عمالئها. 
وتتضمن كل »ورقة شيك« اسم العميل، ورقم حسابه 
المفت���وح ل���ه ف���ي المص���رف. أّم���ا باق���ي البيان���ات )مثل 
تاريخ الش���يك، واس���م المس���تفيد، والمبلغ المسحوب 
عل���ى المصرف، ومكان توقيع الس���احب(، فتترك فارغة، 

ليمألها العميل نفسه؛ وأهمها:

أ. توقي��ع الس��احب: يج���ب أن يتضمن الش���يك توقيع 
ره، وال���ذي ُيَعّد م���ن أه���م البيانات، الت���ي يجب أن  مح���رِّ
يتضمنها صك الش���يك؛ وإالَّ فقَد كل قيمة قانونية له. 
ويج���وز أن يوقع الس���احب الصك، بخط ي���ده، أو بالختم، 
في حالة عدم اس���تطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع 

ببصمة اإلصبع. 

ب. تاريخ اإلنشاء: يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. 
ف���إذا خ���ال من ه���ذا التاري���خ، أو تضمن تواري���خ متعددة، 
ر أن يترك ه���ذا البيان فارغًا،  أصب���ح معيبًا. ويجوز للمحرِّ

على أن يمأله المستفيد، وقتما يشاء.

ج. اسم المستفيد مصحوبًا بشرط األمر: المستفيد 
في صك الش���يك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اس���مه، 
حت���ى ال يقع غلط ف���ي تحديد ش���خصيته، عند تقديمه 
الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته. واسم المستفيد، 
يجب أن يكون مصحوبًا بشرط األمر، أي أن يكون مقرونًا 
بعبارة »لألمر«، أو »لإلذن«، على الصك نفسه، سواء َقبل 
اس���م المس���تفيد أو بعده. أما إذا كان الش���يك لحامله، 
فيجب أن يص���در الصك متضمنًا لفظ »لحامله«. وتصدر 
المص���ارف عادة نم���اذج مطبوعة متضمنة ه���ذا البيان، 
ر الشيك ما يفيد إلغاء شرط األمر  على أنه إذا كتب محرِّ
)كالتأش���ير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة 
لألمر(، فقَد الص���ك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، 
غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ ُيَعّد الش���يك 
صادرًا باس���م شخص معين. وقد يكون ساحب الشيك 
محرره ويلجأ الس���احب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في 

سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.

د. اسم المسحوب عليه: يجب أن يتضمن الشيك اسم 
المصرف المس���حوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه 
)أو فرعه( مطبوعًا مس���بقًا على نموذج الش���يك وبيان 
المكان الموجود فيه هذا المصرف. ولقد عمد الساحب 
إل���ى إصدار أمر إلى المصرف المس���حوب عليه الش���يك، 
بناء على عالقة س���ابقة بينهما أصب���ح بنتيجتها محرر 
الش���يك دائنًا للمصرف، وتس���مى ه���ذه العالقة مقابل 

الوفاء.
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ه�. مبلغ الش��يك: إن موضوع الحق الثابت في أي ورقة 
تجاري���ة هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا 
المبل���غ مبينًا في الش���يك، ومح���ددًا على وج���ه الدقة. 
واش���تراط ذك���ر المبلغ بطريق���ة واضحة ال لب���س فيها، 
يتفق م���ع »مب���دأ الكفاية الذاتي���ة للورق���ة التجارية«؛ أي 
كونه���ا تكفي بذاته���ا، بمجرد االطالع عليه���ا، لتحديد 
أش���خاصها ومضمونه���ا، والمبل���غ المعين فيه���ا. فإذا 
كان الوف���اء بالمبل���غ المذكور في الش���يك معلقًا على 
شرط، مثل تس���ليم بضاعة، فإن الصك يخرج من عداد 
األوراق المالي���ة التجاري���ة.  وج���رى الع���رف، أن يكتب بيان 
مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، واألخرى باألرقام؛ 
وذل���ك لتأكي���د رق���م مبلغ الش���يك، ومنع���ًا للتالعب به 

وتزويره. 

و. األمر بالدفع لدى االطالع: يجب أن يوجه الساحب أمرًا 
إلى المس���حوب عليه، بالدفع لدى االطالع على الشيك. 
فال يصح أن ُيصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما 
هو الحال في الس���ند اإلذن���ي. ويجب أن يصدر هذا األمر 
مجردًا من أي ش���رط أو تأجيل؛ وإالَّ فقَد صفته كش���يك 
ويفق���د الصك صفته كش���يك، إذا كان مضافًا إلى آجل؛ 
ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات الالزمة 

لذلك.

ز. الش��يك المؤخ��ر التاريخ: ق���د يعمد الس���احب، عند 
تحريره الش���يك، إلى تأخير س���حبه، قاص���دًا بذلك تأخير 
تقدي���م الش���يك للوف���اء بقيمت���ه، حتى يس���تفيد من 

فترة تأجيل الدفع، وإرس���ال مقاب���ل الوفاء إلى المصرف 
المس���حوب عليه. وال تؤدي عملية س���حب الش���يك إلى 

بطالنه.

وه���ذا المفه���وم يع���ارض إح���دى الخصائ���ص واألركان 
األساس���ية للش���يك، وهي أنه يس���تحق الوف���اء بمجرد 
اإلط���الع، وأن���ه ال ُيَع���ّد أداة لالئتم���ان ولذل���ك، فإن بعض 
الدول، مثل فرنس���ا، على الرغم من أنها َتُعّد الش���يك 
المؤخر التاريخ صحيحًا، إال أن القانون التجاري الفرنسي، 
قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، 
م���ن ِقبل حامله، في تاريخ س���ابق عل���ى التاريخ المحدد 
كتاري���خ إص���دار؛ ف���إن المصرف، في ه���ذه الحال���ة يلتزم 
بالوف���اء بقيم���ة الش���يك عل���ى الرغ���م من ع���دم حلول 

ميعاد التاريخ المبين في الصك.

 ثانيًا: الشروط الموضوعي�ة

ُيَع���ّد إص���دار الش���يك تصرف���ًا قانونيًا من جان���ب واحد، 
يتحقق ب���إرادة واحدة، هي إرادة الس���احب. ولكن، لكي 
يكون هذا االلتزام صحيحًا، فإنه يجب اس���تيفاء شروط 
موضوعي���ة، إل���ى جان���ب الش���روط الش���كلية إلب���رام أي 
تصرف قانوني، وهي اإلرادة، والمحل والسبب واألهلية.

ر، إلى  أ. الرض������اء: ويقص���د بالرض���اء اتج���اه إرادة المحرِّ
قب���ول الت���زام علي���ه بتوقيعه الش���يك. ولصح���ة إلتزام 
ر، يجب أن يكون رضاؤه موجودًا، وس���ليمًا وخاليًا  المح���رِّ
من أي عي���ب من عيوب اإلرادة، كاإلكراه، والتدليس؛ وإالَّ 

كان إلتزامه باطاًل.

ب. المح��ل والس��بب: محل أي عقد، هو إنش���اء التزام، 
أو نقل���ه، أو تعديله، أو إنهاؤه. ومحل االلتزام الذي يجب 
أن يثبت في الش���يك، ينحصر في دفع مبلغ معين من 
النقود. فإذا كان محل االلتزام في الصك شيئًا آخر، غير 
دفع مبلغ نقدي )كتس���ليم عقار(، فقَد صفته، كشيك، 
وخرج من نط���اق األوراق التجارية. كذلك، يجب أن يكون 
س���بب إلت���زام المح���رر موج���ودًا، ومش���روعًا؛ ويش���ترط 
لمش���روعية الس���بب، أالَّ يكون مخالف���ًا للقواعد واآلداب 

العامة. 

ج. األهلي�����ة: يش���ترط لصح���ة أي تص���رف قانون���ي، أن 
يتمت���ع صاحب���ه باألهلية الالزم���ة إلبرام���ه، أي أن ال يكون 
مصابًا بأي عارض من عوارض األهلية؛ وأن يكون قد بلغ 

السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالشيك.

ويج���ب مالحظة إمكانية س���حب الش���يك، بالنيابة، من 
طريق وكيل الس���احب، الذي يوقع الصك، ويضيف إلى 

توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.

وظائف الشيك

1 - وسيلة سهلة لدفع الديون النقدية من دون سحب 
المبالغ وحملها.

2 - الحماية من فقدان النقود وسرقتها.

3 - وسيلة لإلثبات وضمان الدفع.

أنواع الشيكات

الش��يكات الس��ياحية: واله���دف م���ن هذا الن���وع من 
الش���يكات ه���و التخفيف م���ن مخاطر الس���رقة أو ضياع 
ب���أن  وذل���ك  المس���افر  يحمله���ا  الت���ي  المالي���ة  األوراق 
م���ن  يس���تعمل المس���افر الش���يكات الس���ياحية ب���دالً 
النقود فيس���لم المس���افر نق���وده إلى البنك ويس���لمه 
البنك مجموعة أو أكثر من الش���يكات من فئات معينة 
وتش���مل كل مجموعة فئة واحدة من الشيكات ويقوم 
ممث���ل البنك بتوقيع كل منه���ا بما يفيد اعتماد البنك 
ث���م توقيع العميل على صور الش���يك بصفته المحرر أي 
الس���احب وذلك باعتب���ار أنه قدم رصيد الش���يك للبنك 
وأنه يس���حب ش���يكًا على البنك المودع لدي���ه الرصيد، 
ويوقع العميل أمام البنك مرة ثانية على صدر الش���يك 
ف���ي أعاله كي يس���تعمل هذا التوقي���ع للمضاهاة عند 
تقديم الش���يك للدف���ع. ومتى أراد العمي���ل صرف مبلغ 
الش���يك تق���دم إل���ى أي بنك ووق���ع على ظهر الش���يك 
بم���ا يفي���د اس���تالم المبلغ، وعندئ���ذ يق���وم البنك الذي 
يدفع قيمة الش���يك بمضاهاة التوقيع الوارد على صدر 
الشيك بالتوقيع الذي أجراه العميل على ظهر الشيك. 
والشيكات الس���ياحية عادة تصدر من بنوك كبيرة لها 

ثقة عالمية.

ش��يكات البريد: تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات 
البن���وك فه���ى تتلق���ى ودائع نقدي���ة وتجي���ز ألصحابها 
س���حبها ع���ن طريق ش���يكات يمررونها عليها فش���يك 
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البري���د ه���و أم���ر بالدفع ل���دى االطالع بمقتض���اه يتمكن 
القائم���ة  النق���ود  الس���احب م���ن قب���ض كل أو بع���ض 
والمعتب���رة لحس���ابه لدى مصلح���ة البري���د أو دفع هذه 
النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وشيكات 
البريد غير قابلة للتداول وال تدفع قيمتها اال للش���خص 
المعين فيها أو لنائبه وعدم قابليتها للتداول ال تنقص 
من اعتبارها ش���يكات ألن القابلية للتداول ليس���ت من 

مستلزمات الشيك. 

الشيك المسطر: وهو ش���يك محرر في شكل الشيك 
الع���ادي إال أنه يتميز بوض���ع خطين متوازيين على صدر 
الش���يك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء 
بمبلغ الشيك إال إلى بنك أو إلى عميل بنك. ولذلك فإنه 
يتعين على حامل الش���يك المس���طر تظهير الش���يك 
إلى بنك ليتولى اس���تيفاء المبلغ لحساب هذا العميل. 
والتس���طير قد يك���ون عامًا أو خاصًا ويكون التس���طير 
عام���ًا اذا ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون كتابة 
أي كلمة أو إذا كتب لفظ بنك من غير تعيين اسم بنك 
بالذات ومتى كان التسطير عامًا جاز تقديم الشيك ألي 
بن���ك الس���تيفاء المبل���غ.  ويكون التس���طير خاصًا متى 
ذكر اسم بنك معين بين الخطين وعندئذ يمتنع على 
البنك المس���حوب عليه دفع مبلغ الش���يك إال إلى البنك 

المعين اسمه بين الخطين. 

الش��يك المعتمد: وهو شيك محرر في شكل الشيك 
الع���ادي فض���اًل عن أن���ه يحم���ل توقيع البن���ك على صدر 

الش���يك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ. ويترتب على 
اعتم���اد الش���يك تجمي���د مقاب���ل الوفاء لصال���ح الحامل 

فيصبح الوفاء بالشيك مؤكدًا.

الش��يك المم��زق: إذا حرر الس���احب الش���يك ث���م مزقه 
بحيث أصب���ح تمزيقه دلياًل على انصراف إرادة الس���احب 
إلى إلغاء الش���يك فال يجوز للبنك دفع الش���يك حتى لو 
جمع الحام���ل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق 
الش���يك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة شطرين 
أو أكثر جاز للبنك دفع قيمة الش���يك وإذا س���اوره ش���ك 

جاز له أن يرده إلى العميل دون صرف قيمته. 

الفرق بين الشيك والكمبيالة 

أواًل: أوجه الشبه بينهما 

الس���احب  ه���م  أط���راف  ثالث���ة  منهم���ا  كل  يتضم���ن 
والمس���حوب علي���ه والمس���تفيد كم���ا يفت���رض كالهما 
وجود عالق���ة قانونية بين الس���احب والمس���حوب عليه 
تس���مى مقاب���ل الوف���اء أو الرصيد وعالق���ة قانوينة بين 

الساحب والمستفيد تسمى )وصول القيمة(.

ثانيًا: أوجه االختالف بينهما

	•أن الشيك مستحق الدفع لدى االطالع بينما الكمبيالة 
تكون مضافة ألجل. 

	•يجب أن يتوافر للش���يك مقابل وفاء وقت إصداره ألنه 
مس���تحق الدفع ل���دى االط���الع بينما يمك���ن أن يتراخى 

مقابل الوفاء في الكمبيالة إلى موعد استحقاقها. 

	•يعاقب على إصدار ش���يك بدون رصيد بينما ال يعاقب 
على إصدار كمبيالة دون أن يكون لها مقابل وفاء. 

يعد الشيك دائمًا أداة وفاء والكمبيالة أداة ائتمان.

 

أخطار الشيك

1 -  خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم كفايته

لتالفي ه���ذا الخطر يتعين على المس���تفيد، أن يطلب 
من الس���احب اعتماد الش���يك، قبل إصداره؛ وذلك إللزام 
المص���رف المس���حوب عليه بحب���س مقاب���ل الوفاء، في 
مصلحة المس���تفيد، حتى فترة انقض���اء ميعاد تقديم 

الشيك.

2 - خطر الضياع أو التزوير

	•ضياع الشيك

ويقص���د بضي���اع الش���يك، زوال الي���د عن���ه، ويكون هذا 
ال���زوال، إما بس���بب غي���ر إرادي )كالس���رقة واإلك���راه(، أو 
بس���بب إرادي، م���ن طريق النصب. وأش���هر مث���ال على 
ضي���اع الش���يك، م���ن دون ورود تزوير علي���ه، حالة ضياع 
الش���يك لحامل���ه؛ وذلك ألن���ه ال يحتاج إل���ى التزوير، لكي 

يصرفه.

	•ضياع الشيك وتزويره

قد ُيس���َرق نموذج الش���يك م���ن دفتر الش���يكات، الذي 
مه المصرف لفرد، أو منش���أة. ثم يعمد س���ارقه إلى  س���لَّ
تزوي���ر إمض���اء صاح���ب الحس���اب، ويحرره ف���ي مصلحته 
أو مصلح���ة ش���خص آخر، حس���ن الني���ة، يتق���دم به إلى 
المص���رف، مطالب���ًا الوف���اء. وق���د ُيس���َرق ش���يك ح���رره 
الساحب، باسم المستفيد، وُيسرق الشيك منه. فيلجأ 
الس���ارق إلى تزوي���ر توقيع المس���تفيد، ويجري تظهيره 

في مصلحته.

	•تزوير الشيك من دون ضياعه

والف���رض الغالب في تزوير الش���يك من دون ضياعه، أن 
ُيصدر الس���احب شيكًا لشخص مستفيد، ويبادر األخير 
إل���ى تغيير المبلغ المس���تحق الوفاء بالش���يك، ليصبح 

ر الشيك به. أكبر من المبلغ األصلي، الذي ُحرِّ


