
 المحاضرة األخيرة

 الشيك

 

 

 يشتمل الشيك على البيانات اآلتية:

 كلمة )شيك( مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. -أ 

 أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. -ب 

 اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(.  -جـ

 مكان الوفاء. -د 

 تاريخ ومكان إنشاء الشيك. -هـ

 توقيع من إنشاء الشيك )الساحب(. -و 

 الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر شيكا إال في الحالتين اآلتيتين:

إذا خال الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا  -أ

تعددت األماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خال 

في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي  الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء

 للمسحوب عليه.

 إذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. -ب

 التزامات

ي والصكوك المسحوبة ف بنك، ال يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إال على

 صورة شيكات على غير بنك ال تعتبر شيكات صحيحة.

للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها ال يجوز إصدار شيك ما لم يكن 

حسابه أن يؤدى مقابل وعلى ساحب الشيك أو اآلمر غيره بسحبه ل بموجب شيك طبقا التفاق صريح أو ضمني.

وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئوال شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى 

الساحب دون غيره في حالة اإلنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم 

مواعيد معينة، وال يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل االحتجاج بعد 

 عدم كفايته بطالن الشيك.

 يعتبر كأن لم يكن.  احب نفسه من هذا الضمانوكل شرط يعفي السيضمن الساحب وفاء الشيك،  

 :ضمانات

 التزام المسحوب عليه إذا كان هناك مقابل وفاء

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب 

 عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
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