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إن ما ٌمٌز المعامالت التجارٌة عن غٌرها من المعامالت هو سرعة إنجازها
وسهولة إثبات قٌامها بكافة الوسائل المتاحة ،ولهذه السرعة والسهولة والمرونة فً
العمل التجاري مٌزات خلقت وسائل وأوجدت بدائل لتحل محل العمالت النقدٌة بمختلف
العملٌات وخاصة ألن أي تاجر ال ٌفضل الدفع نقداً خوفا ً على األكٌد من مخاطر الدفع
النقدي ومخاطر دفع نقوده فوراً وخوفا ً على مصالحه التجارٌة ونشاطه التجاري ،وقد
ٌكون على عدم القدرة على الدفع الفوري أو الرغبة بتؤجٌل جزء من المبلغ حتى ٌنفذ
باقً اإلتفاق وخاصة كون التاجر ٌملك سٌوله كبٌرة ال ٌرٌد أن ٌصرفها نقداً على مشروع
واحد فقط وإنما ٌتحرك بحرٌة بالسوق بواسطة بدٌل عن النقد كدفعات مستقبلٌة وبتوارٌخ
محددة مسبقا ً بدل عن دفعة واحدة.
لجمٌع ذلك وإلثبات الدٌون والحقوق المالٌة المترتبة ألي فرد بإتجاه غٌره من
األفراد نتٌجة تعاملهم فٌما بٌنهم ومع بعضهم البعض بعالقات تجارٌة فكان ال بد من خلق
وسائل متمثله فً األوراق التجارٌة أو األسناد التجارٌة كضمانات للحقوق بٌن األفراد
العادٌون أو بٌن التجار.وألن هذه المعامالت هً التً دفعت بالمشرعٌن لإلتجاه نحو
تشرٌع ٌهتم باألوراق التجارٌة ووضعها لضوابط متعددة لضمان سٌر العملٌات التجارٌة
وعدم حدوث تجاوزات حٌث قد إهتمت القوانٌن التجارٌة لمختلف البلدان بمعالجتها
ووضعت تحت موضوع األوراق التجارٌة وهً:ـ سند السحب ،السند لحامله ،والشٌك.
من خالل ما سبق نالحظ أهمٌة األوراق التجارٌة لشٌوعها بٌن األفراد وبٌن التجار
وذلك ألنها تحل بدل النقد .لذلك صدرت البٌانات الواجب توفرها لكً ٌكتسب السند صفة
الشٌك وترتب على ذلك عدة آثار وحقوق للغٌر بمواجهة الساحب للشٌك .وهناك قوانٌن
حددت هذه البٌانات لٌكتسب السند صفةالشٌك ورتبت آثار جزائٌة بمواجهة الساحب فٌما
إذا أخل فً إستخدامه لهذه الورقة التجارٌة وإخراجها عن اإلطار المرسوم لها كؤداة وفاء
ال إئتمان.

تاريخ الشيك وأهميته بالق انون التجاري
تاريخ الشيك بالق انون التجاري:
بالنظر الى تارٌخ الشٌك قد تثار أربع مسائل جوهرٌة ومن أهمها:ـ
ـ أوالً:ـ خلو السند من تارٌخ:ـ
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حٌث أن الفقه القانونً أجمع على أن تارٌخ إصدار الشٌك ٌعتبر من العناصر
األساسٌة المإلفة للشٌك ،إال أنه لم ٌتفق حول آثار إنعدام ذكر هذا التارٌخ فً متن
السند.
وبنفس الوقت ذهب البعض الى أن خلو الشٌك من تارٌخ إنشاءه ٌفقده هذه
الصفة ،وٌعتبر كؤن لم ٌكن وٌتحول الى سند دٌن عاديٌ ،تضمن إعترافا ً من جانب
المدٌن بحق الدائن بالمبلغ المثبت بالسند
بالمقابل ذهب البعض الى أن السند ال ٌفقد صفة الشٌك إن خالل من تارٌخ
اإلنشاء ،إذ أن إعطاء وتسلٌم الشٌك من الساحب الى المستفٌد ٌعنً انه فوضه فً
وضع التارٌخ المناسب قبل تقدٌمه للمسحوب علٌه للحصول على مقابل الوفاء ،أو
كرأي البعض اآلخر الى أنه ٌبقى السند محتفظا ً بصفة شٌك بهدف معاقبة الساحب
الذي أساء إستخدام الورقة التجارٌة التً هً أداة وفاء وأراد تحوٌلها الى أداة
إئتمان ،حٌث ان فقدان صفة الشٌك ٌعنً إفالت الساحب من دائرة العقاب لفقدان
عنصر أساسً من عناصر جرٌمة إصدار شٌك بدون رصٌد.
أما بالنسبة لقانون التجارة األردنً فإنه إعتبر أن تارٌخ إنشاء الشٌك بٌان
إلزامً ال ٌستعاض عنه بؤي بٌان آخر ،حٌث إعتبره ٌفقد هذه الصفة هو بذلك ٌتحول
لسند عادي( )1الٌقبل التظهٌر وال ٌجوز تداوله إالبإتباع إجراءات الحوالة المدنٌة
المشترط لصمتها رضا المحٌل والمحال علٌه والمحال له.
حٌث القانون قد عاقبل كل شخص ٌصدر شٌك بدون تارٌخ بغرامة مالٌة ال
تتجاوز خمسة دنانٌر .أي أن المشرع هنا إعتبر الشٌك الخالً من تارٌخ إنشاءه
شٌكا ً بالمعنى القانونً التام( )2وبنفس الوقت ال ٌخرجه عن دائرة الحماٌة الجزائٌة
بل ٌبقى ضمن نطاقها ودعم لصحة هذا القول فٌوجد آراء فقهٌة وقواعد قانونٌة
ومنها:ـ
ـ إعمال الكالم أولى من إهماله وبحال تعدد اعمال الكالم ٌهمل
ـ إن المشرع ال ٌقول لغواً
ـ األصل فً الكالم الحقٌقة
ـ المطلق ٌجري على إطالقه إذا لم ٌقم دلٌل التقٌٌد نصا ً ودالله
ـ ذكر بعض ما ال ٌتجزأ كذكره كله
ـ إن النص القانونً الآلحق ٌنسخ النص القانونً السابق ما دام هناك تعارض
بٌنهما.
) (1م ( )228أحكام قانون التجارة رقم ( )12لسنة  .1966كذلك املادة ( )229من نفس القانون.

) (2م ( )6/572من القانون التجاري األردنً التً تعاقب كل من أصدر شٌك بدون تارٌح بغرامة مالٌة مقدارها خمسة دناٌر قد قررت أن
الشٌك الخالً من تارٌخ إنشاءه ال ٌفقد صفته كؤداه وفاء.
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وهنا من الجائز أن تدخل نصوص قانونٌة أخرى على أنه بحالة خلو الشٌك من
تارٌخ فٌجب أن ٌحل بدل عنه تارٌخ تقدٌمه للمسحوب علٌه للتمكن من الحصول
()3
على مقابل الوفاء على أساس أن الشٌك أداة وفاء ومستحق األداء لدى اإلطالع.
ـ ثانٌاً:ـ إحتواء السند على تارٌخ صحٌح:ـ
طبٌعة الشٌك كؤداة وفاء ٌقتضً أن ٌكون تارٌخ السحب هو تارٌح الوفاء وتارٌخ
اإلصدار ذاته فإذا تضمن الشٌك تارٌخ إنشاءه باإلضافة الى البٌانات اإللزامٌة األخرى
إحتفظ بهذه الصفة من وجهة نظر القانون التجاري وال تثٌر هذه الحالة أٌة إشكالٌات
قانونٌة او قضائٌة أو فقهٌة .وٌعتبر بجمٌع األحوال أن التارٌخ الموضوع على
الشٌك هو ذاته تارٌخ الٌوم المعطى فٌه حٌث ال ٌقبل من الساحب إثبات صورٌه هذا
التارٌخ ألن العبرة بالحالة الظاهرٌة وحدها بغض النظر بحقٌقة الواقع وعلى ذلك ال
ٌقبل من ساحب الشٌك القول بؤنه أصدره فً تارٌخ سابق لعدم جواز إثبات صورٌة
التارٌخ المثبت علٌه ،ألن العبرة بالحالة الظاهرة وحدها.
ٌجب التنبٌه الى ان الشٌك المإخر التارٌخ هو شٌك بالمعنى الكامل ،وال ٌجوز
للساحب إثبات أن التارٌخ الحقٌقً لتحرٌر الشٌك ٌختلف عن التارٌخ المثبت علٌه،
ما دام أن الشٌك ال ٌتضمن أكثر من تارٌخ واحد،ألنه ٌعد عندئذ شٌكا ً بحسب ظاهره
بالمعنى القانونً وأن تارٌخ تحرٌره هو تارٌخ إستحقاقه كما ٌبدو للمطلع علٌه.
ـ ثالثا:ـ إحتواء السند على تارٌخ مإخراً عن تارٌخ إصداره:ـ
بهذه الحالة التارٌخ المثبت على الشٌك ٌكون متؤخراً عن تارٌخ إنشاءه وٌعرف بـ"
الشٌك مإخر التارٌخ" .وهو ٌعتبر بمثابة شٌك ما دام أنه ال ٌتضمن إال تارٌخا ً واحداً
ألنه ٌعد عندئذ شٌكا ً بحسب ظاهر الحال بالمعنى القانونً ،وان تارٌخ تحرٌره هو
تارٌخ إستحقاقه ٌبدوا للمطلع علٌه .وٌكون واجب األداء فً مجرد اإلطالع علٌه
حتىلو كان تارٌخ اإلطالع سابق على تارٌخ ٌوم اإلصدار .حٌث ال ٌوجد مبادئ
قانونٌة تؤٌد هذه القاعدة منها:ـ
ـ عدم جواز تفسٌر أي عبارة غامضة بشكل من شؤنه ٌغٌر بالطرف الضعٌف
ـ بحال العبارات واضحة فال ٌجوز اإلنحراف عنها
ـ من سعى فً نقص ما تم من جهته فسعٌه مردود علٌه.

)(3من كتاب تارٌخ إصدار الشٌك وأهمٌته التجارٌة والجزائٌة صفحة (8ـ )9المحامً د .نائل عبد الرحمن صالح (دراسة تحلٌلٌة مقارنة/
فقها ً وقضاءاً وتشرٌعاً).
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إذ نجد أن الشٌك الذي ٌحمل تارٌخ غٌر تارٌخ إصداره ٌعتبر شٌك بالمعنى القانونً
بحٌث ال ٌجوز للساحب أن ٌثبت أنه قام بتسلٌم الشٌك وطرحه للتداول بتارٌخ سابق
على التارٌخ المثبت علٌه لٌفلت من العقاب.
ٌجب اإلشارة الى أنه بحال قدم المسحوب علٌه شٌكا ً ٌحمل تارٌخ غٌر صحٌح أي
تارٌخ الحق على التارٌخ المقدم فٌه له أي للمصرف (المسحوب علٌه) أن ٌحصل
على مقابل الوفاء ،فإن المصرف (المسحوب علٌه) الشٌط ملزم بتسلٌم مقابل الوفاء
للمستفٌد أو الحامل ولو كان الشٌك المقدم ٌحمل تارٌخ مإخراً على ٌوم اإلصدار.
ـ رابعاً:ـ إحتواء السند على تارٌخٌن:ـ
هنا ٌتضمن متن السند تارٌخٌن ال تارٌخ واحد ،أحدهما تارٌخ إصداره والثانً تارٌخ
إستحقاقه .هنا ٌثار سإال هل ان السند ٌكتسب صفة الشٌك أم ال ٌكتسبها؟
ذهب الفقه والقضاء الى أن الشٌك ٌفقد صفته كشٌك وٌؤخذ حكم المكبٌالة ألنه ٌعتبر
اداة إئتمان ولٌس أداة وفاء بحال إحتوى على تارٌٌخ أول إلصداره وعلى تارٌخ ثانً
إلستحقاقه بنفس الوقت.
كما أن قانون الشٌك المإقت العثمانً إعتبر الشٌك بحالة وجود تارٌخٌن كؤن لم ٌكن.
نجد أن أهمٌه تارٌخ إنشاء الشٌك تكمن فً هذه األربع مسائل التً تطرقنا لها بعالج
موضوع تارٌخ الشٌك.
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أهمية تاريخ إصدار الشيك في الق انون التجاري
سٌتم التطرق ألهمٌة الساحب بتارٌخ تحرٌره للشٌك وبٌان قواعد التقدٌم وتزاحم
الشٌكات وتحدٌد إن أعطى الشٌك فً فترة الرٌبة عند توقف التاجر عن الدفع ،وفً
حساب مدد التقادم المقررة للوفاء ومرور الزمن ومعرفة إن كان هناك رصٌد للساحب
لدى المسحوب علٌه بتارٌخ وضعه بحركة التداول.
أوالً :أهلية الساحب بتاريخ إصدار الشيك:
األهلٌة المقصودة هنا  :صالحٌة أو قابلٌة الشخص إلكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات
والقٌام باألعمال والتصرفات القانونً (أهلٌة أداء وأهلٌة وجوب).
هنا ألن إصدار الشٌك ووضعه بحركة التداول ٌعتبر عمالً من األعمال القانونٌة
فاألهلٌة المطلوبة أهلٌة األداء لدى الساحب .حٌث إذا كان الساحب بذلك التارٌخ متمتعا ً
بكامل أهلٌته فإن له الحق فً القٌام بكافة التصرفات القانونٌة ،وتصرفه ٌكون صحٌح
ومنتج لكافة أثاره القانونٌة وٌتحمل كافة التبعات المترتبة على ذلك .أما إذا لم ٌكن
الساحب بتارٌخ إنشاءه الشٌك كامل األهلٌة لعدم بلوغه السن القانونٌة ( )18عاما ً أو كان
مجنوناً ،معتوه فكل تصرفاته تكون باطلة بطالن مطلق وإن أصدر أحد لٌس بكامل األهلٌة
شٌك بالتارٌخ هذا فتصرفه غٌر صحٌح وغٌر معقول من الناحٌة القانونٌة.
بحال إن لم ٌكن هناك تارٌخ مدون فً متن الشٌك فٌعتبر تارٌخ تقدٌمه للمسحوب
علٌه كؤساسا لتحدٌد ومعرفة إذا كان الساحب أهلٌة أم ال .فإن كان له بتارٌخ التقدٌم أهلٌة
األداء فالشٌك صحٌح ومنتج آثاره.
أما لو كان الشٌك ٌحمل تارٌخا ً متصرفا ً (غٌر صحٌح) فالعبرة بهذا التارٌخ لتقدٌم
الشٌك للمسحوب علٌه ،كؤساس لتحدٌد أهلٌة الساحب إلصداره إذ لٌس من المقبول
اإلعتداد بالتارٌخ الثابت فً متن السند .وبحالة ما إذا حمل الشٌك تارٌخٌن أحدهما تارٌخ
اإلصدار والثانً تارٌخ اإلستحقاق فالعبرة لتارٌخ اإلصدار )4(.فمثل هذه الحالة ٌنظر
لتوافر أهلٌة األداء لدى الساحب بتارٌخ اإلصدار بحال توفى هذه األهلٌة ٌصبح التصرف
صحٌحا ً ومنتج لكل أثاره القانونٌة .وبحال توافر أهلٌة الساحب أنشء الشٌك ووضعه
بحركة التداول.

) (4م( ) 1/145ق تجارة  :يكون الشيك واجب الوفاء لدى اإلطالع وكل بيان عليو مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
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ثانياً :قواعد تقديم تزاحم الشيكات:

ٌكون الشٌك واجب الوفاء لدى اإلطالع علٌه وكل بٌان مخالف لذلك ٌعتبر كؤن لم
ٌكن (م )1/245وٌلزم المسحوب علٌه بالوفاء بقٌمة الشٌك .المهم أن التشرٌعات وضعت
قواعد وألزمت المستفٌد بتقدٌم الشٌك فً مواعٌد محددة وبٌنت وفاء الشٌكات إذا تعددت
وقدمت بآن واحد.
أ .مواعٌد تقدٌم الشٌكات:ـ للمسحوب علٌه للحصول على مقابل الوفاء ٌتضمن نقطتٌن
رئٌسٌتٌن هما:ـ

 .1التقديم في الميعاد المحدد وضمن المهملة الق انونية
حٌث القانون حدد الموعد الذي على حامل الشٌك أن ٌقدم هذا الشٌك للوفاء كً ٌحتفظ
بحق الرجوع على الموقعٌن السابقٌن ،ومٌز المشرع األردنً بٌن ثالث حاالت بهذه
المواعٌد وهً:ـ
 الحالة األولى:ـ الشٌك مسحوب باألردن وواجب الوفاء به ،فعلى المستفٌد تقدٌمه
للحصول على مقابل الوفاء خالل ٌ 33وم حسب المادة ( )1/245من قانون
التجارة.
 الحالة الثانٌة:ـالشٌك المسحوب خارج األردن وواجب النفاذ فٌه فٌجب على
المستفٌد أو لحامل تقدٌمه خالل ستٌن ٌوم إن تمت عملٌة سحبه فً دولة إوروبٌة
أو إحدى الدول المطلة على البحر األبٌض المتوسط حسب المادة ( )1/246ق.
التجارة(.)5
 الحالة الثالثة:ـ إن كان الشٌك مسحوب خارج األردن وفً بلد غٌر مطل على البحر
األبٌض المتوسط أو لٌس أوروبٌا ً فإن مٌعاد تقدٌمه للوفاء تصبح ٌ 93وما (. ًً)6
أما فٌما ٌتعلق بتارٌخ بدء سرٌان المواعٌد المشار علٌها أعاله فإن المادة
( )3/246تجاري حددته أنه من الٌوم المبٌن فً الشٌك كتارٌخ إصداره .لكن القضاء
والفقه إستقر على أن الٌوم الذي أصدر فٌه الشٌك ال ٌدخل فً حساب مٌعاد التقدٌم إن
كان الشٌك قد سحب فً بلد تقوٌمه ٌختلف عن التقوٌم المتخذ باألردن .ارجع تارٌخ
إصداره إلى الٌوم المقابل بالتقوٌم الساري .وبحال قدم الشٌك إلى إحدى غرف
المقاصة فً البنوك أو األشخاص المرخص لهم التعامل بالشٌكات ٌعتبر تقدٌما ً للوفاء،
وهو صحٌح من الوجهة القانونٌة إذا قدم ضمن المهلة المعٌنة .وعلٌه وإن كان الشٌك
ٌحمل تارٌخا ً صحٌحا ً بدأ سرٌان المدد المشار إلٌها من الٌوم الذي ٌلً التارٌخ الثابت
علٌه .وإن كان الشٌك ٌحمل تارٌخا ً غٌر صحٌحا ً (مإجالً) وقدم المسحوب علٌه
للحصول على مقابل الوفاء فإن بدأ سرٌان هذه المدد ال ٌثٌر أي جدل كون المصرف
ملزم بحكم القانون الوفاء بقٌمة الشٌك دون النظر أو اإللتفات للتارٌخ المثبت علٌه.
) (5المشرع السوري واللبناني حدد المدة بـ  23يوم.
)(6

) (5المشرع السوري واللبناني حدد المدة بـ  73يوم.
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أما لو حمل الشٌك تارٌخٌن أحدهما لإلصدار واآلخر لإلستحقاق فإنه قد إستقر على
أن تارٌخ اإلستحقاق ٌعتبر كؤنه غٌر موجود ،فإن بدأ سرٌان مدد التقدٌم ٌبدأ من الٌوم
التالً لتارٌخ إصداره الذي ٌعتبر أنه األساس المعتمد علٌه .أما فً حالة خلو الشٌك
من تارٌخ اإلنشاء وعدم وجود تفوٌض من الساحب للمستفٌد ٌوضع التارٌخ المناسب.

 .2التقديم خارج الميعاد المحدد:
م( )1/249تجاري نصت على أنه للمسحوب علٌه أو ٌوفً قٌمة الشٌك ولو بعد
المٌعاد المحدد لتقدٌمه .فهل المسحوب علٌه ملزم بالدفع إذا كان هناك رصٌد للساحب أو
ال؟ وهل الساحب ملزم بوضع شروحات على ظهر السند إذا لم ٌكن الساحب رصٌد إذا لم
ٌكن للساحب رصٌد إذا قدم الشٌك خارج المٌعاد المحدد.
قد نجد أن عبارة المسحوب علٌه الواردة فً المادة (ٌ" )249جوز للمسحوب علٌه أن
ٌختار أو جوازٌة بؤن ٌوفً فٌمة الشٌك إذا كان مقابل الوفاء ال زال فً حٌازته أو أن ال
ٌوفً هذه القٌمة لو كان لدٌه رصٌد.
ب .تزاحم الشٌكات:ـ ٌقصد بها تعددها أو تعدد حاملٌها أو المستفٌدٌن منها حٌث م ()252
من قانون التجارة األردنً مٌزت بٌن حالتٌن:ـ
 الحالة األولى:ـ حالة إذا ما كانت الشٌكات المقدمة للمسحوب علٌه قد قدمت دفعة
واحدة للحصول على مقابل الوفاء ،هنا ٌجب على المسحوب علٌه أن ٌبدأ بدفع
كامل قٌمة الشٌك األقدم تارٌخا ً ثم الشٌك الذي ٌلٌه بالتارٌخ حتى ٌصل إلى شٌك ال
ٌمكنه دفع كامل قٌمته أو عدم وجود رصٌد له فٌمتنع عن الوفاء " م( )1/252إذا
ف للوفاء
قدمت عدة شٌكات بآن واحد وكان لدى المسحوب علٌه من النقود غٌر كا ٍ
بها جمٌعها وجب مراعاة توارٌخ إصدارها".
 الحالة الثانٌة:ـ حالة إذا ما كانت الشٌكات المقدمة فً آن واحد قد تم تظهٌرها بدفتر
شٌكات واحد وتحمل تارٌخا ً واحداً وأرقام متسلسلة ،فإن على المسحوب علٌه أن
ٌدفع قٌم هذه الشٌكات حسب تسلسل أرقامها وبنفس الترتٌب الوارد فً دفتر
الشٌكات .وبهذا فإن الشٌكات المقدمة بآن واحد منظمة بدفتر واحد وتحمل أرقاما ً
متسلسلة إال أنها ال تحمل تارٌخ واحد بل أكثر من تارٌخ خضع للوفاء بقٌمتها إلى
المادة ( )2/252التً تنص على " إذا كانت الشٌكات المقدمة مفصولة من دفترة
واحد ٌحمل تارٌخ إصدار واحد فضل الشٌك األسبق رقماً".
تجدر اإلشارة إلى أن أحكام الفقرة الثانٌة تراعً إذا كان الشٌك من الشٌكات المقدمة ال
ٌحمل تارٌخا ً والباقً ٌحمل نفس التارٌخ.

ثالثاً :ساحب الشيك وإف السه:
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ٌقصد باإلفالس حالة التاجر الذي ٌصبح فً حالة تعتبر عجز مالً ال ٌقوى معها
على القٌام بالوفاء بالدٌون واإللتزامات المترتبة فً مواعٌد إستحقاقها ،لذلك تدخل
المشرع التجاري بهدف التنفٌذ الجماعً على اموال التاجر المدٌن وذلك من خالل قواعد
تكفل للدائنٌن تحصل حقوقهم ضمن حدود األموال التً ٌملكها المفلس .مثل هذه
اإلجراءات ترمً إلى تحقٌق هدفٌن هما:ـ
 األول:ـ حماٌة الدائنٌن من تصرفات المدٌن المفلس من محاولة تهرٌب أمواله أو
أي جزء منها مما ٌلحق ضرراً بهم.
 الثانً:ـ حماٌة الدائنٌن أنفسهم من بعضهم البعض حتى ال ٌتزاحموا على إستٌفاء
حقوقهم للحصول على أوفر قدر ممكن من حقوقهم بغض النظر عما ٌلحق الدائنٌن
اآلخرٌن من ضرر.
تحقق لهذه األىداف فقد قررت المادة ( 332تجاري أردني) على أنو يجب أن يتضمن الحكم بشهر

اإلفالس تعيين وقت التوقف عن الدفع وغايتو ىو إعتباراً من تاريخ التوقف عن الدفع يفقد التاجر أىليو
إصدار الشيكات ،حيث أن الدفعات التي تجري بشيكات يمكن أن تكون عرضو للبطالن أو اإلبطال

بسبب وقوعها بعد تاريخ التوقف عن الدفع .ورغبة من المشرع األردني لتأمين حماية لدائني المفلس ،فقد

منح المحكمة إمكانية إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى ثمانية عشر شهراً سابقاً على صدور حكم
اإلفالس .وبحال المفلس إن أصدر شيك أثناء فترة الريبة فإن تصرفو يكون قابل لإلبطال خاصة إذا كان
الدين غير مستحق األداء .اما إذا كان مستحق األداء وصدر الشيك فللمستفيد أو للحامل الحق بإستيفاء

قيمتو بمعزل عن تفليسو الساحب .وللحكم ما إذا كان الشيك قد حرر بفترة الريبة أم ال وبالتالي إمكانية
إبطال الشيك الذي أصدره التاجر الذي حكم بإفالسو فإن العبرة ىي لتاريخ إصدار الشيك إن لم يكن لو

تاريخ .فلتاريخ تقديم الشيك للمسحوب عليو.

رابعاً :تق ادم الدعاوى بالشيك:
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التقادم :مرور فترة زمنٌة من الوقت ٌحددها القانون دون أن ٌتخذ خاللها إجراء أو
ممارسة حق منحه القانون لشخص ما ،والتقادم نوعان:ـ
ـ مسقط:ـ الذي تنقضً به الحقوق الشخصٌة والعٌنٌة إذا لم ٌستعمل صاحب الحق حقه
خالل المدة المحددة بالقانون.
ـ مكسباً:ـ والذي ٌكسب به الحائز ما حازه من حقوق عٌنٌة بعد أن إستمرت حٌازته لها
خالل مدة حددها القانون.
بالنسبة الى الشٌك بشكل عام والتقادم المتعلق بتارٌخ إنشاء الشٌك فقد عالجه
المشرع التجاري بالمادة ( )371والتً جاء فٌها:ـ
 .1تسقط بالتقادم دعاوى حاول الشٌك بإتجاه المسحوب علٌه بمضً خمس سنوات
محسوبة من تارٌخ إنقضاء المٌعاد المحدد لتقدٌم الشٌك للوفاء.
 .2تسقط بالتقادم دعاوى الحامل على المظهرٌن والساحب والملتزمٌن واآلخرٌن
بمضً ستة شهور محسوبة من تارٌخ إنقضاء مٌعاد للتقادم.
 .3تسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمٌن بوفاء الشٌك بعضهم تجاه بعض
بمضً ستة شهور محسوبة من الٌوم الذي أدى الملتزم أو من الٌوم الذي خوصم
فٌه بدعوى الرجوع.
 .4وال تسقط بمعنى المواعٌد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم ٌقدم مقابل
الوفاء أو قدمه ثم سحبه كال أو بعض والدعاوى على سائر الملتزمٌن الذٌن حصلوا
على كسب غٌر عادل.
نجد أن القانون التجاري قد مٌز بٌن صورتٌن من التقادم المتعلق بتارٌخ إنشاء الشٌك
وهما:ـ
التقادم الخماسً الطوٌل:ـ (م )1/271لحامل الشٌك الحق بالرجوع على
أ.
المسحوب علٌه ومطالبه بمقابل الوفاء خالل خمس سنوات من تارٌخ إنقضاء
المٌعاد المحدد لتقدٌم الشٌك للوفاء ،إال أن السإل الذي ٌرد بهذا المقام هو متى
ٌكون للحامل الحق التمسك بحقه هذا؟ .وٌجب معرفة أن كان تقادم الدعاوى
الحامل على المسحوب علٌه ومطالبته بمقابل الوفاء خالل خمس سنوات هً
مرتبطة بمسؤلة هامة أساسٌة هً معرفة ما إذا كانت ملكٌة مقابل الوفاء تنتقل
إلى المستفٌد أو حملة الشٌك اآلخرٌن فور وضع الشٌك فً حركة التداول أم ال.
فً حالة كون الملكٌة تنتقل للحامل أو المستفٌد فور إنتقال حٌازة الشٌك من الساحب
للمستفٌد فهذا ٌعنً أن الشٌك ومبلغ المال الذي ٌملكه قد نقلت لكافة الحقوق الناشئة عن
إصداره ووضعه بحركة التداول خاصة ملكٌة المإونة أو مقابل الوفاء للمستفٌد أو للمظهر
له إن كان هناك عملٌة التظهٌر.
وبحالة كون ملكٌة مقابل الوفاء ال تنتقل للمستفٌد عند إستالمه للشٌك أو للمظهر
عند التظهٌر له على الشٌك ،فإن ذلك ٌعنً إن كافة المبالغ المتضمنة للشٌك ال زالت
مملوكة للساحب على الرغم من إصداره للشٌك وتسلٌمه إٌاه للمستفٌد ما دام المستفٌد لم
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ٌتقدم للمسحوب علٌه للحصول على مقابل الوفاء .وحول مدى إنتقال المإونة للمستفٌد أو
للحامل فهناك إختالف بٌن التشرٌعات الفقهٌة والقضائٌة حول ذلك حٌث المشرع األردنً
واللبنانً والسوري لم ٌؤخذوا صراحة مبدأ إنتقال ملكٌة المإونة للمستفٌد فور إستالمه
للشٌك أو للحامل عند عملٌة التظهٌر على الرغم من تبنً التشرٌعات الثالث لمبدأ ملكٌة
المإونة فً السفتجة إلى حملة السفتجة أو السحب المتعاقبٌن وعندما عالجت أحكام
الشٌك الخاصة بمقابل الوفاء ،لم تشٌر لحكم هذه الواقعة وهكذا فإن ملكٌة مقابل الوفاء أو
المإونة تبقى للساحب وغٌر قابلة لإلنتقال إلى المستفٌد أو الحاملٌن المتعاقدٌن للشٌك.
وٌجوز للساحب أن ٌسحبها لعدة أسباب:ـ
 لو أراد المشرع بإعمال أحكام إنتقال ملكٌة المإونة للمستفٌد أو للحاملٌن
المتعاقدٌن لنص على ذلك صراحة أو إحالة األحكام القانون التجاري مثل باقً
نصوص القانون.
 إن المبدأ القانونً مستقر على عدم جواز تحمل النص أكثر من طاقته عند التفسٌر
خاصة المادة ( )232تجاري.
 ونفس المادة نصها للمسحوب علٌه التؤشٌر على الشٌك وبٌنت معنى التؤشٌر أن
لدٌه مقابل الوفاء بتارٌخ التؤشٌر فلو أراد المشرع األخذ بمبدأ إنتقال المإونة لنص
صراحة على ذلك.
ب .التقادم القصٌر األجل:ـ
كما ان المشروع األردنً مٌز بٌن نوعٌن من الدعاوى للحامل التً تتقادم بسته شهور
وهً:ـ
ـ األولى:ـ متمثلة بالدعاوى التً من الحامل على المظهرٌن والساحب والملتزمٌن
اآلخرٌن بمضً مدة ستة شهور محسوبة من تارٌخ إتفضاء المٌعاد الواجب لتقدٌم الشٌك
فٌه للحصول على مقابل الوفاء.
ـ الثانٌة:ـ تتمثل بدعوى رجوع كافة الملتزمٌن بالوفاء بالشٌك كل منهم تجاه اآلخر الذي
ظهر له الشٌك وتقدمها بمضً ستة أشهر وسرٌان هذه المدة ٌبدأ من الٌوم الذي أوفى
فٌه اإللتزام (المدعً) أو من الٌوم الذي خوصم فٌه بدعوى الرجوع.
تجدر اإلشارة إلى ان دعاوى التقادم الطوٌل أو القصٌر ال تتقادم بمواجهة الساحب الذي لم
ٌقدم مقابل الوفاء بالمٌعاد المحدد قانوناً .وكذلك ال تسقط هذه الدعاوى بمواجهة كافة
الملتزمٌن الذي حصلوا على كسب غٌر مشروع .إذ أن هذه الدعاوى تصبح دعاوى مدنٌة
تسته دف التعوٌض عن الضرر المادي واألدبً وٌطلق علٌها دعوى "اإلثراء بال سبب".
والدفع الغٌر مستحق ولها تقادم مدنً وهو مرور خمس عشرة سنة.
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الخاتمة
ٌمثل الشٌك عالقة قانونٌة بٌن ثالث أطراف هم الساحب والمستفٌد والمحسوب
علٌه وهناك شروط موضوعٌة من محل ورضا وسبب وأهلٌة ،وهناك شروط أخرى
شكلٌة لٌكتسب الشٌك صفته كشٌك بمعنى أداة وفاء هذه الشروط وغٌرها تحكم
عالقة األطراف فٌما بٌنهم وبهذه الشروط وتوافر البٌانات الآلزمة به ٌخضع الشٌك
لحكم األوراق التجارٌة وٌخضعها لقواعده.
ونجد أن تارٌخ إنشاء الشٌك هو أحد البٌانات األساسٌة اإللزامٌة وبدونه ال
ٌكتسب صفته كشٌك مطلقا ً وقد بٌنا ذلك سابقاً .وبٌنا حاالت خلو الشٌك من تارٌخ
وإحتواءه على تارٌخٌن مختلفٌن وحالة إحتواءه على تارٌخ مإخر عن تارٌخ
إصداره وحالة إحتواء الشٌك على تارٌخ صحٌح وشرحنا هذه الحاالت ونرجو أن
نكون قد وفقنا بشرح حاالت الشٌك وتارٌخ إصداره.
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