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   تظهير الشيكات 

شجيع األعمال أدية و تبين األشخاص لتحيث يتم هذا يوميا يعتبر الشيك من األوراق التجارية القابلة للتداول 

فان قانونا ، و (الورقة خلفتوقيع الشيك من  -اندورسمنت )و المعامالت التجارية وقد يكون التداول بالتظهير 

كما يجوز للمظهر حظر و ما لم يتم االتفاق علي غير ذلك للمستفيد أو حامله الشيك قيمة وفاء  المظهر يضمن

ملزما بضمان قيمة الشيك من قام بالحظر ال يكون أي الحظر حالة هذه الو في  تظهير الشيك من جديد،( منع)

و هنا توجد صعوبات عملية ألن تظهير الحق قد يتم بحسن نية، فما . قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير الحق

 ؟من المتعامل حسن النيةموقف الحظر 

يكون التظهير دليال استالم قيمتها و يساعد في تداول الشيكات قبل تاريخ الوفاء و أنه تظهير غرض من الو ال

و بعد ذلك قام بتظهير الشيك و تسليمه لمن استلم منه  أو حامل الشيك قد استلم قيمتهعلي أن المستفيد كافيا 

د عند قد يتم عدة مرات، و بهذا ينتقل الشيك من يد ألخري حتي يصل آلخر يالواحد المبلغ و تظهير الشيك 

ساعد في و التظهير أداة ت .الستالم القيمةفي ذلك التاريخ امل للشيك يتقدم للبنك حلول تاريخ الوفاء و آخر ح

قام المكتوبة في متن الشيك، خاصة و األر "ةسجين"خري حتي ال تكون هذه األموال ألموال من يد ألتحريك ا

حبيسا كمبلغ أن الشيك قد يكون قابال للوفاء بعد عدة أشهر و اذا لم يتم تظهيره فان مبلغ الشيك سيكون 

ذا فان من هذا المبلغ و ل و هذا قد يضر الحركة التجارية ويحرمها ،خارج كتلة النقود الدائرة في السوق

 .مما يدعم الحركة التجارية التظهير يعود بها للتداول

يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متي أثبت أنه صاحب الحق فيه قانونا و 

هير الذي ال و هو التظ( بالك اندورسمنت) بالتظهيرات غير المنقطعة و لو كان آخرها تظهيرا علي بياض

و التظهيرات المشطوبة، في حالة . و هو إجراء صحيح ي تظهير لحامله،يحمل اسم المظهر لصالحه أ

  .التظهيرات المتعددة، تعتبر عديمة الفائدة و كأن لم تكن

ع علي هذا التظهير أنه هو الذي يقمن شخص آخر يعتبر من قام بالتوأعقب التظهير علي بياض تظهير  إذاو 

للساحب أو ألي ملتزم الشيك تظهير بصفة عامة، يجوز و  ،هذا .الحق في الشيك بالتظهير علي بياضآل اليه 

، و هكذا بغرض فتح الباب للتداول بالتظهير حتى تظهير الشيك من جديدجميعا القيام بيجوز لهؤالء  آخر و

اذا كان  إالفي حكم المخالصة ( في الغالب)أي البنك لمسحوب عليه ا إلييعتبر التظهير و. تاريخ الوفاء

لمنشأة غير التي سحب عليها الشيك، و لكن هذه القاعدة في للمسحوب عليه عدة منشآت و حصل التظهير 

بعد انتشار العمل المصرفي االلكتروني و وجود كافة المعلومات عن اآلن نظرنا أصبحت عديمة المعني 

 .فروعها بمجرد الدخول علي الموقع االلكترونيكل  المنشأة و

و اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابال للتظهير فال يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي 

اال اذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في  ،بالكيفية المبينة في القانونفي الشيك عنه متي أثبت حقه 

ينجم بسبب عدم وجود اسم مستفيد معين في متن الشيك، و لذا هذا الوضع . ليه خطأ جسيماسبيل الحصول ع

و التظهير المكتوب علي شيك لحامله . من المفضل ذكر اسم المستفيد لتفادي الوقوع في مثل هذه اإلشكاليات



يترتب علي هذا  و لكن ال، إذ يتم الرجوع عليه لدفع المبلغ، ر مسئوال طبقا ألحكام الرجوعهيجعل المظ

 .التظهير اعتبار الشيك صكا ألمر

آثار حوالة  إالعاد تقديم الشيك ال يترتب عليه الحاصل بعد انقضاء مي أو (بروتستو) لالحتجاجالتظهير الالحق 

ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل االحتجاج او انه تم . و التي يتم إحالة الحق بموجبها الحق

و ال يجوز تقديم تواريخ التظهير . ، و إذا ثبت فال أثر لهنقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت عكس ذلكقبل ا

لحامل الشيك . ألنه تم دون علم صاحب الشأن في أمر قد يعرضه للمسائلة القانونية حصل اعتبر تزويرا فإذا

عاد القانوني و لم تدفع قيمته و في الميالرجوع علي الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين به اذا قدمه 

و يجوز عوضا عن االحتجاج اثبات االمتناع عن الدفع عبر عدة طرق  ، هذاثبت االمتناع عن الدفع باالحتجاجأ

فة مقاصة يذكر و بيان صادر من غرتقديم الشيك أ قانونية منها بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم

البيان مؤرخا و مكتوبا علي الشيك  ني و لم تدفع قيمته و يجب أن يكوند القانوفيه ان الشيك قدم في الميعا

ة في القانون علي الشيك إذا المذكور اتو ال يجوز االمتناع عن وضع البيان .ذاته و مذيال بتوقيع من صدر منه

ليه طلب و انما يجوز للمسحوب ع .شرط الرجوع بال مصاريفو لو كان الشيك يتضمن وضعها الحامل  طلب

و كل هذه األحكام . مهلة ال تجاوز اربعة ايام لتقديم الشيك و لو قدم في اليوم االخير من تاريخ التقديم

 .القانونية يجب التقيد بها ألنها تبين رغبة المشرع في منح الحماية الضرورية للشيك و التعامل المرتبط به

 في المواعيد المقررة فان دون تقديم الشيك أو عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه تحولاهرة وة قعند حدوث ق

من ظهر له قوم دون إبطاء بإخطار ي الحامل أن يلو عالمذكورة تمتد خالل فترة القوة القاهرة المواعيد 

الورقة مؤرخا و موقعا منه في الشيك أو في  اإلخطارن يثبت هذا و أ" القوة القاهرة"حدوث وضع الشيك ب

كثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه ألالقوة القاهرة  و إذا استمر وضع. المتصلة به

 ،و لو وقع هذا اليوم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ،م القوة القاهرةمل باخطار من ظهر إليه الشيك بقياالحا

 .عمل احتجاج او ما يقوم مقامهجاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة الي تقديم الشيك أو 

تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك علي المسحوب عليه و الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين 

و تتقادم دعاوي رجوع الملتزمين اآلخرين قبل . بمضي ستة اشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك

و من يوم مطالبته قضائيا و يجب علي أالملتزم وفي فيه عض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أبعضهم الب

ن يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من تقادم المنصوص عليها في القانون أالمدعي عليهم رغم انقضاء مدة ال

ن حلفها و علي ورثتهم و خلفائهم اآلخرين أن يحلفوا اليمين علي أنهم ال يعلمون أالدين اذا طلب منهم 
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