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الحقوق محفوظة لمؤتمن2

الشيك

سننننكت ب تننننوأ رت ننننم   بننننر 

صننننانر بنننن  هنننن   باسننننم  

هننن   ا نننر إلننن ( السننناح )

–رسننننم  المسننننحوأ   ينننن  

بننننناع رنننننت   بم نننننرن -البكننننن 

االطالع   ين  بب نم بن  المنا  

لشنننننننننن     ننننننننننر رسننننننننننم  

 و لحاب  المستفيت،

ورقنننننة ت اررنننننة و  نننننا لشننننن ل 

ا بعي  رت م  ابر بن  ه  ن

لش     ر( الساح )رسم  

لمسنننحوأ   يننن  بننناع ارسنننم 

رننننت   لثننننرس ىالننننث رسننننم  

المسننننتفيت بب ننننم بننننال   نننن 

تننننناررن بعننننني   و تننننناررن قابنننننل 

 و بم نننننرن االطنننننالع، ل تعيننننني 

.ور وع الت   غير بشروط

الكمبيالة

سنننننننننكت ب تنننننننننوأ رتعهنننننننننت 

بموجبهننننا هنننن   رسننننم  

  بت   بب نم بعني( الساح )

ب  الك ون إلذع ه     نر 

رسننننننم  المسننننننتفيت  نننننن  

تننناررن بعننني   و تننناررن قابنننل

، ل تعينني   و بم ننرن االطننالع

.ور وع الت   غير بشروط

السند ألمر وجه المقارنة

التعريف . 1

القانوني
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الشيك

بنننت   بب نننم بعننني  بننن  أمرررر
.بم رن التحرررحاالالك ون 

بننننت   بب ننننم بعنننني  بنننن  أمررررر
.وقت الحق   الك ون

الكمبيالة

بنننت   بب ننم بعننني  بننن  تعهررد
.وقت الحقالك ون    

السند ألمر وجه المقارنة

آلية عملها. 2

األطراف. 4

بحننننننرر (: الرررررردا ن)السرررررراحب 
الورقنننننة والنننننذ  ر ننننن    يننننن  

.الو اء
(: المررردين)المسرررحول عليررره 

وم البك  بال رورة والنذ  ر ن
بالو اء نيابة    الساح 

اسنننن بننن  ر ننن  : المسرررتفيد
.الو اء ل   و ألبره او لحاب   

بحننرر(: الرردا ن)السرراحب 1.
الورقننة والننذ  ر نن    ينن  

.الو اء
(: المررردين)المسرررحول عليررره 

ه  ننية ا تباررننة والننذ 
ر ننوم بالو نناء نيابننة  نن 
 و الساح  قت ر وع بك ا

.هركة  و ه  ا
اسنننن بننن  ر ننن  : المسرررتفيد

.الو اء ل   و ألبره

بحنننرر (: الررردا ن)السررراحب 1.
الورقننة والنننذ  ر نن    يننن  

.الو اء
اسننننن بنننن  ر نننن  : المسرررتفيد

.الو اء ل   و ألبره

املسحوب الساحب

عليه

املسحوب الساحبداملستفي

عليه

داملستفيالساحبداملستفي

األطراف ثالثية ثنا ية األطرافاألطراف ثالثيةعدد األطراف. 3
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السند ألمرالكمبيالةالشيك وجه المقارنة

بيانات الورقة . 6

:وأركانها 

:يشتمل الشيك على

ت  ب توبة    ب( هي )ك مة -  
.الورقة بال غة الت  كت  بها

 بنننر غينننر بع ننن    ننن  هنننرط -أ 
بو ننننننننناء بب نننننننننم بعننننننننني  بننننننننن  

(.ان عوا ألبر)الك ون
اسننننن بنننن  ر ابنننن  الو نننناء -جننننن 
(.المسحوأ   ي )
.ب اع الو اء-ن 
.تاررن وب اع إنشاء الشي -هن 
توقينننن  بننننن   نشننننن  الشننننني  -و 
(.الساح )
اسنننن بننن  ر ننن  : المسننتفيت-  

ألبننره، وقننت ر ننوع الو نناء لنن   و
.لحاب  

:على الكمبيالةتشتمل

 ن  ب توبنة( كمبيالنة)ك مة -  
تن  بت  الورقة وبال غة التن  ك

.بها
 بر غينر بع ن    ن  هنرط -أ 

بو ننننننناء بب نننننننم بعننننننني  بننننننن  
(.ان عوا ألبر)الك ون
اسننننن بنننن  ر ابنننن  الو نننناء -ج 
(.المسحوأ   ي )
.بيعان االستح اق-ن 
.ب اع الو اء-هن 
اسن بن  ر ن : المستفيت–و 

.ألبرهالو اء ل   و
تننننننننننننننننننننننناررن وب ننننننننننننننننننننننناع -ز 

.ال مبيالةإنشاء
توقينننننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننن  -ح 

(الساح )ال مبيالة نش 

:يشتمل السند ألمر على 

سننننكت )هننننرط األبننننر  و  بننننارة -  
بننت  الورقننة نن  ب توبننة( ألبننر

.وبال غة الت  كت  بها
تعهننت غيننر بع نن    نن  هننرط -أ 

بو ننننننننناء بب نننننننننم بعننننننننني  بننننننننن  
(.اتعهت ألبر)الك ون
.بيعان االستح اق-جن 
.ب اع الو اء-ن 
اسننن بنن  ر نن  : المسننتفيت-هننن 

.الو اء ل   و ألبره
تننناررن إنشننناء الورقنننة  وب ننناع -و 

.إنشائ 
توقينننننن  بنننننن   نشنننننن  الورقننننننة -ز 
(.المحرر)

ر    ع ر وع بك ا  بكنننننن   و هننننننركة  و  ننننننرن  و المسحول عليه . 5
ه  ية ت اررة 

.روجت بسحوأ   ي ال

السند ألمرالكمبيالةالشيك
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السند ألمرالكمبيالةالشيك وجه المقارنة

ا تبننننننر :موعررررررد اال ررررررتحقاق•

بستح  بم رن االطالع   ي 

ا تبننر بسننتح : مكرراو وئا رره •

الو نننناء  نننن  الم نننناع المبنننني  

.ب ان  اسن المسحوأ   ي 

ا تبنننر بكشننن  :مكررراو اانشرررا •

 نننن  الم نننناع المبنننني  ب اننننن  

.اسن الساح 

عدم توئر بعض . 7

البيانات 

ا تبنننر  : موعرررد اال رررتحقاق•

بسننننننتح ة بم ننننننرن االطننننننالع 

.  يها

ا تبننننر ب نننناع : الوئررررا مكرررراو •

  الو اء المبي  ب ان  اسن بن

.ل  الو اء

ا تبننننر ب نننناع : اانشررررا مكرررراو •

اإلنشننناء المبننني  ب انننن  اسنننن

.بكشئها

ا تبننننننر : موعررررررد اال ررررررتحقاق•

.بستح ا بم رن االطالع   ي 

مكرررررراو الوئررررررا  أو مرررررروطن •

ا تبننننر ب نننناع الو نننناء : المحرررررر

وبننننوط  المحننننرر هننننو ب نننناع 

.إنشاء الورقة

ا تبننننر ب نننناع : مكررراو اانشررررا •

اإلنشننناء المبننني  ب انننن  اسنننن

.المحرر

 ناة و اء: ت ار •

و اء ناة : بتن •

. ناة ضماع وو اء: ت ار •.  ناة ضماع وو اء: ت ار •

. ناة ضماع وو اء: بتن • االختصاص.  8

السند ألمرالكمبيالةالشيك
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السند ألمرالكمبيالةالشيك السند ألمرالكمبيالةالشيكوجه المقارنة

الشي  االسم 1.

الشي  لحاب  2.

الشي  المعتمت3.

الشي  الم ر  4.

الشي  السياح 5.

سكت بسيط1.

سكت ل رض الثال  2.

سكت   ار 3.

سكتا  ال رض الش   4.

سكت ل سيارة 5.

سكت ت ار 6.

سكت استثمار7.
األنواع. 9

 هننننهر بنننن  تنننناررن 7بننننتة •
التحررننننر اذا كنننناع بسننننحوبا 

.نا ل المم  ة

 هننننهر بنننن  تنننناررن 9بننننتة •
التحررننننر إذا كنننناع بسننننحوبا 

. ارج المم  ة

: ددإذا كاو اال تحقاق بتاريخ محر•
سننكوا  3 ت ننوع المننتة الابكيننة 
.ب  تاررن االستح اق

إذا كررررررراو اال رررررررتحقاق لرررررررد  •
ن ت نوع سنكة بن  تنارر: االطالع

3اإلنشننننناء ب نننننا ا إليننننن  بنننننتة 
4لي نننننوع الم منننننوع   سنننننكوا 
.سكوا 

:ددإذا كاو اال تحقاق بتاريخ مح•
سنكوا  3 ت وع المنتة الابكينة 
.ب  تاررن االستح اق

إذا كررررررراو اال رررررررتحقاق لرررررررد  •
ن ت نوع سنكة بن  تنارر: االطالع

3اإلنشننننناء ب نننننا ا إليننننن  بنننننتة 
4لي ننننننوع الم مننننننوع سننننننكوا 
.سكوا 

المدة النظامية . 10

(.بؤجل/  ور )كمبيالة صرس 1.

 ننننننناتورة )كمبيالنننننننة ل هنننننننتس 2.
(.ت اررة

.كمبيالة صرس  جكب 3.

- س )كمبيالة ستان ال تبا  4.
(سيارة
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السند ألمرالكمبيالةالشيك السند ألمرالكمبيالةالشيكوجه المقارنة

مضرررررري المرررررردة . 11

القانونية 

بعننت ب نن  المننتة المننذكورة 

هننا تف ننت الورقننة الت اررننة قوت

نظابننننا وت ننننبي ورقننننة نرنننن  

رم نننن  المثالبننننة بهننننا  بننننام 

  المح مة الم ت ة ل كظر  

.الكااع

بعننت ب نن  المننتة المننذكورة 

هننا تف ننت الورقننة الت اررننة قوت

نظابننننا وت ننننبي ورقننننة نرنننن  

رم نننن  المثالبننننة بهننننا  بننننام 

المح منننننة الم ت نننننة ل كظنننننر 

.   الكااع

بعننت ب نن  المننتة المننذكورة 

هننا تف ننت الورقننة الت اررننة قوت

نظابننننا وت ننننبي ورقننننة نرنننن  

رم نننن  المثالبننننة بهننننا  بننننام 

  المح مة الم ت ة ل كظر  

.الكااع

.الورقة   طتاررن إنشاء• تاريخ الورقة. 12
.إنشاء الورقةتاررن•
 و/ تاررن اسنتح اق الورقنة•

. كت االطالع

.إنشاء الورقةتاررن•
 و/ تاررن استح اق الورقنة•

. كت االطالع

نموذج صانر ب  البك   نموذج المستند. 13
نمننننننوذج صننننننانر بنننننن  ال هننننننة 

ر نننوع المسنننحوأ   يننن   وقنننت
.ورقة  انرة

(المحرر)نموذج صانر ب  الساح  

ضنننرورة وجنننون ب ابنننل و ننناء 
حررر الشي  لتى البك   كت الت عند ااصدار المقابل . 14

ضرورة وجنون ب ابنل و ناء لنتى 
المسنننننحوأ   يننننن   كنننننت تننننناررن 

.االطالعاو/ االستح اق 

ضنننرورة وجنننون ب ابنننل و ننناء 
لنننننننتى المحنننننننرر  كنننننننت تننننننناررن 

.االطالعاو/ االستح اق 
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السند ألمرالكمبيالةالشيك وجه المقارنة

بم نننننننننرن تحررنننننننننر السننننننننناح  
وتوقيع    يها 

  بم رن قبو  المسحوأ   ينفاذ الورقة . 15
بم نننننننننرن تحررنننننننننر السننننننننناح  

وتوقيع    يها 

حاال مؤجلمؤجلالوئا  للورقة.  17

ال تحتاج إل  ضماع  الضماو على الورقة. 16
رم ننن  إضنننا ة ضنننماع   ننن  

الورقة 
  ننن  رم ننن  إضنننا ة ضنننماع

الورقة

.تظهير ن ل ل م  ية•
.تظهير توكي  •

د ويقصر(: التحويرل)التظهير . 18
بررره نقرررل الحرررق القابرررت للورقرررة 

د علررى ظهر ررا بمررا يفيرربالكتابررة
هرررر إلرررى  نقرررل الحرررق مرررن المظ 

.المَظهر إليه

.تظهير ن ل ل م  ية•
.تظهير ت بيك •
.توكي  تظهير•

.تظهير ن ل ل م  ية•
.تظهير ت بيك •
.توكي  تظهير•

ت ترمها       وقن رم  
.ل و اء

وقت التقديم . 19

ت ننننترمها ل  بننننو  قبننننل•
.ح و  تاررن االستح اق

 ننننننن  تننننننناررن ت نننننننترمها•
.االستح اق ل و اء

 نننننننننن  تننننننننننناررن ت ننننننننننترمها
.االستح اق ل و اء

ورقننننة ا تننننراض بنننن  ت ننننتر
البك   حالة عدم السداد. 20

ورقنننننة احت ننننناج إال إذا ت نننننتر
اهترط الرجوع بال احت اج

ورقننننة احت نننناج  إال إذا ت ننننتر
اهترط الرجوع بال احت اج
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السند ألمرالكمبيالةالشيك وجه المقارنة

ا ت تم تكفيذرتعتبر الورقة سكتا
ل اضنننن  التكفيننننذ ل نننن  رح ننننن
ذا بتكفينننذ بنننا ت نننمك  الورقنننة إ

.ابتك  المتر     الو اء

التقاضي. 21

ا ت تم تكفيذرتعتبر الورقة سكتا
ل اضنننن  التكفيننننذ ل نننن  رح ننننن
ذا بتكفينننذ بنننا ت نننمك  الورقنننة إ

.ابتك  المتر     الو اء

ا ت تم تكفيذرتعتبر الورقة سكتا
ل اضنننن  التكفيننننذ ل نننن  رح ننننن
ذا بتكفينننذ بنننا ت نننمك  الورقنننة إ

.ابتك  المتر     الو اء

121-91المواد 

النظام الحكومي، نظام األوراق . 22

37التجاريرررة، مر ررروم ملكررري رقرررم 

مع تعديالته1383/ 10/ 11بتاريخ 

90-87المواد 86-1المواد 

نمررررروذج 

الشيك
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نموذج  ند ألمرنموذج الكمبيالة
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دمررتم بامرراو مررع 

مؤتمن

:للتواصل
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