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 شكر وتقدير

على  رحاب شاديةأمحد اهلل الذي أعانين على إجناز هذا البحث ، وأتقدم جبزيل الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة 

 هذا العمل، فجزاها اهلل عنا خري اجلزاء ومتعها بالصحة والعافية. قبوهلا اإلشراف على

 على قبوهلا رئاسة هذه اللجنة املوقرة عواشرية رقيةكما أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة 

ذا البحث، على قبوله املشاركة يف جلنة مناقشة ه مفتاح عبد اجلليلكما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل الدكتور 

 فشكرا جزيال.

 على قبوله املشاركة يف جلنة املناقشة، فشكرا جزيال. قصري عليأتقدم كذلك بالشكر والتقدير للدكتور 

غواط على قبوله ألاعميد كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة  خضراوي اهلاديشكري وتقديري كذلك للدكتور 

 شغاالته الكثرية فشكرا جزيال.املشاركة يف جلنة مناقشة هذا البحث رغم ان

املشاركة يف جلنة مناقشة هذا  على تفضله بقبول خليفي عبد الرمحنكما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير للدكتور 

 البحث، فشكرا جزيال.

 اهلل أن مينحكم اجلزاء األوفى ، جزاءً ملا تقدموه من جهد كبري يف سبيل العلم. شكرا للجميع وأدعو
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ألك دددسشيلدددفع الشيددداشيكليدددا شيكع  يددد شيددداشفلددداي شيك عدددا   شياششيعدددلشيك دددييشيكالدددي  شيك   ددد 
ااششيلدددفسليلشا ايكددددشيك الاددد شيددداشيك  ددداياشش كددداشيكلدددالسش ددداشيلدددفع ا ذشيإ،يك اكيددد ش دددياشيأليدددسيل

،شاشيك دديي ددشالددايكشكددااشذكدديشكأدداكلدشااشكأدداكيشيك لددف يلي،شيك ؤللددا شيك اكيدد شيك ؤل دد شكددذكي
شسفشيكقددا ااش لقدددشيدداش  كيدد ش قا دد شيكايدداكشيك احددالشكددل شيك لددلاسشا يدددفددعلددذيشيألريددسشيكددذ شي

يكذ شيأ سش  اح دشيك لدلاسشا يددشاشيك  دياش دلي ششا لشإأليسشيك ييشكأاكلدش اشق  شيكلالس
 ددد شيك  ددديشأل دددسشيكلدددالسشيحدددسشااشيكدددااش قا ددد شيكايددداكشفككددداشي اش،لط ع قا  ددددشك لا ددد شكدددل شيل

ش.قا  شك أسفشاق شإأليسشيك يياششئ اقا

يفعهددلش،شاشي  ددأشيكفددايبشيك  دديش ددلي شقي دد شيك ددييش فدد شكددااشل ددايشيف ددا شلددا  ش دد شيكلددالس
  دداكشا دد شاقددلشإيددليعش،ش  قفضددااشيك لددلاسشا يدددشاشيك  ددياش اكايدداكش اك دديكا شيكفدداشفلددلسشا يددد

يكع  يدا شيك أدسيي شيكفداشفقدابش هداشغيساش داشاش،شيك قالشكل شيك  يشااش  اكشا  شاقلشيفيشيلاف ال
شش.يك ؤللا شيك اكي شيك ؤل  شكذكياششيك  اي

اشككددداشيدددؤل شيك دددييشااي فددددشكدددألي شك ايددداكشفقدددابش قدددابشيك قدددالشيددداشفلددداي شيك عدددا   ش دددياش
كدبشي  دأششيالكابشلشيقابشيك ييشإذاششيقلشرأدشيك  سعش قايال،يأليسيلشلايكشاكا ايشااليياشابشفحاس

شايقاشكها.

 يهداشيداشيكقدا ااشيكدذ شيد ابشيك  أدا شاشيعفدلش اك دييشيكرداكاش داشيك يا دا شييكاي يد ي ش
لش اك ددددييشيك لددددلاسشا دددد شغيددددسشيك  دددديشااشك دددداشلشيعفدددد،شالدددداشيكقددددا ااشيكفحدددداس شالكددددابشيك دددديي

ذكديشكردستشفقايد شاش،شك للاسشياش  اذجشغيسش  داذجشيك  ديااشي،شيك ؤلل شيك اكي شيك ؤل  شكذكي
 دد ش دداشيكلأددا شا دد شلقدددشيكددايسلشاشيكلاي كددفاش،شيلددالطش دددشلددذيشيكلدد لشيلئف ددااشيكددذ شيحددسشاا

شييد.

كدد شحا ددسشيألاشش لكدددابشيكفدداشاقسلدداشيك  دددسعشك  ددييشيددداشيكقددا ااشيكفحدداس شيقدددلشرأدددشايضددداشي 
لف شيايسشكددشيكل ايد شيكحايئيد شيكفداشكدبشيقسلداشيك  دسعشك داقاش،ش ألكابشحايئي شياشقا ااشيكعقا ا 
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يعددا شيكفدداشفددؤل شإكدد شاسق دد شلأددا شيكلا دد شا دد شلقدددشيك ا دد شإذشحددسبشيأل،شيكلدد لي شيكفحاسيدد 
شلشيايددلشادداشر دد شلدد اي اششف  دد شيدداشيكلدد  شيكددذ شلشيقدد شادداشلدد  قددسسشكهدداشاقا ددا شفاش،شييددد
شلاايحددسبشيعدد شإأددليسشيك ددييش،شغسي دد شلشفقدد شادداشقي دد شيك ددييشااشقي دد شيكدد ق شيدداشيكسأدديلاش

يع شللسشيكسأديلشك ددشااشاش،شيك ييشااش سأيلش اق شلشي اش قي  ،شقا  شك أسفاششسأيلشقائب
كددذكيشيعدد ش  دد شيك لددلاسشا يدددش دداشليدد شقي دد شيك ددييشيدداشغيددسشاش،ش عضدددش عددلشإأددليسشيك دديي

كدد شاش،شلطدد عحع دددشايحددسشيكددلي شكددل شيلاششك دداش  دد شإالطدداكشيك ددييشكضدد اا،شيكقا ا يدد ش يكلددال
شيكفحاسيددد ف ا دددياش ددد ش قفضددديا شيكليدددا شذكددديشاشش،يكددداشيعدددلشكدددأاشكدددبيف دددا شيقضددداش رددد فشذكددديش

لدداش دداشقضدد ش دددشاششيأليددسيلش شيدداشفلدداي شيك عددا   شيك اكيدد ش دديا دداشففلط  دددش دداشلددسااششيكأدد ااي اش
 ااف دددداسش،شسأدددديلشلاايكددددذ شلدددد عستشك اق دددددش دددداشحسي دددد شإأددددليسشيك ددددييش،شيك  ددددسعشيك أددددس 

شيكف سي شيك أس .اششيكف سي شيكحايئس  اشيكلسيل شلسيل ش قاس  ش ياشك ش

   :أهمية الموضوع

ألي ش ادسيشك دلاسشيكدذ شي ع ددشكد،شح د يحف اايد شاششيقفأدالي ييشيلقد شيايئدلشاك دإاشيكفعا  ش 
شياشااشفحاس.االيشلايكشكا اي،شفلاي شيك عا   ش ياشيأليسيلشفقابش قابشيك قالشياشاياك

 ألكدددابشاقايادددلشإذشرأددددش،ش  ددداشيلدددف ابشفدددلر شيك  دددسعشكف اددديبشالكدددابشلدددذيشيكلددد لشيكفحددداس 
ك داشرأددش،شيشإذيش  أش راك اشكهذاشيأللكابي الشيعفلش اك،شيكعا  فرسجشياش ح  هاشااشيكقايالش

يك  سعش ألكابشحايئي شياشقا ااشيكعقا ا ش ف شيسفكسشيكلدالسشالدلشيأليعدا شيك  أدا شا يهداش
الشفأردذشلدذاشيأليعدا شأد  شيكحدسبش،شإذشفاقد شا يددشاقا د شيكلد  شايكرسي د ،ش  دش473ياشيك ال ش

لفددد ش،شح يددد ش دددسالطدشيك اضدددااي شايك دددك ي شيك فلط  ددد شقا ا ددداإلشإذيشاسل شا ددد ش دددييشيكف  ددد ش
لشيداشيك عدا   ش دياش حدس شيك قداششاليكشااي فددشيأللالدي شكدألي شايداكشفحدس شف كاشلذيشيكل لش ا

شض ااشلأا شيكلا  شا  شلقدشيك ا  شييد.شيأليسيلشافقا 
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   :أسباب اختيار الموضوع

شيك عساض شا ابشيكقضداكشال شإكد شادلبشيكلدسا شيداشيك أد شييهداشإاشك س ش  اااا شيك يي
يكأدالس شيداشلدذيشيك داعش داشيك  ااادا ششقضدائي يكشيكقدسيسي اششلكدابك اشااشيأل،شالكا هاشاكذيشف  يذ

راأدد ش دداشفع دد ش فلط يدد شيكعقا ددا شيك  أددا شا يهدداشيدداشيك ددال ش،ش ددياشيكقضددا شاكفعدداستففلددبش 
،شقضدددا ش ددداشي فدددابش ددداكفلط ي شيكلسيددداشك ددد  شيكقدددا ا ايه دددايش ددداشيك،ش ددداشقدددا ااشيكعقا دددا ش473
يأل دسشيكدذ شال شإكد ش قدتش،شيكقدا ااشكدبشي  لهداشكددشيش اشيلفع  شل لطفدشيكفقليسي شسغبشااال ا

راأدد ش عددلشيكفعددلي ش،ش دداشق دد شيك لك دد شيكع يدداشس شيدداشلددذيشيك ددأااي  لطددا شاغ  يدد شيكقددسيسي شيكأددال
يكدددذ شش0558ي سييدددسشش50يك دددؤسيشيددداشش50ش-58يكدددايسلشا ددد شيكقدددا ااشيكفحددداس ش  احدددسشيكقدددا ااش
،شاكذكيشيكفعدلي شيكدايسلشا د شقدا ااشيكعقا دا ،شيلفللثش  اح دشيك  سعشإحسيكي شاايستشيكلي 

يكددذ ش دد يش  اح دددشيك  ددسعشلدد لط شش05/20/0550يك ددؤسيشيدداشش04ش-50اذكدديش  احددسشيكقددا ااش
شسأيل.شلااياشحسي  شإأليسش ييششيك قسس فقليسشك قاضاشيي اشيفع  ش عقا  شيكرسي  ش

شيكسغ  شياشيك لثشياشلذيشيك اضاع.شك شلذاشيكف اقضا شاكل شكل 

   :أهداف الدراسة

احدسيئبشيك ديياشإكد شيك لدثشيداشيكقايادلشيكقا ا يد شيكفداشفد ابشفهلفشلذاشيكلسيل شيك فع قد ش ددش
يكقدا ااشااشيكحايئدس شاشيكقدا ياشك ش داش،شاكذيشف يشيكفاشفحسبشيأليعا شيكايسل شا يد،شالكابشيك يي

ياشلذيشيك حا شكردستشفقدليبش داشيفدسيك ششا  ش اقفشك شايللش  ه اشلط علذكيش ا،شاشيك أس 
اشيكلا د ش داشيكلأدا شياف كد،شكاش اشيقفسيلا ش اش دأ هاشيكفق يد شااشيكاقايد ش داشحدسيئبشيك ديي

يك ق شايلئف ااشيكفاشيحسشااشفلدالشيداشيكفعا د ش هدذاشيكاسقد شش افقاييك ييشا  شلقدشيك ا  شياش
شكألي شاياكش ياشيأليسيل.
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   :إشكالية البحث

يكدلي شيكفداشف يدسشك يدسيش داشيي دكال شيداشيكليدا شيكع  يد شيداشالدائ شيش داشاك دسشييعلشيك د
شس شيداكدذيشيك أداششإك شا ش دل شايد شيك  دسعشيكحايئدس يد،شفلاي شيك عا   شيك اكيد ش دياشيأليدسيل

يدداشفلدداي شيك عددا   ش ددياشيأليددسيلششاشيك ددييش دداشاليكشااي فدددشكددألي شايدداكش لي دد شادداشيك قدداليف كدد
،شيك عددا   شيك اكيدد ش ددياشيأليددسيلش هددلفشيلددفقسيس،شادداشلطسيدد ش دداشرأدد شكدددش دداشالكددابشراأدد 

يكاقايد شاشش كايلد شحدسيئبشيك دييشإكد شيك  دسعشيكفداشيهدلفش داشاسيئهداشراأ شف يشيأللكابشيكحايئيد 
ش.ا  ه

 :  البحث مناهج

كع  داشيكفداشفف ا د ش د شيأد شإكد شلليددشإذيشكدبشيف د ش  دالثشيك لدثشيشلشي كاشك  الثشاا
ك د هثشالالداشيداشلسيلدفاش ااف اسلداشلسيلد شش شيك د هثشيك قداساكدذكيشيقدلشيف عداش،شش اضاعش ل د

يكقدا ااشكرستشإحسيكش قاس  ش ياشيأللكابشيكقا ا ي شيكفاشفد ابشحدسيئبشيك دييشيداشكد ش داش،ش قاس  
ش.يك أس شيكقا ااشاشيكحايئس 

إذشفبش لثشك شحائي ش اش اضاعشيك لثشيداش،شاقلشاحسي شيك قاس  شا  شيك لفا شيكسالا
ش.ششيكللش  هااششا ح شياش عاكح شلذاشيكحسي  ك عسي شايه اش،شياشآاشايللشك شيكقا ا ييا

يداش حدا شيكع دابششيك  دالثشيلدفع ال ااف داساش داشاك دسش،شك اشيف ع شايضاشيك د هثشيكفل ي دا
شيكحايئددس ش يدد شيكفدداشفدد ابشحددسيئبشيك ددييشيدداشكدد شيكقددا ا ياكرددستشفل يدد شيكقاياددلشيكقا اش،شيكقا ا يدد 

ش.كحا سشفلط يقاشك اضاعشيكلسيل شيكقضائاشيلحفهالاششكذيشفل ي شيآلسيكشيك قهي اش،شيك أس اش

يكفددداسيراشذكددديش ددداكسحاعشإكددد شيك اضددداشك عسيددد شيكفلطددداسشاششاك  هثشيكفددداسيرا ددداقدددلشيلدددفع  ش
فح دسش داش داسشاش،شذكيشااشيكسحاعشإك شيك اضاشيلداالشليئ داشا د شيهدبشيكلاضدس،شكحسيئبشيك يي

ششش.ياشلذيشيك حا يقفسيلا شكفقليبششلذيشيك اضاعش اش قائ 
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 :البحث خطة

 ياش لدد اقياشيقددلشفددبشفقلدديبشيك لددثشإكدد ش ددا،شكإلحا دد شا دد شيي ددكاكي شيك  دداسشإكيهدداشاادد اش
 ي  دددداشرأدددد شيك دددداسشيألا ش،شيك  ددددالي اشك اضدددداعشيك لددددث  أدددد شف هيددددل شرأدددد شكإللطدددداسش

ا دداشيك دداسشيك ددا اشيقددلشرأدد شكلسيلدد ش لدد ش،شاسكا هددااششكلسيلدد شيكفلطدداسشيكف ددسيعاشكحددسيئبشيك دديي
حدددسيكي شيك فا عددد شييهدددااش،شسأددديلشلاا دددييششسإأدددليشحسي ددد  شففضددد اش  هددداشيك لدددثش راف ددد اش،شي 

ششش.يلقفسيلا اشش ح اا ش اشيك فائث

 



 

 

 

 

 :الفصل التمهيدي

 الشيك ماهية
ش
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لدددددددددايكشكدددددددددا ايش،شيعف دددددددددسشيك دددددددددييش ددددددددداشالدددددددددبشيكلددددددددد لي شيكفحاسيددددددددد شفدددددددددليالش دددددددددياشيأليدددددددددسيل
لددددددددددد ش لددددددددددد شيك قدددددددددددالشيددددددددددداشفلددددددددددداي شفإذشيعف دددددددددددسشالي شايددددددددددداكش،اددددددددددداليياشافحددددددددددداسيشااشا راأددددددددددد

لدددددددددددايكشكدددددددددددااش،شيكفددددددددددداشفقدددددددددددابش دددددددددددياشلدددددددددددؤلكشيك أدددددددددددسيي اششيك عدددددددددددا   شيكفحاسيددددددددددد شايك اكيددددددددددد 
إكددددددددد شعدددددددددستشيددددددددداشلدددددددددذيشيك أددددددددد شفلدددددددددافش اش،ذكددددددددديش دددددددددياشيأليدددددددددسيلشا  لدددددددددهبشااش دددددددددياشيكفحاس

 ددددددددددددددبشيكفلطدددددددددددددداسش،شفلليددددددددددددددلشلط يعفدددددددددددددددشيكقا ا يدددددددددددددد شيدددددددددددددداشيك  لددددددددددددددثشيألا اشش  هددددددددددددددابشيك دددددددددددددديي
ش.يكفاسيراشي  اكشيك ييشياشيك  لثشيك ا ا
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:ث األولـالمبح  
تحديد طبيعته القانونيةو  مفهوم الشيك  

 حدددددددددددلشااش،ش ددددددددددداكسحاعشإكددددددددددد شيكف دددددددددددسيعا شيكفددددددددددداشفددددددددددد ابشالكدددددددددددابشيكلددددددددددد لي شيكفحاسيددددددددددد 
كددددددددددذيشاششيكف دددددددددد شيقددددددددددلطش فلليددددددددددلشالكا ددددددددددداش،شاغ  يفهدددددددددداشكددددددددددبشففعددددددددددستشإكدددددددددد شفعسيددددددددددفشيك دددددددددديي

ك  ددددددددددييشيكقا ا يدددددددددد شش لط يعددددددددديكفعددددددددددستشايضددددددددداشكفلليددددددددددلشا هدددددددددداشكدددددددددبشفك ددددددددداش،ش دددددددددسالطشأددددددددددلفد
شششيافسي ش فحاسيفها.شيكفاشاك ش اشيع  ش اك ل  شك ل فح 

،شعددددددددددستشيدددددددددداشلددددددددددذيشيك  لددددددددددثشإكدددددددددد شفعسيددددددددددفشيك ددددددددددييشيدددددددددداش لط ددددددددددسشاا فلددددددددددافش اش
ش. بشفلليلشلط يعفدشيكقا ا ي شياش لط سش ا ا

  :ب األولـالمطل
 كـف الشيـتعري

لشيعدددددددددددلشذكددددددددددديشاش،شفسكددددددددددد شذكددددددددددديشك  قدددددددددددداششكدددددددددددبشفعدددددددددددسفشاغ  يددددددددددد شيكف دددددددددددسيعا شيك ددددددددددديي
ش.يرفأا شيك قهاكفقأيسيش اشلذاشيكف سيعا شذكيشااشيكفعاسيفش اش

 : ولرع األ الفـ
 للشيك التعريـف القانوني

ش دددددددددددأ ه اشيددددددددددداشذكدددددددددددي،شكدددددددددددبشيعدددددددددددسفشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شاكدددددددددددذيشيك أدددددددددددس شيك ددددددددددديي
غيددددددددددسشااشلددددددددددذيشلشيع دددددددددداشإغ دددددددددداكهبشكهددددددددددذاشيكاسقدددددددددد ش،ش ددددددددددأاشاغ  يدددددددددد شيكف ددددددددددسيعا شيكعاك يدددددددددد 

إذش ا دددددددددداشالكدددددددددددابشيك دددددددددددييشيددددددددددداش،شيكها دددددددددد شيددددددددددداشليدددددددددددا شيأليددددددددددسيلشايكفحددددددددددداسش أددددددددددد  شاا ددددددددددد 
شيقددددددددددلش،الددددددددددلليشيك ددددددددددسالطشييكاي يدددددددددد شيكفدددددددددداشيحددددددددددسشااشيلفددددددددددا شا يهدددددددددداش،كفحدددددددددداس يكقددددددددددا ااشي
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 ددددددددداشيكقدددددددددا ااشش370ا ددددددددداسشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شإكددددددددد شلدددددددددذاشيك يا دددددددددا شيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال ش
شاليأفاشذكسشلذاشيك يا ا شياش اضعها.ش،ش1يكفحاس 

افعف دددددددددددددسشلدددددددددددددذاشيك يا دددددددددددددا ش   ا ددددددددددددد ش دددددددددددددسالطش دددددددددددددك ي شيلدددددددددددددف ابشيكقدددددددددددددا ااشضدددددددددددددساس ش
شي ااف ددددددددداساشلددددددددد لشاي   ددددددددداشي  ددددددددداكشيك ددددددددديي،شيلكفدددددددددايبشيددددددددداشيك دددددددددييكدددددددددي شي  دددددددددا ش،شفاييسلدددددددددا
الدددددددددددافش دددددددددددأفاشكف أدددددددددددي ش،شلشيقدددددددددددابشإلشإذيشفددددددددددداييس شلدددددددددددذاشيك يا دددددددددددا شييكاي يددددددددددد شا دددددددددددك ي

ش.الذاشيك يا ا شياش اضعه

اذكددددددددديش،شيك  دددددددددسعشيك س لدددددددددااش ددددددددد هبششال دددددددددايش ددددددددداشيك  دددددددددساياش ددددددددداشادددددددددسفشيك ددددددددديي
ششش أ د:شداسيشإذ،ش2508حاياشش23ش  احسشيكقا ااشيك ؤسيشيا

محـــــــــرر علـــــــــل شـــــــــكل حوالـــــــــة يمكـــــــــن الحامـــــــــل مـــــــــن ســـــــــحب لحســـــــــابه أو »
ــــــد   ــــــوفرة ل ــــــي حســــــابه والمت ــــــر كــــــل أو جــــــزس مــــــن النقــــــود المودعــــــة ف لحســــــاب ال ي

ش  .2«المسحوب عليه

كعددددددددددددددابش،شك دددددددددددددداشاسيدددددددددددددددشيك  ددددددددددددددسعشيك س لدددددددددددددداش  احددددددددددددددسشيكقددددددددددددددا ااشيك دددددددددددددد ابشك  دددددددددددددديي
ش أ د:شش2608

ــــــــتمكن الســــــــاحب وال يــــــــر » ــــــــل بالــــــــدف  لي ــــــــي شــــــــكل توكي ــــــــرر مكتــــــــوب ف مح
ـــــــل  ـــــــدة بذمـــــــة الســـــــاحب عل ـــــــود المقي ـــــــ  النق ـــــــل أو بع بمقتضـــــــاه مـــــــن اســـــــترداد ك

 .«حسابه لد  المسحوب عليه

                                                           
فحددداس شيك عددددل شك،شيفضددد اشيكقدددا ااشي2678لددد ف  سشش00يك اييدددد شكدددد:شش2468س ضدددااشش05 دددؤسيشيدددا:شش78/86ا دددسشسقدددب:شش-1

شايك ف ب.
  دداسشإكيدددشيدداشا ددلشيكسل ددااشر ي ددافا،شيكل ايدد شيكقا ا يدد شك  فعا دد ش اك ددييشيدداشيكقددا ااشيكحايئددس شيك قدداسا،شليسشيكر لا يدد ،شش-2

ش.57،ش 0556يكحايئس،ش
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قددددددددا ااش دددددددداشش200يقددددددددلشاددددددددسفشيك  ددددددددسعشيألسل دددددددداشيك ددددددددييشيدددددددداشيك ددددددددال ششفددددددددد دددددددداشحه
شك اشي ا:ششيكفحاس 

ويتضــــــمن ، الشــــــيك هــــــو محــــــرر مكتــــــوب وفــــــق شــــــرائط مــــــذكورة فــــــي القــــــانونا
آخــــــر يكــــــون مصــــــرفا هــــــو أمــــــرا صــــــادرا مــــــن شــــــخص هــــــو الســــــاحب إلــــــل شــــــخص 

ــــــث أو ألمــــــره أو لحامــــــل الشــــــيك ــــــدف  لشــــــخص ثال ــــــأن ي ــــــه ب وهــــــو  -المســــــحوب علي
 .1امبل ا معينا بمجرد االطالع علل الشيك -المستفيد

ي دددددددددددددددددلاش ددددددددددددددددداشيكفعسيدددددددددددددددددفشيكلدددددددددددددددددا  شااشالطدددددددددددددددددسيفشيك دددددددددددددددددييش   ددددددددددددددددد ش يكلدددددددددددددددددالسش
شايك للاسشا يدشايك لف يل(.

يعددددددددددددددسفشيك  ددددددددددددددسعشكددددددددددددددبشش،يكحايئددددددددددددددس شلدددددددددددددداشيكلددددددددددددددا ش اك لدددددددددددددد  شك   ددددددددددددددسعش ددددددددددددددا   اش
ش2شكيكدددددددددددااشأدددددددددددليلاشئدي  ددددددددددداشايكف ددددددددددد ش فلليدددددددددددلشيك دددددددددددسالطشيك دددددددددددك ي ،شيك دددددددددددييشيك أدددددددددددس 

 احددددددددددددششفأدددددددددددسفكأدددددددددددل شا ششلط ا ددددددددددد يك دددددددددددسالطشيك يهددددددددددداشش اضدددددددددددااي يك دددددددددددسالطشا ددددددددددداشيك،ش
شك اشل س شللقا.شااب

إلشا ددددددددددددشي لددددددددددداش،شاسغدددددددددددبشفلليدددددددددددلشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شكهدددددددددددذاشيك يا دددددددددددا شييكاي يددددددددددد 
غيددددددددداسشلدددددددددذاشيك يا دددددددددا شييكاي يددددددددد شش يك فسفدددددددددسشا دددددددددر ددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس ش ددددددددداشيكحدددددددددايكش

،شفحددددددددددداس ش أدددددددددددس ش370اكدددددددددددذكيشيلدددددددددددفقسشيكدددددددددددسا شا ددددددددددد شفلط يددددددددددد شيك دددددددددددال ش،شيددددددددددداشيك ددددددددددديي
ش.3ايكراأ ش اكك  ياك شا  شيك يي

                                                           
سي ددا،شااكددسبشلطددسيلشيك ددايا،شيك لددؤاكي شيكحايئيدد شادداشحددسيئبشيك ددييشيدداشضدداكشيك قدددشاالكددابشع  دداسشإكيدددشيدداشاي دداشللدداشيكش-1

ش.20،ش 0525يك قاي شك   سشايكفااي ،شا اا،شيكقضاك،شليسش
ش.2666كل  شش27اشيكفحاس شيك أس شسقبش اشيكقا اشش374ا اسشيك ال شش-2
ش00،ش25،ش 0553 حل ش ل الش لسشلايا،شحسيئبشيك يي،ش لااشليسش  س(،شيكقالس ،شش-3
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يكلطددددددددددددسفشش، شااشيك ددددددددددددييشيفكددددددددددددااش ددددددددددداش   دددددددددددد شالطددددددددددددسيف  ددددددددددداشفقددددددددددددلبشي كدددددددددددداشيكقددددددددددداش
ايكلطدددددددددددسفشيك دددددددددددا اشلددددددددددداشف ددددددددددديشيك ؤللددددددددددد ش،شيألا شلددددددددددداشيكدددددددددددذ شيلدددددددددددسسشايأدددددددددددلسشيك ددددددددددديي

الدددددددددددداش ؤللدددددددددددد ش  ا دددددددددددد ش ددددددددددددلي شيك   دددددددددددد شيك لددددددددددددللش،شي(شالدددددددددددداشيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددد يك  دددددددددددد
ا ددددددددداشيكلطدددددددددسفشيك اكدددددددددثشيهددددددددداش،ش  دددددددددسلطشفددددددددداييسشيكسأددددددددديلش اك دددددددددييشك حدددددددددسلشيللطددددددددد عشا يدددددددددد

كددددددددددااشل ددددددددددايشا قدددددددددد شقا ا يدددددددددد ش ددددددددددياشفايدددددددددداشغاكددددددددددسشيألليددددددددددااش،شيك لددددددددددف يلش دددددددددداشيك دددددددددديي
الدددددددددددذاشيكع قددددددددددد ش،شيكلدددددددددددالسشايك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشايك لدددددددددددف يل،شيأللطدددددددددددسيفشيك   ددددددددددد شك  ددددددددددديي

  ددددددددددد شيددددددددددداشااشيكلدددددددددددالسشيأدددددددددددلسشا دددددددددددسيش اكدددددددددددلي شك لطدددددددددددسفشيك دددددددددددا اشالددددددددددداشيك لدددددددددددلاسشفف
ذكددددددددديشااشيك  ددددددددداك ش فايحدددددددددل ش،شك ائدددددددددل شيكلطدددددددددسفشيك اكدددددددددثشالددددددددداشيك لدددددددددف يل،شا شيك  ددددددددديشا يدددددددددد

ا اكفددددددددددداكاشيلدددددددددددف ابشاحدددددددددددالشا قددددددددددد شقا ا يددددددددددد ش دددددددددددياشيكلطدددددددددددسييا.ش،شكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد
اككدددددددددددددداشل ددددددددددددددلش دددددددددددددداشاحددددددددددددددالشا قدددددددددددددد شقا ا يدددددددددددددد ش لدددددددددددددد ق ش ددددددددددددددياشيكلددددددددددددددالسشايك لددددددددددددددف يلش

الدددددددددددددذاشيكع قددددددددددددد شيكقا ا يددددددددددددد شف فهددددددددددددداش  حدددددددددددددسلشيلدددددددددددددف بشيك لدددددددددددددف يلشك    ددددددددددددد ش،شكاك ليا يددددددددددددد 
شيك اكاشيك لااشياشيك يي.

ا ش،شاقددددددددددددلشفكددددددددددددااشيكع قدددددددددددد شيكقا ا يدددددددددددد ش ددددددددددددياشيكلددددددددددددالسشايك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشيقددددددددددددلط
ا شيلدددددددددددسسش ددددددددددديكاش،شاذكددددددددددديشا دددددددددددل اشيكدددددددددددااشيكلدددددددددددالسشلددددددددددداشيك لدددددددددددف يل،شا قددددددددددد ش  ائيددددددددددد 

ايكددددددددااشيدددددددداشلددددددددذاشيكلاكدددددددد ش،شيددددددددسش عدددددددديا دددددددددشي كدددددددداشااشيكددددددددااشيك لددددددددف يلشغاك دددددددداش،شك  لددددددددد
شيك ييشكلا  د.

فددددددددداسشا ددددددددداس شاددددددددداشلددددددددد لش كش ددددددددداشفقدددددددددلبشي كددددددددداشفعسيدددددددددفشيك دددددددددييش أ ددددددددددشا ددددددددد شا  ددددددددداك ش
يفضدددددددددد اشا ددددددددددسيشأددددددددددالسيش دددددددددداش ددددددددددر شيلدددددددددد  شاش،ايدددددددددد ش يا ددددددددددا ش لددددددددددلل شيدددددددددداشيكقددددددددددا اا

يلدددددددد  شيك لددددددددلاسشا يدددددددددشيكددددددددذ شيحددددددددسشااشيكددددددددااشليئ دددددددداششآرددددددددسشيكلددددددددالسشإكدددددددد ش ددددددددر 
 دددددددددلي ش   ددددددددد ش قدددددددددل ش لدددددددددللشكأددددددددداكيشااشأل دددددددددسش دددددددددر ش اكدددددددددثشيلددددددددد  شيك لدددددددددف يلشش،  كدددددددددا

شااشيكلا  شاذكيشكل شيللط عشاياش كااش عياشااشقا  شك فعييا.ش
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  :ثانيرع الـالف
 ف الفقهي للشيكـالتعري

اذكدددددددددديشلط قدددددددددداشك ايايدددددددددد ش،شكقددددددددددلشفعددددددددددلل شفعدددددددددداسيفشيك قهدددددددددداكشك  ددددددددددييشكاسقدددددددددد شفحاسيدددددددددد 
ي دددددددد هبش دددددددداشياف ددددددددلشيدددددددداشيكفعسيددددددددفشا دددددددد ش،شيكفدددددددداشي اددددددددسش  هدددددددداشكدددددددد شيقيدددددددددشكهددددددددذاشيكاسقدددددددد 

يكااي دددددددد شيكفددددددددداشيؤليهدددددددداشكدددددددددألي شايدددددددداكشفقدددددددددابش قدددددددددابشيك قددددددددالشيددددددددداشفلدددددددداي شيك عدددددددددا   ش دددددددددياش
ا ددددددددد هبش ددددددددداشياف دددددددددلشا ددددددددد شيك يا دددددددددا شييكاي يددددددددد شيكفددددددددداشلدددددددددلللاشيك  دددددددددسعشاذكددددددددديش،شيأليدددددددددسيل

 دددددددداشلددددددددذاشيكفعدددددددداسيفش دددددددداشاش،شكف ييدددددددداشيك ددددددددييشادددددددداشغيددددددددساش دددددددداشيألاسي شيكفحاسيدددددددد شيألرددددددددس 
ش:ششي ا

اسقدددددددددددددد شففضدددددددددددددد اشا ددددددددددددددسيش ددددددددددددداش ددددددددددددددر شيلدددددددددددددد  شيكلددددددددددددددالسشإكدددددددددددددد شيك دددددددددددددييش"   
 ددددددددددأاشش–ايكددددددددددااشيدددددددددداشيكعددددددددددال شالددددددددددلشيك  ددددددددددايشش–آرددددددددددسشالدددددددددداشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشش ددددددددددر 

ا يهدددددددداش   ردددددددداش دددددددداشيك قددددددددالشإكدددددددد ش ددددددددر ش اكددددددددثشالدددددددداشيك لددددددددف يلششلطدددددددد عيددددددددلي ش  حددددددددسلشيل
 .1"  ااشيذ دشااشك لا  

،شال دددددددددايش ددددددددداشاسيددددددددددش الاف دددددددددالشا ددددددددد شيك دددددددددسالطشيك دددددددددك ي شيكفددددددددداشلدددددددددلللاشيك  دددددددددسع
يعددددددددددسفشيك ددددددددددييشش،كف ييدددددددددداشيك ددددددددددييشادددددددددداشغيددددددددددساش دددددددددداشيألاسي شيكفحاسيدددددددددد شيألرددددددددددس شاذكددددددددددي
أدددددددددديش لددددددددددسسش دددددددددداشق دددددددددد ش ددددددددددر شلدددددددددداشيكلددددددددددالسشيددددددددددأ سشييدددددددددددش أددددددددددسياشلدددددددددداش" ش: أ ددددددددددد

ك أددددددددد ل ش دددددددددر ششلطددددددددد ع دددددددددأاشيدددددددددلي ش   رددددددددداش ددددددددداشيك قدددددددددالشا دددددددددلشيل،شيك لدددددددددلاسشا يدددددددددد
ش . 2"   اكثشلاشيك لف يلشااشيكلا  

                                                           
ش.ش050،ش 2650 ألط  شك ا شلطد،شيكقا ااشيكفحاس شاشيلاسي شيكفحاسي شايلي  شا،شيللك لسي ،شش-1
ش.344،ش340،ش 2675،ش2يلاسي شيكفحاسي شياشيكف سي شيك رس ا،شيكس الط،شلطدشا اشل ي ااشيكع يل ،شش-2
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شلدددددددددددبشيكلدددددددددددالس،ش   ددددددددددد  لدددددددددددف فثشااشالطدددددددددددسيفشيك دددددددددددييشش ددددددددددداشيكفعدددددددددددسي ياشيكلدددددددددددا قيا
ايك  دددددددددابش دددددددددلي ششالددددددددداشيك  ددددددددديشايك لدددددددددلاسشا يدددددددددد،شيكدددددددددذ شيلدددددددددسسشيك ددددددددديييك دددددددددر شالددددددددداش

ايقفضددددددددداشيك دددددددددييشاحدددددددددالشا قددددددددد ش،شهددددددددداشيك لدددددددددف يليشيكلطدددددددددسفشيك اكدددددددددثا ددددددددداش،شقي ددددددددد شيك ددددددددديي
 ا ششياكع قدددددددددد ش ددددددددددياشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددلاسشا يددددددددددد،شقا ا يدددددددددد ش ددددددددددياشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددف يل

شف فهاش الف بشقي  شيك يي.ايكع ق ش ياشيكلالسشايك لف يلش،شيك  ي(

شاشلدددددددداشا هدددددددداشفقددددددددابش ددددددددياش   دددددددد شالطددددددددسيفش  لدددددددداش دددددددداشردددددددد  شيكع قدددددددد شيك ددددددددذكاس شاادددددددد ا
ي كدددددددددددداشااشفكددددددددددددااشيكع قدددددددددددد شيك اكيدددددددددددد ش ددددددددددددياشاش،شيكلددددددددددددالسشايك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشايك لددددددددددددف يل

اذكدددددددددديشا ددددددددددل اشيكددددددددددااشيكلددددددددددالسش،شل دددددددددداشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش رأددددددددددياشيقددددددددددلط
لددددددددبشلشيلفددددددددا شيك ددددددددييشا دددددددد شيشك دددددددداشقددددددددل،شييقددددددددابش إأددددددددليسش ددددددددييشك  لددددددددد،شلدددددددداشيك لددددددددف يل

شاياشلذاشيكلاك شيكااشيك ييشكلا  د.ش،يك لف يل

ش:ششيقلشاسياشيك ييشك اشي ا غيسشاغا  اا اشيك قيهااشيك س ليااش

لدددددددددددد لش لددددددددددددسسشأل ددددددددددددسش ددددددددددددر ش عددددددددددددياشا دددددددددددد ش أددددددددددددسفشااش ؤللدددددددددددد ش أددددددددددددسيي شا
كيددددددددددددلي شلددددددددددددذيشيك أددددددددددددسفشااشيك ؤللدددددددددددد شكددددددددددددذكيشيك ددددددددددددر ش   ردددددددددددداش دددددددددددداشيك قددددددددددددالشاضدددددددددددد ش

ش.1افل شفأسيد

ش:ششا اشيك قيدشأ حشلاسااشيقلشاسفشيك ييش أ د

ا دددددددددددسشيددددددددددداس شيلدددددددددددفرل دشأدددددددددددالسشيكللددددددددددداسشيكحددددددددددداس ش يك أدددددددددددسياشااشيك سيدددددددددددل (شا
ش2.اش-اليئعدش-كللسشحاكش اشيك  اك شيك لح  شياشللا د

                                                           
ش.ش477إكيا شلليل،شيألاسي شيكفحاسي شياشيكقا ااشيكحايئس ،شلياياشيك لط ااا شيكحا عي ،شيكحايئس،ش  لااشفاسيخ(،ش ش-1
ش.475يك سح ش  لد،ش ش-2
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إذشكدددددددددبشيدددددددددذكسشلش،شا ددددددددداشي لددددددددداشا ددددددددد شلدددددددددذيشيكفعسيدددددددددفشإغ اكددددددددددشأل دددددددددرا شيك ددددددددديي
ذكددددددددديشيقدددددددددلشادددددددددسفشيك دددددددددييشفعسي دددددددددداشا دددددددددد ش،شيكلدددددددددالسشالشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشالشيك لدددددددددف يل

ش ق الشا رفأسي.

رددددددددددددددذيشيدددددددددددددداشيلاف دددددددددددددداسشيكفعدددددددددددددداسيفشآش اش ددددددددددددددااششاا ددددددددددددددلشييليك قيدددددددددددددددشك دددددددددددددداشاسيدددددددددددددددش
ششش: قاكدشيك ييشلاارس ششاافعاسي ،شيكلا ق 

ايفضددددددددددد اشا دددددددددددسيش،شأددددددددددديش لدددددددددددسسشايقددددددددددداشك دددددددددددسالطش دددددددددددك ي ش لدددددددددددلل شيددددددددددداشيكقدددددددددددا ااا
ي  ردددددددداششإكدددددددد ش ددددددددر شآرددددددددسشيلدددددددد  شيك لددددددددلاسشا يددددددددد،ش دددددددداش ددددددددر شيلدددددددد  شيكلددددددددالس

ااشأل دددددددددددددددساشااشك لا ددددددددددددددد شالددددددددددددددداشش دددددددددددددددأاشيدددددددددددددددلي شك دددددددددددددددر ش اكدددددددددددددددث،شيكدددددددددددددددااش أدددددددددددددددسياااش
ا دددددددددد شيك ددددددددددييشا ددددددددددلشفقلي دددددددددددششلطدددددددددد ع  حددددددددددسلشيل،ش   ردددددددددداش عي دددددددددداش دددددددددداشيك قددددددددددال،شيك لدددددددددف يل

ش.1اك اياك

أدددددددددددالس شاددددددددددداش ؤللددددددددددد شا ا يددددددددددد شااش،شال دددددددددددايش ددددددددددداشاسيددددددددددددش أ ددددددددددددشاسقددددددددددد شسلددددددددددد ي 
 دددددددداشاحدددددددد شلددددددددلسش   دددددددد ش،شيلددددددددفع  هاشأددددددددال هاشالدددددددداشيكلددددددددالس،شراأدددددددد شفلدددددددد  شيك  ددددددددي

اقددددددددددلشيلددددددددددسساشك  لددددددددددف يلشايددددددددددأ سش،شا ايكدددددددددددشيك الادددددددددد شكددددددددددل شلددددددددددذاشيك ؤللدددددددددد ش دددددددددداكاش ددددددددددا
يكددددددددددددددذ شي فدددددددددددددددابش ددددددددددددددلي شقي ددددددددددددددد شيك ددددددددددددددييش  حدددددددددددددددسلش،  اح دددددددددددددددشيك لددددددددددددددلاسشا يددددددددددددددددش يك  ي(

ش.ششا يدشلط عيل

                                                           
،ش0555يكل ايدد شيكقا ا يدد شكلا دد شيك ددييشيدداشيكف ددسي شيك رس دداشليسشيك  ددسشيك رس يدد ،شيكددليسشيك يضددداك،شا ددلشييلاش ددااا ،شش-1

ش24 
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  :يـب الثانـالمطل
 الطبيعة القانونية للشيك

بشيكقددددددددددددددا ااشكقددددددددددددددلشارضددددددددددددددع شاغ  يدددددددددددددد شيكف ددددددددددددددسيعا شيكلدددددددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددددددد شأللكددددددددددددددا
 ردددددددددددتشيك ادددددددددددسشاددددددددددداشأددددددددددد  شش،اشذكدددددددددددي شيكحايئدددددددددددس ي دددددددددددسشفيكفحددددددددددداس ش  ددددددددددداشيددددددددددداشذكددددددددددديشيك

للشيكلط يعدددددددد شلددددددددكك دددددددددشكددددددددبشي،شيك فعددددددددا  ياش دددددددددشااشلط يعدددددددد شيكع قدددددددد شيكفدددددددداشلددددددددسسش دددددددداشاح هددددددددا
اكقددددددددددلشيرف  دددددددددد شش،يك قدددددددددددشيدددددددددداشلددددددددددذيشيك ددددددددددأاشكآلسي  دددددددددداشيلددددددددددف ابشيكسحدددددددددداعش،شيكقا ا يدددددددددد شكددددددددددد

ا دددددددددياش ددددددددداش،شيآلسيكش دددددددددياش ددددددددداشياف دددددددددسشيكفعا ددددددددد ش اك دددددددددييش ددددددددداشق ددددددددد شيألا دددددددددا شيكفحاسيددددددددد 
شاشق  شيألا ا شيك ل ي .ياف سلاش 

  :رع األولـالف
 اعتبار التعامل بالشيك من قبل األعمال التجارية 

س شيألأدددددددددد شيدددددددددداشيألا ددددددددددا شا هدددددددددداش ل يدددددددددد شالشي فددددددددددستشييهدددددددددداشأدددددددددد  شيكع دددددددددد شيكفحددددددددددا
ددددددددددداشش،1 دددددددددددسالطدشإلشإذيشفددددددددددداييس  ذيشفددددددددددداييس شلدددددددددددذاشيك دددددددددددسالطشا  لشيكع ددددددددددد ش اك دددددددددددييشا ددددددددددد شي 

ش.فحاسيا

ايددددددددددس شحا ددددددددددسش دددددددددداشيك قدددددددددددشااشكدددددددددد شفأددددددددددسفشيفع دددددددددد ش اك ددددددددددييشيعف ددددددددددسش دددددددددداشق دددددددددد ش
الحددددددددفهبشيدددددددداشذكدددددددديشيلددددددددفع ا شلددددددددذاشيكاسقدددددددد شا دددددددد ش لطددددددددا ش،ش2يكع دددددددد شيكفحدددددددداس شيك لط دددددددد ش

 ايضددددددددددداي شإكددددددددددد شرضددددددددددداعشلدددددددددددذاشيكاسقددددددددددد شأللكدددددددددددابش،شايلددددددددددد شيددددددددددداشيك عدددددددددددا   شيكفحاسيددددددددددد 
كدددددددددذكيشش،3يكلددددددددد فح شيكفددددددددداشيعف دددددددددسشيكع ددددددددد ش هددددددددداش ددددددددداشق ددددددددد شيألا دددددددددا شيكفحاسيددددددددد شيك لط قددددددددد ش

                                                           
شا اسشيك ال شيألاك ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش-1
ش .25.ش 2667ياا ش ل لشلا اشا سحشيكقا ااشيكفحاس شاشيألاسي شيكفحاسي ،شليسش كف  شيكفس ي ،ش يسا ،شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش456شي اسشيك ال ش-3
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إضددددددددداي ش،ش1يددددددددداش ددددددددداشي فددددددددابش  احدددددددددسشيك دددددددددييشااشففددددددددداييسشييدددددددددشيألل يددددددددد شيكفحاسيددددددددد ش ددددددددفسلطي
كذيفيدددددددددد شيكفدددددددددداشفعف دددددددددسشالددددددددددلشسكددددددددددائاشيكلدددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددد شايكفدددددددددداشيإكددددددددد شراأددددددددددي شيكك ايدددددددددد ش

،شااشا شايقعدددددددددد شراسحدددددددددد شادددددددددداشيك دددددددددديي،ش  اللدددددددددداشاددددددددددلبشيك حدددددددددداكشإكدددددددددد شا شلدددددددددد لشإضددددددددددايا
ذكدددددددددديشااشيلكفددددددددددايبشيكأددددددددددسياشيكفددددددددددايبشش، دددددددددداشاحدددددددددد شيكلأددددددددددا شا دددددددددد شيكلدددددددددد شيكددددددددددايسلشييددددددددددد

ش.2 لفق شااشيألل اسشيكفاشال شإك شإ  ائدش

  :يـرع الثانـالف
 اعتبار العمل بالشيك من قبل األعمال المدنية

ا ددددددددد شرددددددددد فشيأل دددددددددسش اك لددددددددد  شك لددددددددد فح شايددددددددداشياف دددددددددسشيك  دددددددددسعشيكع ددددددددد ش هددددددددداش ددددددددداش
ش دددددددداش456ق دددددددد شيألا ددددددددا شيكفحاسيدددددددد شيك لط قدددددددد شالددددددددذيش دددددددداشلدددددددداشايضدددددددديش دددددددداش دددددددد شيك ددددددددال ش

ش:ششيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ش قاكها

 ." تعتبر السفتجة عمال تجاريا مهما كان األشخاص "

غيددددددددددددسشا دددددددددددددش،ش ددددددددددددسشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شإكدددددددددددد شيكلط يعدددددددددددد شيكقا ا يدددددددددددد شك  ددددددددددددييكددددددددددددبشي ش
 حددددددددددلشااشل ددددددددددايش دددددددددداشيعف ددددددددددسشيكع دددددددددد ش،شا دددددددددداكسحاعشإكدددددددددد شآسيكشحا ددددددددددسش دددددددددداشيك قدددددددددددشايضددددددددددا

لحددددددددددددفهبشيدددددددددددداشذكدددددددددددديشااشيلكفاي ددددددددددددا شيكفدددددددددددداشاش،ش اك ددددددددددددييش دددددددددددداشق دددددددددددد شيألا ددددددددددددا شيك ل يدددددددددددد 
كفرلطيددددددددددد شا  يدددددددددددا ش ل يددددددددددد ش ااف ددددددددددداسشيك دددددددددددييشا ددددددددددد شفكدددددددددددااشفلدددددددددددا ش ايلدددددددددددلط شيك دددددددددددييش

ك دددددددددداشااشيك ددددددددددييشيلددددددددددفع  شيكيددددددددددابشا دددددددددد ش لطددددددددددا شايلدددددددددد ش ددددددددددياشا ددددددددددرا شكيلددددددددددايش،ش ددددددددددل يا
ك ددددددددددداشقددددددددددلشفلدددددددددددفع  شيك دددددددددديكا شايضددددددددددداشك دددددددددددسيكشش،اغيدددددددددددسلبشيكع ددددددددددا اششكددددددددددداك اا ياش،فحدددددددددداسي

                                                           
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش35ي اسشيك ال شش-1
يي اشللياشيكعسي اشااكسبشلطسيلشيك ائس،شيك لؤاكي شيكحايئي شااشحسيئبشيك ييشياشضداكشيك قددشاالكدابشيكقضداكش،شليسشيك قايد شش-2

شش05،ش 0525ك   سشايكفااي شيألسلاش
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غيدددددددددددسشا ددددددددددددشا ه ددددددددددداشكدددددددددددااشيأل دددددددددددسشيدددددددددددإاشيكدددددددددددسا شش،ش1شكيلددددددددددد ش ه يددددددددددد شلددددددددددد  شيلدددددددددددفه كي 
ش،يشلدددددددددسسش ددددددددداشاحددددددددد شفلددددددددداي شا  يددددددددد شفحاسيددددددددد إذ،شيكدددددددددسيحيشلددددددددداشياف ددددددددداسشيك دددددددددييشفحاسيدددددددددا

 .2شا اشإذيشلسسش   ال  شا  ش ل اشالشيكع  ش دش اشق  شيألا ا شيك ل ي 

  :ثـب الثالـالمطل
 التطور التاريخي للشيك

 حدددددددددددددددا شكقدددددددددددددددلشكدددددددددددددددااشيكفعا ددددددددددددددد ش اك دددددددددددددددييشيددددددددددددددداشيك لييددددددددددددددد ش قفأدددددددددددددددسيشا ددددددددددددددد شيكش
،شكك ددددددددددش ددددددددداشك دددددددددثشااشي فقددددددددد ش لدددددددددسا شإكددددددددد شيكفعا ددددددددد شيددددددددداشيك حدددددددددال شيألردددددددددس ش،يكفحددددددددداس 

ش.إك شااشاأ شإك شيك عا   شيكعالي ش ياشح ي شايسيلشيك حف  

ك دددددددددداش،ش كددددددددددااشاهدددددددددداسشيك دددددددددديياششاقددددددددددلشيرف ددددددددددفشيك قهدددددددددداكشيدددددددددداشفلليددددددددددلشفدددددددددداسيخشش
يدددددددددددسغبشااشاغ دددددددددددسشيك قهددددددددددداكش،شااشل دددددددددددايشيردددددددددددف فشيي ددددددددددداشيفع ددددددددددد ش أأددددددددددد شك  ددددددددددد ش ددددددددددديي

،شاهددددددددددددداسشيك دددددددددددددييشإكددددددددددددد شيكقدددددددددددددسااشيكالدددددددددددددلط شيددددددددددددداشيكح هاسيدددددددددددددا شيييلطاكيددددددددددددد يسحعدددددددددددددااش
يددددددددداشاايردددددددددسش،شا  هددددددددداشي فقددددددددد شإكددددددددد شلاك دددددددددليشا سيلطا يدددددددددا،شا أددددددددد  شراأددددددددد ش لي ددددددددد شيك  لقيددددددددد 

ش.ش3يكقساشيكلا  شا س

إكدددددددد شيألأدددددددد ش،شييال ددددددددايش دددددددداشيك قهدددددددداكشيكعددددددددسسش دددددددداشيسحدددددددد شاأدددددددد شك  دددددددد ش ددددددددش
شش:يس ش ل لشيل لشلسيجشااإذش،شيكعس ا

                                                           
ش.02إكيدشياشيي اشللياشيكعسي اشاآرساا.شيك سح شيكلا  ش ا اشل  ااشيكع يل ،ش  اسشش-1

2
 -Michel Germain et Louis Vogel ,Traité de droit commercial,Librairie générale de droit et de 

jurisprudence,Paris France 1998,p 225 
 لا شلا شس  شقساش»ثشيك اسي شايكفلط ي ،شا اشل  ااشيكع يل ،ش  لاا شلا شالكابشيك ييشياشيكف سي شيك رس اش اشليش-3

،شليسشيك  دسش2652،شيك أدفشيك دا اش داشلد  ش52،شيك ح  شيك رس ي شك قدا ااشايكليالد شايلقفأدال،شيكعدلل:ش« اشيكقا ااشيك رس ا
ش.64يك رس ي ،ش 
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يلف ادددددددددددددددددددددد ش دددددددددددددددددددددد عتشيك أددددددددددددددددددددددلط لا شيك قهيدددددددددددددددددددددد ششيكف ددددددددددددددددددددددسيعا شيكرس يدددددددددددددددددددددد »...
ااادددددددددددال شفأدددددددددددلسيهاشكقاي ي هددددددددددداشيكفحاسيددددددددددد ش عدددددددددددلشإحدددددددددددسيكشيكفرييدددددددددددسي شيكأدددددددددددافي ش،شكاكأدددددددددددي

ايعفقددددددددددددلشااشيكفدددددددددددداسيخشيكقددددددددددددا ا اشكددددددددددددبشي ددددددددددددهلشفحس دددددددددددد ش«ش دددددددددددديكا»يك ا دددددددددددد شلفدددددددددددد شأدددددددددددداسش
ش.1«  ا   شكهذاشيكفحس  

ششش:ااضافشيي اشير شيألأ شيكعس اشكك   ش ييش قاكدش

حيددددددددددا شا دددددددددد شيك ددددددددددييش حددددددددددلش أ دددددددددددشاددددددددددسفشا دددددددددد ش ددددددددددك ش إكقدددددددددداكشك لدددددددددد شفاسيريدددددددددد شاش»
الدددددددددداشيك فددددددددددس شيكفدددددددددداش،شأددددددددددكايشيدددددددددداش يددددددددددلياشيك عددددددددددا   شإ ددددددددددااشيكقددددددددددساشيكسي دددددددددد شيكهحددددددددددس 

ش.2ش«اسي ش  فس شيكفحاس شييل  ي شاسق شلسح 

افع ددددددددداششtoشcheckال دددددددددايش ددددددددداشيدددددددددس ش دددددددددأاشك  ددددددددد ش دددددددددييشحددددددددداك ش ددددددددداشيعددددددددد شش
ش اك ر شيي ح ياي شيل شااش سيحع .

 :رع األولـالف
 روبيةو التاريخي للشيك في بع  الدول األ التطور 

اذكدددددددددديششاسشيلددددددددددفع ا شيك ددددددددددييشكددددددددددااشيدددددددددداشإيلطاكيددددددددددايددددددددددس ش عددددددددددتشيك ددددددددددسيحشااشي ف دددددددددد
ا دددددددداش،شيدددددددداشاايرددددددددسشيكقددددددددساشيكلددددددددا  شا ددددددددس،شا ددددددددل اشاأدددددددد يشيك  دددددددديش  ف ددددددددسيشيدددددددداشااسا ددددددددا

 دددددددد شش،ليددددددددثشكددددددددبشيقفأددددددددسشيددددددددفيشللددددددددا ا شا دددددددد شيكفحدددددددداس،شإيلطاكيدددددددداشي فقدددددددد شإكدددددددد ش سيلطا يددددددددا
إذشاأدددددددددددد لايشيالاددددددددددددااشا ددددددددددددايكهبشيدددددددددددداشيك  ددددددددددددايشش،ي ف ددددددددددددسشكددددددددددددذكيش ددددددددددددياشاا دددددددددددد شيك ددددددددددددا 

يفلأددددددددددد ااشا ددددددددددد شلددددددددددد لي شك لا ددددددددددد ش لدددددددددددفلق شيكدددددددددددلي شاش،ش  رف دددددددددددفشيك دددددددددددلاشيك سيلطا يددددددددددد 
ش2730اياشلددددددددددد  ش،يأأدددددددددد ل شيك دددددددددديكا شفلددددددددددفع  ش ددددددددددللش دددددددددداشيك قددددددددددال،شلطدددددددددد عا ددددددددددلشيل

                                                           
ش.57،ش 2655لط،ش ل لشال لشلسيج،شيألاسي شيكفحاسي شياشيك سيع شييل  ي ،شليسشيك قاي شك   سشايكفااي ،شيكس اش-1
ش.27ا لشييلاش ااا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
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  عدددددددددددد ش،شا ددددددددددددل اشاأدددددددددددد يش  دددددددددددديشإ ح فددددددددددددسيشيف فدددددددددددد ش ا فيددددددددددددااي شإأددددددددددددليسشيألاسي شيك قليدددددددددددد 
الدددددددددددددداش،شال ددددددددددددد ش ل هدددددددددددددداشيكك  يدددددددددددددال ،شيكلدددددددددددددد لي يك  دددددددددددددايشيك دددددددددددددذكاس ش دددددددددددددداشإأدددددددددددددليسش

اأددددددددددددد يشيلط ددددددددددددد ش،شاا دددددددددددددلشي ف ددددددددددددداسشلدددددددددددددذاشيكلددددددددددددد لي ،شلطددددددددددددد ع لدددددددددددددفلق شيألليكشا دددددددددددددلشيل
ش.1ذكيشااشيك  يشآ ذييشكااشلشيلي شااشلطسي ش سيحع شللا ي ،شا يهاش يي

يي ح يايدددددددددد شإكدددددددددد شغايدددددددددد ششto check شاشيددددددددداشيس لدددددددددداشكددددددددددااشيلددددددددددفع  شك  ددددددددددش
ش.2شإك شيا  اشلذيشchèqueإذشف س ل شك   ش ييشااأ ل ش،ش2502

اذكدددددددددددديشا دددددددددددد شيك لدددددددددددداش،شلياشااسا يدددددددددددد شارددددددددددددس  دددددددددددد ددددددددددددبشي فقدددددددددددد شيك ددددددددددددييشإكدددددددددددد ش ش
ش:شيكفاكا

ش قا ااش ابشيك يي(.ش2545لاك ليشل  ش -
ش(.2508 قا ااشش2508يس لاشل  ش -
ش(.2574 قا ااشش2574  حيكاشل  ش -
 يكقددددددددددددددا ااشيك دددددددددددددد ابشك لدددددددددددددد لي شش2567يكاليددددددددددددددا شيك فلددددددددددددددل شيأل سيكيدددددددددددددد شلدددددددددددددد  ش -

ش (.يكقا   شك فلياش

ي ف ددددددددددس ش عدددددددددددشيك عددددددددددا   ش،شا فيحدددددددددد شل ف دددددددددداسشيك ددددددددددييشيدددددددددداشلددددددددددذاشيك  ددددددددددلياشش
ذكددددددددددديش  ددددددددددداك ش ددددددددددد شافسفدددددددددددسشا،شااش دددددددددددياشيأل دددددددددددرا شيكعدددددددددددالييا،شلدددددددددددايكش دددددددددددياشيكفحددددددددددداس

 لددددددددد سشيرددددددددددف فش،ش فيحددددددددد شف دددددددددااعشيكقددددددددداي ياش  هددددددددداشيك لدددددددددا ش  أددددددددداكيشيكددددددددد عتش، عقدددددددددل 
يدددددددددددداشفاليددددددددددددلشيكقدددددددددددداي ياشيكراأدددددددددددد شالدددددددددددداش دددددددددددداش هددددددددددددلشك ف كيددددددددددددسش،شيكقدددددددددددداي ياش ددددددددددددياشيكددددددددددددلا 

                                                           
ش.005،ش 2656ال لش لسا،شيكل لي شيكفحاسي شياشيكقا ااشيكفحاسي شيكحايئس ،شليسشيك هض شيكعس ي ،شيكقالس ،شش-1
ش.058 ،ش2665،ش52 ل لشيك ايعا،شيألاسي شيكفحاسي شياشضاكش لا  شيكفحاس شيك رس ي ،شليسشكي  شك لط اا شايك  س،شلطش-2
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ايددددددددداش،ش  احدددددددددسش دددددددددؤف سشح يدددددددددفش2642 ددددددددداس شش26شالددددددددداش ددددددددداشفدددددددددبشيعددددددددد شيدددددددددا،ش اك ددددددددديي
ش.شش1فبشيكفاقي شا  ش  ثشيف اقيا 

ش،يألاكددددددددددددد ش أدددددددددددددا شيك ادددددددددددددابشيك الدددددددددددددلشك  دددددددددددددييشيلف اقيددددددددددددد فضددددددددددددد   شاشقدددددددددددددلشش
يحددددددددااشك لاكدددددددد شيكرددددددددساجشا هدددددددداش  دددددددداشيددددددددف كبشااسايهدددددددداشيكفدددددددداش دددددددد شفددددددددسيش عددددددددتشيك لددددددددائ ش

ش.2شيكلير ي 

كحددددددددد ش عدددددددددتشيكقايادددددددددلشيكفددددددددداشي كددددددددداش  اح هددددددددداشا ددددددددداشيلف اقيددددددددد شيك ا يددددددددد شيقدددددددددلشااش
شش. عاكح شيك اياا شيكراأ ش اك يي

سلددددددددددددددددبشيكل ردددددددددددددددد شيك  ددددددددددددددددساتشا دددددددددددددددد شيلف اقيدددددددددددددددد شيك اك دددددددددددددددد شش ي  دددددددددددددددداشااكحدددددددددددددددد ش
ششش3.يك يكا 

 :يـرع الثانـالف
 التطور التاريخي للشيك في مصر

،ش2554يددددددددددداش عاكحددددددددددد شالكدددددددددددابشيك دددددددددددييشلددددددددددد  شكقدددددددددددلش دددددددددددلاشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شش
إذشكدددددددددددبشيرأددددددددددد شك  دددددددددددييش،شكدددددددددددااشذكددددددددددديش إيحدددددددددددااشقدددددددددددلشا،ش  احدددددددددددسشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس 

ش:احدددددددددددداكشذكدددددددددددديشفلدددددددددددد شا ددددددددددددايا،ش264ش-260ش-262ش(ش ددددددددددددايلشالددددددددددددا54لددددددددددددا ش دددددددددددد ثش 
ألاسي شيك فضددددددددددددد   شا دددددددددددددسيشاي،شا يهددددددددددددداشلطددددددددددددد عااسي شيكلدددددددددددددايل شايح ددددددددددددد شيكدددددددددددددلي شكدددددددددددددل شيل

ش. اكلي 

                                                           
ش.25ا لشييلاش ااا ،ش سح شلا  ،ش ش-1

2
 -Michel Vosseur,Xavier Marin,Le cheque,éditions Delta,Paris,France 1969,p 11. 

ا لشيك فاحشل ي اا،شيلدفرليبشيك ديي،شيكلط عد شيك ا يد شيك دسك شيكالط يد شيك الدل شك فاايد ،شيكسيداتشيك   كد شيكعس يد شيكلدعالي ،شش-3
ش.0،ش 0550
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ل شايح ددددددددددددددد شيإلشااشيك قددددددددددددددددشيك أدددددددددددددددس شيلدددددددددددددددفقسشا ددددددددددددددد شفلددددددددددددددد ي شااسي شيكلددددددددددددددداشش
ش.1(يك يكا  ا يهاششلط عيليكلي ش  حسلش

سأدددددددددددددديلش  احددددددددددددددسشقددددددددددددددا ااششلاااقددددددددددددددلشفددددددددددددددبشفحددددددددددددددسيبشيعدددددددددددددد شإأددددددددددددددليسش ددددددددددددددييشش
،ش قا دددددددددددد شلااإذشحددددددددددددسبشيك  ددددددددددددسعشإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش،ش2647يكعقا ددددددددددددا شيك أددددددددددددس شكلدددددددددددد  ش

 ش ددددددددددداشاالطددددددددددد ش ددددددددددديكاشلش شكدددددددددددلط ددددددددددد شاقا ددددددددددد شيك أدددددددددددسشا ددددددددددداش،ش447يك دددددددددددال ش  احدددددددددددسش
ش.2ايقا  دشسأيلشااشكااشيكسأيلشاق ش اشقي فد

ششش:اش  شيك ال شك اشي اش

أعطــــــل بســــــوس نيــــــة شــــــيكا ال يقابلــــــه رصــــــيد قــــــائم وقابــــــل للســــــحب كــــــل مــــــن "
أو كـــــــان الرصـــــــيد أقـــــــل مـــــــن قيمـــــــة الشـــــــيك أو ســـــــحب بعـــــــد إعطـــــــاس الشـــــــيك كـــــــل 

 "...الرصيد أو بعضه

اقا دددددددددددددد شيكلدددددددددددددد  شااشش447اقددددددددددددددلشسفددددددددددددددسشيك  ددددددددددددددسعشيك أددددددددددددددس ش  احددددددددددددددسشيك ددددددددددددددال ش
اضدددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ش ددددددددددددسلطاش،شاش3لشففحدددددددددددداااشر لددددددددددددياشح يهددددددددددددا يكرسي دددددددددددد شيكفددددددددددددا

شك عقاسشااشيكااشيك فهبشيع بش أاشيكسأيلشلشي اش قي  شيك يي.ش

                                                           
ش.ش35،ش 0554 ش ل لشس الشا لشيككسيب،شيكل اي شيكح ائي شك  يي،شسلاك شلكفاسيا،شحا ع شيكقالس ،شك ي شيكلقا ،ش ايش-1
ش2 ش، ش أس، شلط لطا، شيك كسشايكقا ااشك   سشايكفااي ، شااكب ش كف   شيك يي، شكحسيئب شيكعا   شيك اسي  شيكفايس، ،ش0550 عاتشا ل

ش.225 
ش.226 عاتشا لشيكفايس،شيك سح ش  لد،ش ش-3
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 :ثـرع الثالـالف
 التطور التاريخي للشيك في الجزائر

ردددددددددددد  شيك فددددددددددددس شيكفدددددددددددداش ددددددددددددلاشيكفعا دددددددددددد شيكحايئددددددددددددسش لددددددددددددفع س شيس لددددددددددددي شكقددددددددددددلشكا دددددددددددد ش
لددددددددددداشيك فع قددددددددددد ش اك دددددددددددييشكا ددددددددددد شيكقددددددددددداي ياشيك س لدددددددددددي شاكدددددددددددذكيش،ش ف ددددددددددداسيددددددددددداشيلش اك ددددددددددديي

لا شيدددددددددددداشقددددددددددددلشاللدددددددددددد شا  دددددددددددداكشيللددددددددددددف  شيك س لدددددددددددداشاش،شذيفهدددددددددددداشيكلددددددددددددائل شيدددددددددددداشيكحايئددددددددددددس
اكددددددددددذيشيسااهدددددددددداشيدددددددددداش،شكهددددددددددافددددددددددا  شايك رددددددددددسسشايكحايئددددددددددسشاددددددددددل ش  ددددددددددايشيك رددددددددددسسشيكعس دددددددددداش

لدددددددد  شيددددددددساعشكددددددددشيدددددددداشادددددددل ش ددددددددلاش رس يددددددد شاذكدددددددديشإذشالددددددد ش  دددددددديشيكحايئدددددددسشش،يك  ددددددددليالدددددددذاش
ااشاغ دددددددددددددددسشيك فعدددددددددددددددا  ياشغيدددددددددددددددسش،شيكفا لدددددددددددددددااششيكحايئدددددددددددددددس كاك  ددددددددددددددديشيكعقددددددددددددددداس ش،شبش2653

ا عددددددددددلشيلددددددددددفق  شيكحايئددددددددددسش،.1 دددددددددد شلددددددددددذاشيك  ددددددددددايش دددددددددداشيألاسا يددددددددددياش ايلددددددددددلط شيك دددددددددديكا ش
ش.  شيكليال شيكالط ي   هاش اشفعاستششي اشال،شيك س لي  قاشيكع  ش اكقاي ياش

ش/00ش:يك دددددددددددددييش  احدددددددددددددسشيأل دددددددددددددسشسقدددددددددددددبيكحايئدددددددددددددس شالكدددددددددددددابشاقدددددددددددددلش ادددددددددددددبشيك  دددددددددددددسعش
يك فضدددددددددددددددد اشقددددددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددددددا شإذشياف ددددددددددددددددسشش2600يا يدددددددددددددددداشش55يك ددددددددددددددددؤسيشيدددددددددددددددداشش280

رأدددددددددددد شكهدددددددددددداشاش،شحسي دددددددددددد لااشسأدددددددددددديلشأددددددددددددليسش ددددددددددددييشإيعدددددددددددد شش473  احددددددددددددسشيك ددددددددددددال ش
ادددددددداشقي دددددددد شغسي دددددددد ش اكيدددددددد شلشفقدددددددد شاششر لدددددددد شلدددددددد اي كدددددددد شيكلدددددددد  ش دددددددداش ددددددددهسياشإاقا دددددددد ش

ش.يك ييشااشقي  شيك ق شياشيكسأيل

يقددددددددددددددلشفدددددددددددددداك شيك  ددددددددددددددسعش،شا  دددددددددددددداشااشيك ددددددددددددددييشيعف ددددددددددددددسش دددددددددددددداشيكلدددددددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددددددد 
يكأددددددددددالسش دددددددددداأل سش،شيكلدددددددددد لش  احددددددددددسشالكددددددددددابشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شيلددددددددددذف ادددددددددديبشيكحايئددددددددددس ش

يك فع ددددددددددددددددد ش اكقدددددددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددددددداس شش2678لددددددددددددددددد ف  سشش00يك دددددددددددددددددؤسيشيددددددددددددددددداشش78/86شسقدددددددددددددددددب
 ددددددددددداشلدددددددددددذيشيككفددددددددددداسشإذشرددددددددددد شيك أددددددددددد شيألا ش ددددددددددداشيك ددددددددددداسشيك دددددددددددا اشش،يك دددددددددددف باششيك عدددددددددددل 

                                                           
ش.25ا لشييلاش ااا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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قددددددددددلشالردددددددددد شاشش834إكدددددددددد شيك ددددددددددال شش370ذكدددددددددديش دددددددددداشيك ددددددددددال شاشش،لط يعفددددددددددداششأللكددددددددددابشيك دددددددددديي
/شش58شاذكددددددددديش  احددددددددددسشيكقدددددددددا ااشسقددددددددددبش اك ددددددددديييي دددددددددداشيفع ددددددددد ش اكفعا دددددددددد شفعدددددددددلي  شلا ددددددددد ش

لدددددددددددددددافش فعدددددددددددددددستشكهدددددددددددددددذاشيأللكدددددددددددددددابشيددددددددددددددداشاشش1ش0558ي سييدددددددددددددددسشش50يددددددددددددددداشيك دددددددددددددددؤسيشش50
ش اضعها.

                                                           
ش56لدددددشيك اييدددد ش2308ذاشيكلحدددد شش45،شيألس عدددداكش22يكحسيددددل شيكسلدددد ي شك ح هاسيدددد شيكحايئسيدددد شيكلي قسيلطيدددد شيك ددددع ي ،شاددددللش-1

ش0558ي سييس
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 :يـانـث الثـالمبح
 كـواع الشيـأن

ا دددددددددددددسيشش( لدددددددددددددسسشيك ددددددددددددديي يك دددددددددددددييشاسقددددددددددددد ش أدددددددددددددسيي شياحددددددددددددددش  اح هددددددددددددداشيكلدددددددددددددالسش
ااش ؤللددددددددد ش اكيددددددددد ش  دددددددددا ه ششيكدددددددددذ شيلدددددددددف ابشيكقدددددددددا ااشااشيكدددددددددااش  كددددددددداشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددد

ش.لطددددددددددد عاذكددددددددددديش  حدددددددددددسلشيل،شإ ددددددددددداشأل دددددددددددساشااشأل دددددددددددسشيك لدددددددددددف يل،ش دددددددددددلي ش   ددددددددددد ش عدددددددددددياش1
الي شايددددددددددداكشاكدددددددددددي شيئف دددددددددددااشإذشلش حدددددددددددا شك حددددددددددد شييددددددددددددشا ادددددددددددسيشلفلددددددددددداعشيهددددددددددداشا دددددددددددذكيش

إكدددددددد شحا ددددددددسشيك ددددددددييششا يكفعا دددددددد ش اك ددددددددييشيقددددددددلشااحددددددددلشيكع دددددددد شاهدددددددداسشا ددددددددايعش دددددددداشيك دددددددديك
 ش:يكعال شاذكيشا  شيك لاشيكفاكا

  :ب األولـالمطل
 اديـك العـالشي

ي   دددددددددددددداشيكف دددددددددددددد ش فعددددددددددددددليلشيك يا ددددددددددددددا شاش،شكددددددددددددددبشيعددددددددددددددسفشيك  ددددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددددس شيك دددددددددددددديي
لفدددددددددد شيعفددددددددددلش دددددددددددشكلدددددددددد لشفحدددددددددداس ش،شييكاي يدددددددددد شيكفدددددددددداشيحددددددددددسشااشيلفددددددددددا شا يهدددددددددداشيك دددددددددديي

ا دددددددددياشيكفحددددددددداسش،شيقدددددددددابش قدددددددددابشيك قدددددددددالشيددددددددداشفلددددددددداي شيك عدددددددددا   ش دددددددددياشيأليدددددددددسيلش ددددددددداشحهددددددددد 
افلدددددددددد  ششإضدددددددددداي شإكدددددددددد ش يا ددددددددددا شارددددددددددس شي كدددددددددداشك يددددددددددسيلشإضددددددددددايفهاش، دددددددددداشحهدددددددددد شارددددددددددس 

ش.يلرفياسي  اك يا ا ش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش373ا اسشيك ال شش-1
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  :رع األولـالف
 البيانات اإللزامية

فددددددددددددا شيك ددددددددددددييشا يهدددددددددددداشكحايئددددددددددددس ش يا ددددددددددددا شإكاي يدددددددددددد شيحددددددددددددسشااشيللددددددددددددللشيك  ددددددددددددسعشي
ش:ششفل شلطائ  شيك لط اشالا

ش.ياشفلسيساش اك ر شيك لفع   اشش فاشيكل لشياذكسشك   ش ييش -2
ش. ع  شا  شقيلشااش سلطش لي ش    ش عياا سشغيسش -0
ش.يلبشيك للاسشا يدشيكذ شيكااش  يشااش ؤلل ش اكي  -4
ش. يااشيك كااشيكذ شيحسشييدشيكلي  -3
ش. كا داشش يااشفاسيخشإ  اكشيك يي -8
شش.فاقي ش اشاألسشيك يي -0
ش    شيك يي. -7

اشإذيشردددددددددد شيك ددددددددددييش ددددددددددداشيك يا ددددددددددا شيك لدددددددددددلل شاادددددددددد اشيدددددددددد شيعفدددددددددددلش دددددددددددشك دددددددددددييشإلش
شش:يكفاكي ياشيكلال ش

إذيشردددددددددد شيك ددددددددددييش دددددددددداش يددددددددددااش كددددددددددااشيكايدددددددددداكشيعددددددددددلشيك كددددددددددااشيك  ددددددددددياش حا ددددددددددسشش–ش2
ذيشفعدددددددددددددلل شيأل ددددددددددددداكاشيك احدددددددددددددال شاشش،يلدددددددددددددبشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددش   ا ددددددددددددد ش كدددددددددددددااشيكدددددددددددددلي  ي 

يكدددددددددااشيك دددددددددييشايحدددددددددسشيكدددددددددلي شيددددددددداشيك كدددددددددااشيك دددددددددذكاسش،ش حا دددددددددسشيلدددددددددبشيك لدددددددددلاسشا يدددددددددد
دددددددددداش،شاال ذيشكددددددددددبشيددددددددددذكسشا ش كددددددددددااشيدددددددددداشيك ددددددددددييشا  يك كددددددددددااشيكددددددددددذ شلشايحددددددددددسشيكددددددددددلي شيدددددددددداشي 

ش.ياحلش دشيك ل شيألأ اشك  للاسشا يد

ذيشردددددددددددددد شيك ددددددددددددددييش دددددددددددددداشذكددددددددددددددسش يددددددددددددددااشاشش–ش0 يعف ددددددددددددددسشيك كددددددددددددددااش،شإ  ددددددددددددددائد كددددددددددددددااشي 
ش.يك احالش حا سشيلبشيكلالسشلاش كااشك لي 
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الددددددددددددداش ددددددددددددداشذلدددددددددددددسشإكيددددددددددددددشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس شا دددددددددددددلشف اي ددددددددددددددشأللكدددددددددددددابشيك دددددددددددددييش
لفدددددددددددددا شيكقدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس شيكدددددددددددددذ شيلدددددددددددددف ابشااشيشالكددددددددددددداب ددددددددددددداشش374  احدددددددددددددسشيك دددددددددددددال ش
ششش:يك ييشا  ش اشي ا

ش.كفسش هاش اك ر شيكفااششك   ش ييش كفا  شياش فاشيكأي -
ا ددددددددددسشغيددددددددددسش ع دددددددددد شا دددددددددد ش ددددددددددسلطش ايدددددددددداكش   دددددددددد ش عددددددددددياش دددددددددداشيك قددددددددددالش كفدددددددددداسش -

ش. اكلسافشايألسقاب
شيك  يشيك للاسشا يد.شيلب -
ش. كااشيكاياكش يي -
شش.فاقي ش اشاألسشيك يياششيلب -

يك يا دددددددددا شييكاي يدددددددددد شيكفددددددددداشيحددددددددددسشااشيلفدددددددددا شا يهدددددددددداششاادددددددددد اشيك دددددددددال ش  ي دددددددددداشقدددددددددلش
يك  لدددددددددداشااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شي ددددددددددفسلطشااشيكفددددددددددسش   دددددددددد شاش،شلفدددددددددد شيعفددددددددددلش دددددددددددشيك دددددددددديي

يدددددددددداشلددددددددددياشكددددددددددبشي عدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش،شيك ددددددددددييش دددددددددداأللسفشاذكدددددددددديش  عدددددددددداشك فلسيددددددددددف
يع ددددددددددلشش،األاددددددددددليل اششايكف دددددددددد شيقددددددددددلطشيدددددددددداشلاكدددددددددد شكفا دددددددددد ش   دددددددددد شيك ددددددددددييش دددددددددداأللسف،شذكددددددددددي

ش.1 ش اك    شيك كفاسش األلسفشيكع سشفكااشيلرف فش

ك دددددددداشقضددددددددد شيك  ددددددددسعشيك أدددددددددس شايضدددددددداشا ددددددددددشيددددددددداشلاكدددددددد شر ددددددددداشيك ددددددددييش ددددددددداش يدددددددددااش
 كددددددددااشيكايدددددددداكشياف ددددددددسش لددددددددفل شيكايدددددددداكشيدددددددداشيك كددددددددااشيكددددددددذ شياحددددددددلش دددددددددشيك سكدددددددداشيكسئيلدددددددداش

ش.ك   يشيك للاسشا يد

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش376ي اسشيك ال شش-1
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ياف دددددددددسشا ددددددددددشأدددددددددلسشيددددددددداش دددددددددالطاش،شاشإذيشرددددددددد شيك دددددددددييش ددددددددداش يدددددددددااش كدددددددددااشإأدددددددددليسا
 اك ردددددددد شيك لددددددددفع   شيددددددددداشاششك  دددددددد ش دددددددددييشيدددددددداش ددددددددفاشيكلدددددددد لشلددددددددذيشاي يددددددددلشذكددددددددس،ش1يكلددددددددالس

إ ددددددددداش يدددددددددااشش،2شلطددددددددد عيكدددددددددلي شكدددددددددل شيلفلسيدددددددددساشكف ييددددددددداشيك دددددددددييشاددددددددداشيكلددددددددد فح شيكايح ددددددددد ش
 شيدددددددد ددددددددلي ش   دددددددد ش عددددددددياشف ا ددددددددياش دددددددد ش  ددددددددلاشيكك اا ددددددددسشغيددددددددسش ع دددددددد شا دددددددد شقيددددددددلشااش ددددددددسلطش

يكفدددددددددددددداشلشي ك هدددددددددددددداشااشفددددددددددددددؤل شاش،شيكلدددددددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددددددد يكذيفيدددددددددددددد شيكفدددددددددددددداشفقددددددددددددددابشا يهدددددددددددددداش
ك اش، ددددددددددذيفهاإذيشكددددددددددبشفكدددددددددداشكاييدددددددددد شالشالدددددددددداشيكقيددددددددددابش قددددددددددابشيك قددددددددددالشش،يأللالددددددددددي ااي فهدددددددددداش
ذكددددددددددديشااشيك دددددددددددييش،شلطددددددددددد عايحدددددددددددسشيكف  يدددددددددددذشكدددددددددددل شيلااشيكدددددددددددااشيأل دددددددددددسش اكدددددددددددلي شيحدددددددددددسش

ا ش ددددددددددسلطشيقضدددددددددداش ردددددددددد فشذكدددددددددديشلشيفسفددددددددددسشا يدددددددددددشاش،شلطدددددددددد عايحددددددددددسشيكددددددددددلي شكددددددددددل شيل
ش.3ي   اشيعلش سلطاشكأاشكبشيكاشاشش لط اشيك يي

،شيكلدددددددددالسشال يفددددددددددشيددددددددداشفقدددددددددليسشال يددددددددد شيف دددددددددلا،شا ددددددددداشذكدددددددددسشفددددددددداسيخشإ  ددددددددداكشيك ددددددددديي
 دددددددداشاحددددددددالششأكددددددددليكفكددددددددذكيشاش،شا يدددددددددشفاقيدددددددد يكيك ددددددددييشاكددددددددذيششالدددددددد شكلددددددددلسيي دددددددداشإذيشكددددددددااش
يعاقددددددددددسشا يدددددددددددشيكقددددددددددا ااششيكايدددددددددداكشيعددددددددددلشرسقدددددددددداشلااألاشلددددددددددلسشيك ددددددددددييش،ش قا دددددددددد شيكايدددددددددداك

ش. ل شيكفقالبشإ  اكشيك ييشياشيلفلاسك اشف لايشال ي شذكسشفاسيخشش،4

ألحدددددددددد ششدا اي ددددددددددكددددددددددذيشاشش5اشي يددددددددددلشيلفددددددددددايكشيك ددددددددددييشا دددددددددد شيلددددددددددبشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش
شافاقيعدددددددددشلفددددددددد شيعف ددددددددسشأددددددددالسيشا ددددددددددا دددددددداشيلدددددددددبشيكلددددددددالسشش،كدددددددددلي شقي فددددددددديكددددددددذلاسشإكيدددددددددش

 ااف دددددددداسشا دددددددددشلشش،قي فدددددددددشا ددددددددلشاددددددددلبشليعهدددددددداش دددددددداشق دددددددد شيك لددددددددلاسشا يدددددددددي فددددددددابش ددددددددلي شاش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش376ي اسشيك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش325ي اسشيك ال شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .855ي اسشيك ال شش-3
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش845ي اسشيك ال شش-4
ش اش  كاشااش ؤلل ش اكي ش  لا شيحسشااشيكااش  كاش اك ل  شك   سعشيك أس شا اشيك  سعشيكحايئس شإش-5
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ك ددددددددددداشش،يكلدددددددددددالسايكفاقيددددددددددد شيعدددددددددددلشفع يدددددددددددسيشاددددددددددداشإسيل ش،شيكفع يدددددددددددسشاددددددددددداشييسيل شلاايكفدددددددددددايبش
 .ششيك ر شا  شيكل لشيكفحاس فاقي شيلف لش اشيكأسياششيلكفايبااش

كددددددددددددبشيكدددددددددددداشلقيقدددددددددددداشيدددددددددددداشذكددددددددددددسش يددددددددددددااشيلددددددددددددبشاشيك  لدددددددددددداشااشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس ش
يدددددددددداشيك ددددددددددييشراأدددددددددد شإذيشا   دددددددددداشااشذكددددددددددسش يددددددددددااشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش،شيك لددددددددددلاسشا يددددددددددد

لي  ددددددددداشقضدددددددد ش أ ددددددددددشلددددددددداش دددددددداشا ددددددددداسشإكيدددددددددشيك  دددددددددسعشيك أددددددددس شاش،شكدددددددددااش  كددددددددايحددددددددسشااشي
يدددددددداشيك كددددددددااشياف ددددددددسش لددددددددفل شيكايدددددددداكشش،يدددددددداشيك ددددددددييش يددددددددااش كددددددددااشيكايدددددددداكإذيشكددددددددبشيددددددددذكسش

ش.ك   يشيك للاسشا يديكذ شياحلش دشيك سكاشيكسئيلاش

يدددددددداشيك كددددددددااشيعف ددددددددسشإ  دددددددداؤاشقددددددددلشفددددددددبشيددددددددإذيشردددددددد شيك ددددددددييش دددددددداشذكددددددددسش كددددددددااشإ  ددددددددائدش
ش،ايضدددددددددداالددددددددداش دددددددددداشذلدددددددددسشإكيدددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أددددددددددس ش،شيك احدددددددددالش حا ددددددددددسشيلدددددددددبشيكلددددددددددالس

ش:ششا دشإك  اشيكقا ااشيكفحاس شش373لي  اشا اسشياش  شيك ال ش

مــــــــوطن شصــــــــدر فــــــــيإذا خــــــــال الشــــــــيك مــــــــن بيــــــــان إصــــــــداره اعتبــــــــر أنــــــــه اش
ش.اشالساحب

ا ددددددددددد ش أدددددددددددسفشااشيك دددددددددددييشإلشكدددددددددددبشيحددددددددددداشلدددددددددددلسشغيدددددددددددسشااشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس ش
ل ش ااش أددددددددددددددااشا دددددددددددددد ش أدددددددددددددد ل شيكأددددددددددددددكايشيك سيليدددددددددددددد شااش ؤللدددددددددددددد ش اكيدددددددددددددد شش قااكدددددددددددددد 
ش.ااشق اض ش اكي ااشيكراي  شيكعا  ش،شيأل ا ا اششيكاليئ 

ااشأدددددددددددد الي شيكقددددددددددددستشيك  ددددددددددددل شلددددددددددددلسشيك ددددددددددددييشإلشا دددددددددددد ش ؤللددددددددددددا شلشيحددددددددددددااشاش
ك لدددددددددددد لشسأدددددددددددديليش دددددددددددداشاقدددددددددددد شإ  ددددددددددددائهاشااشيكددددددددددددااشكددددددددددددليهاش  ددددددددددددسلطشش،يكقددددددددددددستشيك  لددددددددددددا
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يلددددددددددددد شيف دددددددددددددا شأدددددددددددددسييشااشضددددددددددددد  اش  احدددددددددددددسشاش،شفلددددددددددددد شفأدددددددددددددسفشيكلدددددددددددددالسيك قدددددددددددددالش
ش.1 ييششإأليسياشلذاشيك قالش لطسيق ش  قفضااشك لالسشااشيفأسفش

ششش:ا  شا دفحاس ش أس شش378ياشلياشف  شيك ال ش

إال علـــــــل ال يجـــــــوز ســـــــحبه المســـــــتحق فيهـــــــا و  الشـــــــيك الصـــــــادر فـــــــي مصـــــــراش
ــــــك ــــــك أو المحــــــرروالصــــــك المســــــحوب  ،بن ــــــر بن ــــــل غي ــــــي صــــــورة شــــــيك عل ــــــل  ف عل

 .يعتبر شيكا "غير نماذج البنك المسحوب عليه ال 

ك دددددددداشلش،ش  دددددددديشا دددددددد لددددددددلسشيك ددددددددييشإلشيفضدددددددديش دددددددداشلددددددددذاشيك ددددددددال شا دددددددددشلشيحددددددددااش
ا دددددددددد شيددددددددددإذيشلددددددددددلسشيك ددددددددددييش ددددددددددذكيشاش،شا دددددددددد ش  دددددددددداذجشيك  دددددددددديشيحددددددددددااشفلسيددددددددددسشيك ددددددددددييشإل

ش.ك ييلشيعفلش دشاالي شكفسشياش  اذجشاششغيسش  كي  ؤلل ش

يكف دددددددددد شيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ششا دددددددددددشايضدددددددددداشك دددددددددداشي لدددددددددداشا دددددددددد شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس 
 ددددددددلي ش   دددددددد شااش ددددددددسلطش،ش ددددددددأاشيلفددددددددا شيك ددددددددييشا دددددددد شا ددددددددسشغيددددددددسش ع دددددددد شا دددددددد شقيددددددددلش370

ا دددددددددد شردددددددددد فش دددددددددداشش،ااش األسقدددددددددداب دددددددددداأللسفشلددددددددددذيشيك   دددددددددد شكددددددددددبشي ددددددددددفسلطشكفا دددددددددد شاش،ش عدددددددددديا
ا ددددددددد شااشيلفدددددددددا شيك دددددددددييشا ددددددددد شا دددددددددسشا دددددددددل اش ددددددددد شأدددددددددسيل شيك أدددددددددس شيعددددددددد شيك  دددددددددسعش

ش كفا دددددددداش دددددددداكلساف ايدددددددداكش   دددددددد ش عددددددددياش دددددددداشيك قددددددددالشااش ددددددددسلطششغيددددددددسش ع دددددددد شا دددددددد شقيددددددددل
فحددددددددددداس شش376يدددددددددداش ددددددددددد شيك ددددددددددال شفدددددددددددليسيشيأل ددددددددددسششيك  دددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شككددددددددددا،شيألسقدددددددددداباش

 األسقدددددددددددابشاشش ددددددددددداأللسفشيككا  ددددددددددد إذيشكفدددددددددددسشيك دددددددددددييشا دددددددددددل اشا ددددددددددداسشإكددددددددددد شا ددددددددددددش،شحايئدددددددددددس 
اشأل،ش دددددددددددددددداأللسفشيككا  دددددددددددددددد يدددددددددددددددداكع س شا ددددددددددددددددلشيلرددددددددددددددددف فش دددددددددددددددداك    شيك كفدددددددددددددددداسش،ش عددددددددددددددددا

ش.يكلسافشيأعسشفلسي ها

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش373ي اسشيك ال شش-1
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،شااش األسقددددددددداباشيددددددددداشلاكددددددددد شكفا ددددددددد شيك   ددددددددد شادددددددددل ش دددددددددسي شلدددددددددايكش ددددددددداأللسفشيككا  ددددددددد ش
ذكدددددددددديشل ايدددددددددد شك  ددددددددددلياش قي دددددددددد شلددددددددددذيشيك ددددددددددييشاش،شألق هدددددددددداش   ردددددددددداشيدددددددددداكع س شا ددددددددددلشيلرددددددددددف ف

 ااف ددددددددداسشااشا شفلسيدددددددددفشيقددددددددد شا ددددددددد شيك دددددددددييشيكدددددددددااشيكهدددددددددلفش  ددددددددددشيكايدددددددددال شيددددددددداشيك   ددددددددد ش
ش.يكايسلش د

 حددددددددددددللاشفليدددددددددددد شيدددددددددددداش،شفحدددددددددددداس ش أددددددددددددس ش370اش دددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددد ش دددددددددددد شيك ددددددددددددال ش
راأددددددددد شيددددددددداشيك أددددددددد شيكفددددددددداشكدددددددددبشيدددددددددسلش  دددددددددأ هاش أدددددددددا شاش،شيك فع قددددددددد ش اك ددددددددديييك لدددددددددائ ش

  ددددددددددددسلطشالشففعددددددددددددداستشلدددددددددددددذاش،شالكدددددددددددددابشيكك  ياكددددددددددددد إكدددددددددددد ششيك رأدددددددددددد شأللكدددددددددددددابشيك ددددددددددددديي
راأدددددددددددد ش دددددددددددداشفع دددددددددددد ش كا دددددددددددددشالي شايدددددددددددداكشاكددددددددددددي شالي ش،ش دددددددددددد شلط يعدددددددددددد شيك دددددددددددديييأللكددددددددددددابش
شلطدددددددددد عااشيدددددددددلي ش قا  ددددددددددشك حدددددددددسلشيلإذشيحدددددددددسش  ع ددددددددد شلش حدددددددددا شك حددددددددد شييددددددددددشش،يئف ددددددددداا

ش.1ا شيف ا شيقضاش ر فشذكيشيعلشكأاشكبشيكاشاشش،ا يد

يك لددددددددددددائ شيك فع قدددددددددددد شا دددددددددددد شالكددددددددددددابشيكلدددددددددددد فح ش ي  دددددددددددداشالددددددددددددا شيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس ش
ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس شا  شا دش307ياش  شيك ال شإذشقض ش،ش اكل لشأل س

ــــــر اش ــــــق علــــــل الســــــند ألم بالســــــفتجة فيمــــــا ال يتعــــــار  األحكــــــام المتعلقــــــة تطب
ش.لك شااشيك يياش، .. ".م  طبيعته

يكفددددددددداشفدددددددددد ابش،شا دددددددددداكسحاعشإكددددددددد ش أددددددددددا شيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شيكحايئددددددددددس غيدددددددددسشا ددددددددددش
  دددددددددد ش،شكددددددددددذيشيك دددددددددديياش،ش اكلدددددددددد فح   لدددددددددداشفلطددددددددددا  شيأللكددددددددددابشيك فع قدددددددددد شالكددددددددددابشيك ددددددددددييش
إذش،شيك اقعدددددددددددددد ش دددددددددددددداشق دددددددددددددد شيكقأددددددددددددددسيك فع قدددددددددددددد ش لكددددددددددددددبشيكلدددددددددددددد فح شش464 دددددددددددددد شيك ددددددددددددددال ش

ش463اكدددددددددددذكيشيك دددددددددددال شش،يك فع قددددددددددد ش اك دددددددددددييش355يك دددددددددددال شلطدددددددددددا  شف ا ددددددددددداش ددددددددددد شالكدددددددددددابشفف
 دددددددد ش دددددددد ششففلطددددددددا  شيكفدددددددداشيكفدددددددداشف دددددددديسشإكدددددددد شضدددددددد ااشيكلددددددددالسشك ايدددددددداكش قي دددددددد شيكلدددددددد فح 

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش854ي اسشيك ال شش-1
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ش464  دددددددددددد شيكفلطددددددددددددا  ش حددددددددددددلاشيدددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال شاش،شيك فع قدددددددددددد ش اك ددددددددددددييش350يك ددددددددددددال ش
 يا دددددددددددد شاددددددددددددداشككددددددددددددد ش دددددددددددداشاقددددددددددددد شا دددددددددددد شيكلددددددددددددد فح ش،شيك فع قدددددددددددد ش اك لدددددددددددددؤاكي شيك رأددددددددددددي 

ش.غيسلااششاك يي يك فع ق شش355  دشإذشفقا  هاشيك ال ش ر شلااشفاكي ش

ش:شا  شيك ك شيكفاكاشي  اشفقلبشي كاشسلبش  اذجشيك ي

ش

ش

ش

ش

ش

 :نيرع الثاـالف
 آثار تخلف أحد البيانات اإللزامية في الشيك

ااشاك ددددددددددسش دددددددددداشيك يا ددددددددددا شييكاي يدددددددددد شيدددددددددداشيك ددددددددددييششايفسفددددددددددسشا دددددددددد شفر ددددددددددفش يدددددددددداش
إكددددددددد ششاي ددددددددداشيك يا دددددددددا ش ددددددددداشيدددددددددؤل شفر  هددددددددد،شآ ددددددددداسشفرف دددددددددفش دددددددددارف فشال يددددددددد شكددددددددد ش يددددددددداا

    ددددددددداشلددددددددداشيك دددددددددأاشا دددددددددلشادددددددددلبشذكدددددددددسش   ددددددددد شيك دددددددددييشااشادددددددددلبشيلفدددددددددايكش،ش لطددددددددد اشيك ددددددددديي
ش.يك ييشا  شفاقي شيكلالسشإذشلشيسفسشلذيشيك ييشا شا سشقا ا ا

إكددددددددد شفلدددددددددا شيك دددددددددييشإكددددددددد شلددددددددد لشفحددددددددداس ششافر  هدددددددددا ددددددددداشيك يا دددددددددا ش ددددددددداشيدددددددددؤل شش
إذش،ش    ددددددددددداشلددددددددددداشيك دددددددددددأاشإذيشكدددددددددددبشيدددددددددددذكسشيددددددددددداشيك دددددددددددييشيلدددددددددددبشيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد،شآردددددددددددس

يفلدددددددددددا شإكددددددددددد شلددددددددددد لشأل دددددددددددسشيفعهدددددددددددلش  اح ددددددددددددشيكلدددددددددددالسشأل دددددددددددسشيك لدددددددددددف يلش دددددددددددلي ش   ددددددددددد ش
،ش ددددددددداشيك يا دددددددددا ش ددددددددداشيدددددددددؤل شفر  هددددددددداشإكددددددددد شفلدددددددددا شيك دددددددددييشإكددددددددد شلددددددددد لشادددددددددال اش،شيك ددددددددديي

CPA
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 اشيلددددددددددلسشا دددددددددد شغيددددددددددسشااشا ددددددددددل،ش ددددددددددييش    دددددددددداشلدددددددددداشيأل ددددددددددسشا ددددددددددلشاددددددددددلبشذكددددددددددسشك  دددددددددد 
ش.ااشكبشيذكسشييدشفاسيخشيي  اكش،يك  ي

فحدددددددددددداس شش374ذيشردددددددددددد شيك ددددددددددددييش دددددددددددداشالددددددددددددلشيك يا ددددددددددددا شيك لددددددددددددلل شيدددددددددددداشيك ددددددددددددال شاشإ
يدددددددددددد شيعفددددددددددددلش دددددددددددددشك ددددددددددددييشإلشيدددددددددددداش،شفحدددددددددددداس شحايئددددددددددددس ش374كددددددددددددذيشيك ددددددددددددال شاش،ش أددددددددددددس 

ششش:يكلال شيكفاكي 

يددددددددددإاشيك كددددددددددااشيك  ددددددددددياش حا ددددددددددسش،شإذيشردددددددددد شيك ددددددددددييش دددددددددداش يددددددددددااش كددددددددددااشيكايدددددددددداك -اش
ش. كااشيكاياكيعف سش   ا  شيلبشيك للاسشا يدش

 حا دددددددددددسشيلدددددددددددبشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشييكدددددددددددااشيك دددددددددددييشإذيشذكدددددددددددس شادددددددددددل شا ك ددددددددددد ش -سش
ش.1ايحسشيكلي شياشيك كااشيك ذكاسشاالش

اشإذيشكددددددددددددبشفددددددددددددذكسشلددددددددددددذاشيك يا ددددددددددددا شااشغيسلدددددددددددداشيكددددددددددددااشيك ددددددددددددييشايحددددددددددددسشيكددددددددددددلي ش -جش
ش.ا يدياشيك كااشيكذ شييدشيك ل شيألأ اشك  للاسش

ايدددددددداشاقددددددددسشا دددددددددشإذيشكددددددددااشيك ددددددددييشايضدددددددداش،شالدددددددداش دددددددداشذلددددددددسشإكيدددددددددشيك  ددددددددسعشيك أددددددددس 
ياف ددددددددسش لددددددددفل شيكايدددددددداكشيدددددددداشيك كددددددددااشيكددددددددذ شياحددددددددلش دددددددددش كددددددددااشيكايدددددددداكشراكيدددددددداش دددددددداش يددددددددااش

ش.2يك سكاشيكسئيلاشك   يشيك للاسشا يدش

قددددددددلشفددددددددبشيدددددددداشيعف ددددددددسشإ  دددددددداؤاش،شاشإذيشردددددددد شيك ددددددددييش دددددددداشذكددددددددسش يددددددددااش كددددددددااشإ  ددددددددائد
ش.شيلبشيكلالسيك كااشيك  ياش حا سش

                                                           
شفحاس شحايئس .ش374ي اسشيك ال شش-1
شفحاس ش أس .ش373ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-2
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 :الثالثرع ـالف
 البيانات االختيارية

فلدددددددددددهي شكفدددددددددددليا شيك دددددددددددييشيقدددددددددددلشاحدددددددددددااشيك  دددددددددددسعشأللطدددددددددددسيفشيكع قددددددددددد شيددددددددددداشيك دددددددددددييش
إذيشكددددددددددددااش دددددددددددداش ددددددددددددأاشذكدددددددددددديشفلقيدددددددددددد ش أدددددددددددد ل ش،شإ كا يدددددددددددد شإضدددددددددددداي ش يا ددددددددددددا شيرفياسيدددددددددددد 

الشاششفددددددددددليا شيك ددددددددددييالشفددددددددددؤل شلددددددددددذاشيك يا ددددددددددا شإكدددددددددد شاسق دددددددددد ش  ددددددددددسلطشش،الطددددددددددسيفشيك دددددددددديي
ش،أكف اش دددددددددددذكسش عدددددددددددتشيك يا دددددددددددا شيقدددددددددددلطلدددددددددددش،شايآلليسشيكعا ددددددددددد اششفرددددددددددداكفشيك ادددددددددددابشيكعددددددددددداب

ش. شا يهاأل هاشحاك شا  شل ي شيك  ا شا شي كاشيكقيا

 مختار محل شرط الوفاس في  :أوال

ي   دددددددددددداشيكددددددددددددااشاش،شلشيعددددددددددددلش ددددددددددددالط  كددددددددددددااشيكايدددددددددددداكشش دددددددددددداا شرددددددددددددساي دددددددددددداشااشيك ددددددددددددييشيك
،شك  لددددددددددلاسشا يددددددددددديكددددددددددذ شياحددددددددددلش دددددددددددشيك لدددددددددد شيألأدددددددددد اشايحددددددددددسشيكددددددددددلي شيدددددددددداشيك كددددددددددااش

يك  ددددددددسعشغيددددددددسشا دددددددددشافلددددددددهي شكفددددددددليا شيك ددددددددييشيقددددددددلشاحددددددددااشش،يحددددددددسشااشيكددددددددااش  كددددددددايكددددددددذ ش
ااشيكدددددددددددااشيك دددددددددددييشايحددددددددددددسش ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شش375يكحايئدددددددددددس ش  احدددددددددددسشيك ددددددددددددال ش

  دددددددددددسلطشااشيكدددددددددددااشيكريدددددددددددسش أدددددددددددسياشااش كف ددددددددددداشك أدددددددددددكايش،شيددددددددددداش دددددددددددالطاشيكريدددددددددددسيكدددددددددددلي ش
ش.يك سيلي 

ش353ايضددددددددداشاذكددددددددديشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شالددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس ش
ششش: اشيكقا ااشيكفحاس ش قاكها

ـــــــه ا ـــــــين الســـــــاحب والمســـــــحوب علي ـــــــاق خـــــــاص ب ـــــــنص يجـــــــوز بموجـــــــب اتف ال
ش."به في مقر بنك آخرعلل الوفاس في الشيك 
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 اف ددددددددا ش ددددددددياشكدددددددد ش دددددددداشيكلددددددددالسشاششا دددددددددشيحدددددددداا،شيفضدددددددديش دددددددداش دددددددد شيك ددددددددال شاادددددددد ا
فلليدددددددددلش كددددددددددااش رفددددددددداسشكدددددددددلي شقي ددددددددد شيك ددددددددددييش  دددددددددسلطشااشيدددددددددسلشلددددددددددذيش،شايك لدددددددددلاسشا يدددددددددد

ش.يكااشلذيشيك كااشيك رفاسش  ياششيكأيشذيفديك كااشياش

 ددددددددددددذكيشيكددددددددددددااشيك ددددددددددددييشايحددددددددددددسشيكددددددددددددلي شيدددددددددددداش قددددددددددددسش  دددددددددددديشآرددددددددددددسشغيددددددددددددسشيك  دددددددددددديشاش
ا دددددددددددد شلا ددددددددددددد شلدددددددددددددذيشيك ددددددددددددييشااشيقل ددددددددددددددشك ايدددددددددددداكشيددددددددددددداشيك كدددددددددددددااشاشش،يك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددد

ذيشي ف دددددددددددد شلددددددددددددذيشيألريددددددددددددسشاش،ش يك  ددددددددددددي(يك رفدددددددددددداسش يدددددددددددد شيحددددددددددددااشك لا دددددددددددد شادددددددددددداشيكايدددددددددددداكشي 
شيك ددددددددددييشااش لطاك فدددددددددددش دددددددددداكفعايتقي دددددددددد شا يدددددددددددش دددددددددداشاحدددددددددد شيكلأددددددددددا شا دددددددددد ششيللفحدددددددددداج

لششألاشأدددددددددددالسشيك لددددددددددد شيك رفددددددددددداسش،يددددددددددداشلاكددددددددددد شلدددددددددددلاثشضدددددددددددسسشحدددددددددددسيكشادددددددددددلبشيكدددددددددددلي 
اددددددددياشيك كددددددددااشيك رفدددددددداسشيكسحدددددددداعشي   دددددددداشيلدددددددد شك دددددددداشاشش،ي فددددددددابشفحددددددددااشيكلا دددددددد ش ددددددددأ شيكفددددددددايب

ششش.1أل دشكبشي فابش  اشفبشيلف ا شا يدشش،ا يد

 احتجاج  دونشرط الرجوع  :اـثاني

يلدددددددددددد ش،شيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشادددددددددددداشيكددددددددددددلي شاي ف دددددددددددداعا ددددددددددددلشفقددددددددددددليبشيك ددددددددددددييشك ايدددددددددددداكش
يك  فددددددددددا ياش  قفضدددددددددد شلددددددددددذيشيك ددددددددددييشلددددددددددايكشكددددددددددااشيكسحدددددددددداعشا دددددددددد شكدددددددددد شكلا دددددددددد شيك ددددددددددييش

ذكددددددددددديش عدددددددددددلشفلسيدددددددددددسش لضدددددددددددسشيللفحددددددددددداجشاش،شيلفيالطيدددددددددددالدددددددددددال اشااش اهدددددددددددسيشااشضدددددددددددا  اش
ايضدددددددددداش  احددددددددددسشيك ددددددددددال شلددددددددددذيش دددددددددداشذلددددددددددسشإكيدددددددددددشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شاشش،2 عددددددددددلبشيكايدددددددددداكش

ششش: اشيكقا ااشيكفحاس ش قاكهاش802

                                                           
ش.006،ش 0553 كف  شليسشيكعس ي شك كفاس،شش،2ا لشيك علطاش ل لشل ال،شيك ييشسؤي ش أسيي شاقا ا ي شجشش-1
ش اشيكقا ااشفحاس شيك أس ش825 اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس شايقا  هاش  شيك ال شش828ي اسشيك ال ش،ش2
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بموجــــــــــب شـــــــــــيك مســــــــــ ولون بالتضـــــــــــامن قبـــــــــــل األشــــــــــخاص الملتـــــــــــزمين اش
دون للحامــــــــل الرجــــــــوع علــــــــل هــــــــ الس الملتــــــــزمين منفــــــــردين أو مجتمعــــــــين و  حاملــــــــه

 ... ".ترتيب التزاماتهم يلزم بمراعاةأن 

  احدددددددددددسشيك  فدددددددددددا ياشيك دددددددددددال شااددددددددددد اشااشح يددددددددددد شيأل دددددددددددرا شش ددددددددددد يفضددددددددددديش ددددددددددداش
إذشيلدددددددددد شكهددددددددددذيشيألريددددددددددسشيكسحدددددددددداعشا دددددددددديهبش،ش اكفضددددددددددا اشفحددددددددددااشيكلا دددددددددد  ددددددددددييش لددددددددددؤاكياش

ذكدددددددديش عددددددددلشفلسيددددددددسش لضددددددددسشيللفحدددددددداجش عددددددددلبشاشش،اددددددددلبشيكايدددددددداكش قي دددددددد شيك دددددددديييدددددددداشلاكدددددددد ش
يقددددددددددلشاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعش،ش دددددددددددااشيكفعا دددددددددد ششيك ددددددددددييشفلددددددددددهي شكفددددددددددليا اششغيددددددددددسشا دددددددددددش،يكددددددددددلي 

ااشيع ددددددددددددداشيكلا ددددددددددددد ش ددددددددددددداشيللفحددددددددددددداجش،شااشأل ش اهدددددددددددددسشااشضدددددددددددددا اشيكايددددددددددددداكك لدددددددددددددالسش
شلااااش أددددددددددداسيفششلاايكسحددددددددددداعشا ددددددددددد ش دددددددددددسلطششذكددددددددددديش  ددددددددددداك شاشش،ك  اسلددددددددددد شلددددددددددد شيكسحددددددددددداع

ذيشالسجشاشش،اياقددددددددددد شا يددددددددددددشيددددددددددداشيك دددددددددددييش  ا ددددددددددد شيضددددددددددد اشلطيلفحددددددددددداجشااشا ش دددددددددددسش لدددددددددددذيشي 
يهددددددددداشيسفدددددددددسشآ ددددددددداساشا ددددددددد شح يددددددددد ش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالسشيلرفيددددددددداس شيددددددددداشيك دددددددددييشيك يدددددددددااش

ااشيكضددددددددددا  ياشيدددددددددد شفلددددددددددس شا دددددددددداشإذيشكف دددددددددددشالددددددددددلشيك اهددددددددددسياش،شيك دددددددددداقعياشا دددددددددد شيك دددددددددديي
ش.آ اساشإلشا يدشاللا

 ددددددددداشيك دددددددددسلطشيكدددددددددذ شالسحددددددددددشذيشقدددددددددابشيكلا ددددددددد ش فلسيدددددددددسشيللفحددددددددداجشا ددددددددد شيكدددددددددسغبشاشإ
ششش.1ا  ش  قفدشكاللا أاسيفشلذيشيللفحاجشفكااشيكلالسشياشيك ييش

 ددددددددددداشش332الددددددددددداش ددددددددددداشذلدددددددددددسشإكيددددددددددددشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شايضددددددددددداشيددددددددددداشيك دددددددددددال شش
ششش: قاكهاشيكقا ااشيكفحاس 

ــــــــشا ــــــــي الشــــــــيك شــــــــرط الرجــــــــوع ب ــــــــب ف وتســــــــري  مصــــــــاريفال يجــــــــوز أن يكت
   ."من هذا القانون 444ها في المادة األحكام المنصوص عليعندئذ 

                                                           
شفحاس شحايئس .ش825ي اسشيك ال شش-1
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شلاا ااففع ددددددددددددددددد ش  دددددددددددددددددسلطشيكسحددددددددددددددددداعش ددددددددددددددددد ش أددددددددددددددددداسيفشش332اشالكدددددددددددددددددابشيك دددددددددددددددددال ش
ااشيكضدددددددددددا اشكدددددددددددذيشيك اهدددددددددددسشاششك لدددددددددددالسإذشيلددددددددددد ش  احدددددددددددسشلدددددددددددذاشيك دددددددددددال ش ،يلفحددددددددددداجشا

ااشكعدددددددددددلبشيكق دددددددددددا ش،شكعدددددددددددلبشيكدددددددددددلي إا ددددددددددداكشيكلا ددددددددددد ش ددددددددددداشا ددددددددددد شيللفحددددددددددداجشيللفيدددددددددددالطاش
شلااذكددددددددددديشاددددددددددداشلطسيددددددددددد شإلسيجش دددددددددددسلطشيكسحددددددددددداعشاشش،يكسحددددددددددداعشا دددددددددددلشيلدددددددددددفلقا شلقددددددددددددشيدددددددددددا

ش.ااشا ش سلطشآرسشي يلشلذيشيك ع  ،شياشيك يي أاسيفششلااااشيلفحاجش

شفحدددددددددااشكددددددددد شيك ددددددددداقعيافلدددددددددس شآ ددددددددداساشذيشالسجشلدددددددددذيشيك دددددددددسلطش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالسشإاش
ااشيكضددددددددددا  ياشالددددددددددلشيك اهددددددددددسياشلددددددددددذيشيك ددددددددددسلطش دددددددددداشق دددددددددد شا دددددددددداشإذيشالسجشش،ا دددددددددد شيك دددددددددديي
ش.آ اساشا يدشاللاشيقلطيفلس شيللفيالطيياش

ا دددددددددد شيكددددددددددسغبش دددددددددداشكفا دددددددددد شلددددددددددذيشيك ددددددددددسلطشاشإذيشقددددددددددابشيكلا دددددددددد ش فلسيددددددددددسشيللفحدددددددددداجش
ا دددددددددد ش  قفددددددددددددشلددددددددددذيشيللفحددددددددددداجشفكددددددددددااش أددددددددددداسيفش،ش ددددددددددداشق دددددددددد شيكلدددددددددددالسيدددددددددداشيك ددددددددددييش

ااش،شاكفدددددددددسشيك دددددددددسلطش ددددددددداشق ددددددددد شالدددددددددلشيك اهدددددددددسيقدددددددددلشااشا ددددددددداشإذيشكدددددددددش،كالدددددددددلاشا شيكلا ددددددددد 
يددددددددددددددداشيك ددددددددددددددددييشيكسحددددددددددددددداعشا ددددددددددددددد شكدددددددددددددددد شيك ددددددددددددددداقعياشحددددددددددددددددااشيكضدددددددددددددددا  ياشيللفيدددددددددددددددالطيياش

ششش.1ش  أاسيفشيللفحاج

 :الراب رع ـالف
 تقديم الشيك للوفاس

اكددددددددددذيشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس ش،شيكحايئددددددددددس يكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شش أددددددددددا ش دددددددددداكسحاعشإكدددددددددد 
إذش،شالي شايددددددددددداكشيك دددددددددددييشياف دددددددددددسي  لددددددددددداشا ه ددددددددددداش،شيك  ا ددددددددددد شأللكدددددددددددابشيك ددددددددددديي،شيك أدددددددددددس 

ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس شا  شااش855ياشيك ال شيك  سعشيكحايئس ش  ش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .شش332 اشيك ال شش3،ش4ي اسشيك قس شش-1
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ـــــــد  االا ـــــــر  طـــــــالعالشـــــــيك واجـــــــب الوفـــــــاس ل ـــــــذلك يعتب وكـــــــل شـــــــرط مخـــــــالف ل
ش.اباطال

يكفدددددددددداشحدددددددددداك شك دددددددددداشش854يك ددددددددددال شش،افقا دددددددددد شلددددددددددذاشيك ددددددددددال شيدددددددددداشيكقددددددددددا ااشيك أددددددددددس 
ششش:ي ا

وكــــــل بيــــــان يخــــــالف ذلــــــك ، طــــــالعيكــــــون الشــــــيك مســــــتحق الوفــــــاس بمجــــــرد اال»
ش.«يعتبر كأن لم يكن...

يك دددددددددددددييشالي شايددددددددددددداكش  حدددددددددددددسلششياي لددددددددددددداش  ددددددددددددداشلددددددددددددد  شااشكددددددددددددد شيكقدددددددددددددا ا ياشياف دددددددددددددسش
 ددددددددددذكيشيدددددددددد شيحددددددددددااشك  لددددددددددلاسشاش،شاكدددددددددد ش ددددددددددسلطشيردددددددددداكفشذكدددددددددديشلشيعفددددددددددلش ددددددددددد،شلطدددددددددد عيل

ك ددددددددددداشااشيك  دددددددددددسعش،شا يددددددددددددشااشيف ددددددددددد ش ددددددددددد شيك لدددددددددددف يلشا ددددددددددد شياف ددددددددددداسشيك دددددددددددييشكضددددددددددد اا
حايئددددددددددس شش855ياف ددددددددددسيشيدددددددددداشيك قددددددددددس شيك ا يدددددددددد ش دددددددددداشيك ددددددددددال ش ،شيكحايئددددددددددس شاكددددددددددذيشيك أددددددددددس 

يدددددددددددددابشيك عدددددددددددددياشك ايددددددددددددداكشكفددددددددددددداسيخش أدددددددددددددس (شااشفقدددددددددددددليبشيك دددددددددددددييشك ايددددددددددددداكشق ددددددددددددد شيكش854ا
ياك ددددددددددييشي قدددددددددد شأددددددددددليلاشلفدددددددددد شيدددددددددداش،شيأددددددددددليساشيكددددددددددااشايحددددددددددسشيكايدددددددددداكشيددددددددددابشفقلي ددددددددددد

شلطددددددددددد عذكددددددددددديشااشيك دددددددددددييشيكددددددددددااش لدددددددددددفل شيكددددددددددلي شكدددددددددددل شيل،شلاكدددددددددد شيردددددددددددف فشيكفددددددددددايسيخ
شش.1اك ش سلطش راكفشكذكيشيعلشكأاشكبشيكا

(شغسيدددددددددددد ش ايدددددددددددداشلددددددددددددذيشيكأددددددددددددللشأددددددددددددلسشقددددددددددددسيسش دددددددددددداشيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداش يكحايئسيدددددددددددد
ششش:ك اشي اش00632ش:فل شسقبش00/53/2665ش:ايك راك ا ش فاسيخيكح يش

ا دددددددددددشإذيشقددددددددددلبشيك ددددددددددييشك ايدددددددددداكشق دددددددددد شيكيددددددددددابشيك عددددددددددياشييدددددددددددش،ش دددددددددداشيك قددددددددددسسشقا ا دددددددددداا
ا ددددددددداشيك قدددددددددسسشايضددددددددداشااش،شكفددددددددداسيخشيأدددددددددليساشيكدددددددددااشايحدددددددددسشيكايددددددددداكشيددددددددداشيدددددددددابشفقلي دددددددددد

 اددددددددددلبشيلدددددددددددفي اكشيكدددددددددددلياشيددددددددددداشفددددددددددداسيخشإأدددددددددددليسشيك دددددددددددييشافقدددددددددددليبشيللفحاحدددددددددددا شلشيلدددددددددددقلط
                                                           

ش.044 ش ألط  شك ا شلطد،ش سح شلا  ،ش-1
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لا ددددددد شيددددددداشيلدددددددفي اكشلي ددددددددشيكدددددددذ شي قددددددد شقائ ددددددداش كددددددد ش ددددددداشكددددددددش ددددددداشضددددددد ا ا شإكددددددد شلددددددد شيك
شااشيفبشاياكشقي  شيك يي.

اك دددددددداشكددددددددااش دددددددداشيك ا دددددددد شيدددددددداشقضددددددددي شيكلددددددددا شااشلا دددددددد شيك ددددددددييشقددددددددلبشيلفحاحددددددددا ش
يددددددددددإاشيك ح دددددددددد ش قضددددددددددائدش،ش  حددددددددددسلشااشف ددددددددددياشكدددددددددددشااشسأدددددددددديلشيك ددددددددددييشلشيرلطدددددددددداشقي فددددددددددد

ك قددددددددددددا ااشيكفلط يدددددددددددد شا دددددددددددد ش أددددددددددددلسشيك ددددددددددددييش ددددددددددددلي شيك   دددددددددددد شايكفعددددددددددددايتشكددددددددددددااش لط قدددددددددددداش
ش.1يكألييشا ف شكااشكذكيشيلفاحسشسيتشيكلطعاشا

 :يـب الثانـالمطل
 ةـات الخاصـالشيك

يسضدددددددددددددفهاشفاحدددددددددددددلشإكددددددددددددد شحا دددددددددددددسشيك ددددددددددددديكا شيكعاليددددددددددددد ش ح ااددددددددددددد ش ددددددددددددداشيك ددددددددددددديكا ش
الدددددددددددداشفددددددددددددؤل ش  دددددددددددد شااي دددددددددددد شلددددددددددددايكشادددددددددددداليياشااشفحدددددددددددداسش،شيك عددددددددددددا   ش ددددددددددددياشيأليددددددددددددسيل

غيدددددددددسشا هددددددددداشفرف دددددددددفش،شك  قددددددددداليك دددددددددييشيكعدددددددددال شا شيكايددددددددداكش اكدددددددددليااش دددددددددياشلدددددددددؤلكشك دددددددددلي ش
ش:ششياش عتشيأل اسش اضلهاشيي اشي اا هاش

 :رع األولـالف
 رـك المسطـالشي

فضددددددددد اشا دددددددددسيش ددددددددداشيكلدددددددددالسشإكددددددددد شيك لدددددددددلاسشيشلددددددددد لااشيك دددددددددييشش ي دددددددددالددددددددد  شاااش
إكددددددددد ش دددددددددر ش اكدددددددددثشلددددددددداششلطددددددددد عا يددددددددددش يك  دددددددددي(شكدددددددددلي ش   ددددددددد ش ددددددددداشيك قدددددددددالشك حدددددددددسلشيل

ش ردددددددددددالطسشكاكلدددددددددددسق شااشيكضدددددددددددياعا ادددددددددددسيشك ددددددددددداشيلددددددددددديلطشلدددددددددددذاشيك عا  ددددددددددد ش ددددددددددداش،شيك لدددددددددددف يل
لدددددددددي اشاا ددددددددددشيددددددددداشك يدددددددددسش ددددددددداشيألليدددددددددااش ددددددددداشيلددددددددد بشيك دددددددددييشا ددددددددد ش يددددددددداتشااشلااشذكدددددددددسش

                                                           
ش.258،شيكحايئس،ش 2662،ش0يك ح  شيكقضائي ،شقلبشيكا ائ ش اك لك  شيكع يا،شيكعللشش-1
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الفدددددددد شيدددددددداشلاكدددددددد شذكددددددددساشيإ دددددددددشي كدددددددداشيلددددددددفع اكدش دددددددداشيكريددددددددسش فاهيددددددددساش،شيلددددددددبشيك لددددددددف يل
شإك شآرس.

الدددددددددداش،ش1اكف ددددددددددال شلددددددددددذاشيك رددددددددددالطسش يكضددددددددددياعشايكلددددددددددسق (شاهددددددددددسشيك ددددددددددييشيك لددددددددددلطس
يددددددددددإذيشضدددددددددداعشااش،شيك  ددددددددددايش لددددددددددلإ ددددددددددييشلشيحددددددددددااشفلأددددددددددي دشإلش  عسيدددددددددد ششا دددددددددداس شاددددددددددا

يإ ددددددددددددشلشي كددددددددددداشك ريدددددددددددسشااشيفلأددددددددددد شا ددددددددددد شيك قدددددددددددالش،شلدددددددددددس ش ددددددددددداشلا  ددددددددددددشااشأدددددددددددال د
ألاشلددددددددددددددذاشيألريددددددددددددددس شلشفقددددددددددددددابش ددددددددددددددذكيشاددددددددددددددال شإلش،ش الددددددددددددددفع اكدش   لدددددددددددددددشا ددددددددددددددابشيك  دددددددددددددداي

الشفسفضدددددددددددداشفلأددددددددددددي شيك ددددددددددددييشكللدددددددددددداسشيكريددددددددددددسشإلشإذيشفأكددددددددددددل ش،شكللدددددددددددداسشا  ئهدددددددددددداش
ش.2  شلا  د اش رأي

اقدددددددددددددلش ددددددددددددد شيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شا ددددددددددددد شلدددددددددددددذيشيك ددددددددددددداعش ددددددددددددداشيك دددددددددددددييش يك دددددددددددددييش
إذش، دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس شيكحايئددددددددددددددس ش823ش-824ش-820شيك لددددددددددددددلطس(شيدددددددددددددداشيك ددددددددددددددايل

شش:820حاكشياش  شيك ال ش

فتكــــــون لــــــه ا ثــــــار المبينــــــة ، يجــــــوز لســــــاحب الشــــــيك أو حاملــــــه أن يســــــطرها
 .345في المادة 

ويحصــــــــل تســــــــطير الشــــــــيك بوضــــــــ  خطــــــــين متــــــــوازيين علــــــــل وجــــــــه الشــــــــيك 
ش.ا...عاما أو خاصا التسطيرويكون 

ايقأدددددددددددددددلشيك  دددددددددددددددسعش اكفلدددددددددددددددلطيسشيكعدددددددددددددددابشااشيفدددددددددددددددسيشيددددددددددددددداشيك دددددددددددددددييشيك لدددددددددددددددلطسشش
ااش«ش  دددددددددددددي»ايكفدددددددددددددسشك  ددددددددددددد ش،شكرلطدددددددددددددياشيك فدددددددددددددايايياشيسيغددددددددددددداشااش ياضددددددددددددداييك دددددددددددددسي ش دددددددددددددياش

شيل د.ايكااشراأاشإذيشلللشيك  يشااشذكسش،شااش اشيقا  ه ا«ش أسف»
                                                           

1
 -Jacques Mestre, Droit commercial, édition Delta,Paris,France,1995,p605 

 ،شك  اا،ش ألط  شك ا شلطد،شاأا شيكقا ااشيكفحاس ،شيألاسي شيكفحاسي شاييي  ،ش   اسي شيكل  اشيكلقاقي ،ش يساشش-2
ش.004،ش 0550
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شفلايدددددددددد ش820ك قددددددددددس شيألريددددددددددس ش دددددددددداشيك ددددددددددال شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيدددددددددداشيشايحيدددددددددداش
لطيسشيكرددددددددددا شإكدددددددددد شاي  دددددددددد شفلايدددددددددد شيكفلدددددددددد،شيكفلددددددددددلطيسشيكعددددددددددابشإكدددددددددد شيكفلددددددددددلطيسشيكرددددددددددا 

ش:شكاكفاكاش  شيك ال يكعابشاش

ــــــل تســــــطير خــــــاصا ــــــه إل ــــــن تحويل ــــــام يمك ــــــه ال يجــــــوز ، التســــــطير الع ــــــر أن غي
ن الشــــــــطب مــــــــن التســــــــطير أو إ، تحويــــــــل التســــــــطير الخــــــــاص إلــــــــل تســــــــطير عــــــــام

ش.ايعتبر كأن لم يكنعلل اسم المصرف المعين 

إكدددددددددددد شفقايدددددددددددد شضدددددددددددد ااشش شردددددددددددا حدددددددددددداياشفلايدددددددددددد شيكفلدددددددددددلطيسشيكعددددددددددددابشإكددددددددددددشايهدددددددددددلف
اددددددددابشأل دددددددددشيكرددددددددا شإكدددددددد ششيكفلددددددددلطيساقددددددددلش  دددددددد شيك  ددددددددسعشفلايدددددددد شش،يييكايدددددددداكش قي دددددددد شيك دددددددد
ش.1يكاشكبشكأاشيعف سشاا ش لطسشيسلشياشيك يي،شلشيفبشإلش اك لطس

ي كدددددددددددداشك  لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشااشيدددددددددددداياشلشايفسفددددددددددددسشا دددددددددددد شيكفلددددددددددددلطيسشيكعددددددددددددابشا دددددددددددددش
سئددددددددددددي ش،شالدددددددددددداش أددددددددددددسفش عددددددددددددياش،ك لددددددددددددلطسشإلشك   دددددددددددد شحهددددددددددددا شلااشغيسلددددددددددددايك ددددددددددددييشي

ش.يك للاسشا يدااشاللشا  كش،ش كفسشيكأكايشيك سيلي 

إكددددددددد ش أدددددددددسفشإلششيددددددددداي يددددددددد شي كددددددددداشااشا ددددددددداشيك دددددددددييشيك لدددددددددلطسشفلدددددددددلطيسيشراأددددددددداش
ا ددددددددددد شااش،شيك أدددددددددددسفشلددددددددددداشيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد عدددددددددددياشااشإكددددددددددد شا ي ددددددددددددشإذيشكدددددددددددااشلدددددددددددذيش

ش2أسفشآرسشكق تشقي  شيك يي. ااشيلع شكل ششي ك ديك أسفشيك عياش

 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشش828ا ددددددددددداش ددددددددددداشفع ددددددددددد ش اكقدددددددددددا ااشيك أدددددددددددس شيقدددددددددددلش أددددددددددد شيك دددددددددددال ش
ش:ششيكحليلشا  شا دشيكفحاس شيك أس 

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش820ي اسشيك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش824ي اسشيك ال شش-2
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كلدددددددددددددالسشيك دددددددددددددييشااشلا  ددددددددددددددشااشيلدددددددددددددلطساش اضددددددددددددد شرلطدددددددددددددياش فدددددددددددددايايياشا ددددددددددددد شش–ا
شألسشيك يي.

شيكفللطيسشاا اشااشراأا.يكااشش–

 ي ه ددددددددددداش   دددددددددددي(شااششكفدددددددددددسإذيشرددددددددددد ش ددددددددددداش دددددددددددياشيكرلطدددددددددددياش ددددددددددداشا ش يدددددددددددااشااشإذيشش–
ا دددددددداشإذيشكفددددددددسش   دددددددديش عددددددددديا(ش،شيكفلدددددددددلطيسشاا دددددددداشكدددددددداا،شا شا دددددددداس شارددددددددس ش هددددددددذيشيك ع دددددددد 

شيكفللطيسشراأا.شكاا ياشيكرلطياش

ا ددددددددددددداشيكفلدددددددددددددلطيسش،شيحدددددددددددددااشفلايددددددددددددد شيكفلدددددددددددددلطيسشيكعدددددددددددددابشإكددددددددددددد شفلدددددددددددددلطيسشردددددددددددددا اشش–
شدشإك شفللطيسشااب.يكرا شي شيحااشفلاي 

سشااش دددددددددددلطسشيلدددددددددددبشيك  ددددددددددديشيك كفددددددددددداسش دددددددددددياشيكرلطدددددددددددياشيلدددددددددددلطفيعف دددددددددددسش دددددددددددلطسشيكش–
شاكأاشكبشيكا.

لدددددددددذاشيك دددددددددال شا ددددددددددشيحدددددددددااشلدددددددددايكشكلدددددددددالسشيك دددددددددييشااشكلا  ددددددددددششيفضددددددددديش ددددددددداش ددددددددد 
إ ددددددددددداشفلدددددددددددلطيسيشاا ددددددددددداشااش،ش اضددددددددددد شرلطدددددددددددياش فدددددددددددايايياشا ددددددددددد شأدددددددددددلسشيك ددددددددددديي،شفلدددددددددددلطيسا
شراأا.

 شيك كفا ددددددددددددد ش دددددددددددددياش دددددددددددددياشيكفلدددددددددددددلطيسشيكعدددددددددددددابشايكفلدددددددددددددلطيسشيكردددددددددددددا شيكع ددددددددددددداسششاي يدددددددددددددا
ااشكفدددددددددسشا ددددددددداس ش  ددددددددديشيقدددددددددلطشش،يددددددددداشلاكددددددددد شادددددددددلبشاحدددددددددالشكفا ددددددددد ش دددددددددياشيكرلطددددددددديا،شيكرلطددددددددديا

ا ددددددددداشإذيشكفدددددددددسشيلدددددددددبشيك  ددددددددديشكدددددددددااشيكفلدددددددددلطيسش،شلااشذكدددددددددسشيلددددددددد دشكدددددددددااشيكفلدددددددددلطيسشاا دددددددددا
ششش.1راأا

                                                           
يددداشضددداكشيك قددددشايكقضددداك،ش   دددأ شش2666كلددد  شش27ا دددلشيكل يدددلشيك   ددداا ،شيكفع يددد شا ددد شيكقدددا ااشيكفحددداس شيكحليدددلشسقدددب:شش-1

ش.335،ش 0558يك عاسف،شييلك لسي ،ش
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يإ دددددددددددددددشلشيحددددددددددددددااشفلايدددددددددددددد شش،اك دددددددددددددداشلدددددددددددددداشيك ددددددددددددددأاش اك لدددددددددددددد  شك   ددددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددددس 
يكقيدددددددددابش دددددددددذكيشيدددددددددؤل شإكددددددددد شاذكددددددددديش لددددددددد سشااش،شيكفلدددددددددلطيسشيكردددددددددا شإكددددددددد شفلدددددددددلطيسشاددددددددداب

شششيكقضاكشا  شيكض ااشيك قأالش اشيكفللطيسشيكرا .

ايف دددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ش دددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شيدددددددددددداشياف دددددددددددداسشا ش ددددددددددددلطسش
ك ددددددددداشش،ااش دددددددددلطسشيلدددددددددبشيك  ددددددددديشيك  ددددددددداسشإكيددددددددددش دددددددددياشيكرلطدددددددددياشكدددددددددأاشكدددددددددبشيكدددددددددا،شك فلدددددددددلطيس

 شيك ددددددددددالشإذشفدددددددددد  ،يي دددددددددداشيفع دددددددددد ش اآل دددددددددداسشيكقا ا يدددددددددد شك فلددددددددددلطيسيف دددددددددد شيك  ددددددددددساااشايضدددددددددداش
ششش: اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس شيكحليلش  اشي اش820

ــــــــدف   – 14ا ــــــــة التســــــــطير العــــــــام أن ي ــــــــي حال ــــــــه ف ال يجــــــــوز للمســــــــحوب علي
ش.ا قيمة الشيك إال إلل بنك أو إلل أحد عمالئه

 ددددددددددداشش824يددددددددددداش ددددددددددد شيك دددددددددددال شقضددددددددددد ش ددددددددددددشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شا  ددددددددددد شيكلكدددددددددددبش
  دددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشك دددددددددددداشش، دددددددددددد شإضدددددددددددداي ش كفددددددددددددسشيكأددددددددددددكايشيك سيليدددددددددددد ش،يكفحدددددددددددداس يكقدددددددددددا ااش

ااشيدددددددددددلي شقي ددددددددددد شيكردددددددددددا شيك أدددددددددددس شايضددددددددددداشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشيددددددددددداشلاكددددددددددد شيكفلدددددددددددلطيسش
ش ياشيكللطسيا.يل دششفسذ شكيكيك  يشإك شإلشيك ييش

لددددددددددداش  لددددددددددددشلدددددددددددلطسياش دددددددددددياشيكاشيددددددددددداشلاكددددددددددد شكدددددددددددااشلدددددددددددذيشيك  ددددددددددديشيكدددددددددددايسلشيلددددددددددد دش
 لطسيددددددددد شقيدددددددددلشقي ددددددددد شيك دددددددددييشيددددددددداشللددددددددداسشكع يددددددددد شكددددددددددشحدددددددددااشيكايددددددددداكش،شيك لدددددددددلاسشا يدددددددددد

ااشيعهدددددددددلشإكددددددددد شك   ددددددددديشيكدددددددددذ شكفدددددددددسشيلددددددددد دش دددددددددياشيكلدددددددددلطسياشك ددددددددداشيحدددددددددااشش،لدددددددددذيشيكع يددددددددد 
ششش.1ذكيش  احسشفاهيسشفاكي اششيك ييكرستشق تشقي  ششآرسش  ي

يي دددددددددداش،شيك اقددددددددددفش دددددددددداكسحاعشإكدددددددددد شيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شيكحايئددددددددددس ش حددددددددددلاشيفرددددددددددذش  دددددددددد 
إلشإكدددددددددددد شيك أددددددددددددسفش يك  ددددددددددددي(شيك كفدددددددددددداسششيردددددددددددد شاددددددددددددلبشحدددددددددددداياشليدددددددددددد شقي دددددددددددد شيك دددددددددددديي

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .شش820ي اسشيك قس شيكقا ي ش اشيك ال شش-1
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يددددددددددشكدددددددددل ش أدددددددددسفشآردددددددددسشكقددددددددد تشقي ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يلدددددددددع شك ددددددددداشي كددددددددداشااش،شيلددددددددد د
ش.1يك يي

يك دددددددددييشأل شلشيحدددددددددااشك  لدددددددددلاسشا يددددددددددشليددددددددد شقي ددددددددد شايددددددددداشغيدددددددددسشلدددددددددذاشيكلدددددددددال ش
ددددددددددددددد، دددددددددددددددر  ا شللددددددددددددددداسشكقي فددددددددددددددددشا شقي ددددددددددددددد شيك دددددددددددددددييش شك اشلشيحدددددددددددددددااشكددددددددددددددددشااشيلأ 
ذيشل دددددددددددد شيك ددددددددددددييشاك ددددددددددددسش دددددددددددداشفلددددددددددددلطيسشاشش،آرددددددددددددس ددددددددددددر ش  رددددددددددددستشف كددددددددددددياشرددددددددددددا شي 

اشإلشإذيشكدددددددددااشؤشيدددددددددااششا يدددددددددديددددددددد شيحدددددددددااشك  لدددددددددلاسش ،يلرفيددددددددداسلا  ددددددددددش ددددددددداشلسيددددددددد ش
ش.كفلأي شقي فدشياشغسي شيك قاأ كااشاللل اشاشش،يل  شفللطيسيا

ددددددددددددلددددددددددددذاشيأللكددددددددددددابشاشإذيشردددددددددددداكفشيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش ادددددددددددداشفعددددددددددددايتشلش لددددددددددددؤالشا 
ششش.2  سلطشالشففحاااشقي  شيك يييكضسسشيك فسفسشااشذكيش

يددددددددداشش824يددددددددداشيك دددددددددال شيكدددددددددذ شقضددددددددد ش ددددددددددشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس ششالددددددددداش  ددددددددد شيكلكدددددددددب
اكددددددددددددذكيش،ش«اغ دددددددددددد » ددددددددددددل ش«شال دددددددددددد » دددددددددددد شاددددددددددددلبشيلددددددددددددفع ا شا دددددددددددداس ششريددددددددددددس يقسفهدددددددددددداشيأل

يإ دددددددددددشيكددددددددددااش لددددددددددؤالشادددددددددداش»إذشيلددددددددددفع  شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شا دددددددددداس ش،ش اك لدددددددددد  شك حددددددددددايك
يددددددددددداشلدددددددددددياشحددددددددددداكشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس ش ع ددددددددددداس ش«شيكضدددددددددددسسش  ددددددددددداشيعدددددددددددال ش   ددددددددددد شيك ددددددددددديي

شفعددددددددددايتشيكضددددددددددسسش  دددددددددداشلشيحدددددددددداااش   دددددددددد »ش:حدددددددددداك،شايي دددددددددداشيردددددددددد شيكحددددددددددايك،ش«ردددددددددداكف»
ش ألط لا شكهاش   شيك لكا شايك ع  .الاش«شيك يي

 :يـرع الثانـالف
 الشيك المعد للقيد في الحساب

ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس شا  ش اشي اش823 أ شيك ال ش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش824ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-1
شش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش820ي اسشيك ال شش-2
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ن الشــــــــيكات المعــــــــدة للقيــــــــد فــــــــي الحســــــــاب والتــــــــي تكــــــــون مســــــــحوبة فــــــــي إا
ش.ا الخارج وواجبة الوفاس في الجزائر تعتبر كشيكات مسطرة

ايكفدددددددددداش،شيف ددددددددددياشااشيك دددددددددديكا شيك عددددددددددل شيدددددددددداشيكللدددددددددداسيكلددددددددددا ق ش دددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ش
اك دددددددددددديكا شفعف ددددددددددددسشكش،يكايدددددددددددداكشيدددددددددددداشيكحايئددددددددددددسشفكددددددددددددااش لددددددددددددلا  شيدددددددددددداشيكردددددددددددداسجشاايح دددددددددددد 

اضدددددددد شا يهدددددددداشا دددددددداس ش  دددددددداش ع ددددددددااشاددددددددلبشإ كا يدددددددد شفشإذ،شذشي  دددددددد شإي اؤلدددددددداش قددددددددليإش،يك لددددددددلطس 
يك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشفلددددددددددددليلشقي دددددددددددد شيك ددددددددددددييشإلش لطسيدددددددددددد شيكقيددددددددددددلشيدددددددددددداشيكددددددددددددليافسشااش دددددددددددداش

شاسشااش لطسي شيك قاأ .للاسشكلل

يقدددددددددلشالط ددددددددد ش،شيكفلددددددددد يا شيي ددددددددداشيرددددددددد شلدددددددددذيشيك ددددددددداعش ددددددددداشيك ددددددددديكا شاكقدددددددددلشيرف  ددددددددد 
ـــــــي الحســـــــاب"ا يددددددددشيك  دددددددسعشيك   دددددددا اش ـــــــد ف ا ددددددداشيك  دددددددسعشيألسل ددددددداشيقدددددددلش،ش"الشـــــــيك المقي

المعـــــــد للقيـــــــد فـــــــي شالشـــــــيك"االطدددددددااش  ددددددد شيللدددددددبشيكدددددددذ شاالطدددددددااشيك  دددددددسعشيكحايئدددددددس شا ش
ش«ك قيدددددددددلشيددددددددداشيكللددددددددداس»ي ددددددددداشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شيقدددددددددلشالط ددددددددد شا يددددددددددشيلدددددددددبش، "الحســـــــــاب

ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس شيكحليلش قاكهاش827اذكيش  احسشيك ال ش

، يجــــــــوز لســــــــاحب الشــــــــيك أو حاملــــــــه أن يشــــــــترط عــــــــدم وفائــــــــه نقــــــــدا – 14ا
بـــــل يضـــــ  علــــــل صـــــدره عبــــــارة )للقيـــــد فـــــي الحســــــاب( أو أيـــــة عبــــــارة أخـــــر  بهــــــذا 

ــــــه إال تســــــوية قيمــــــة الشــــــيك وفــــــي هــــــذه ال، المعنــــــل ــــــة ال يكــــــون للمســــــحوب علي حال
 بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.

 ال يعتد بشطب عبارة )للقيد في الحساب(. – 10

ـــــــي هـــــــذه  – 15 ـــــــا ف ـــــــام المنصـــــــوص عليه ـــــــه األحك إذا خـــــــالف المســـــــحوب علي
ش«.مبلغ الشيكالمادة كان مس وال عن تعوي  الضرر بما ال يجاوز 
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ااشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس شكدددددددددددددبش،شي لددددددددددددداش ددددددددددددداشرددددددددددددد  شيك دددددددددددددال شيك دددددددددددددذكاس شااددددددددددددد ا
إكددددددددددد ش أدددددددددددلسلاشإاش«شك قيدددددددددددلشيددددددددددداشيكللددددددددددداس»يفلطدددددددددددس شإكددددددددددد شيك ددددددددددديكا شيكفددددددددددداشالددددددددددد الاش

يكددددددددذ شذكددددددددسش،شكددددددددااشيدددددددداشيكردددددددداسجشابشليردددددددد ش أددددددددسشيقددددددددلطشك دددددددداشيعدددددددد شيك  ددددددددسعشيكحايئددددددددس 
يدددددددددداشأددددددددددسيل شف دددددددددديشيك دددددددددديكا شيكفدددددددددداشفكددددددددددااش لددددددددددلا  شيدددددددددداشيكردددددددددداسجشاايح دددددددددد شيكايدددددددددداكش

شيكحايئس.

ذيشردددددددددددددددداكفشيك لددددددددددددددددلاسشا يدددددددددددددددددشيأللكددددددددددددددددابش،ش لددددددددددددددددلطس يك دددددددددددددددديكا شاككشاياف سلددددددددددددددددا اي 
 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيك أدددددددددددس شيكدددددددددددااش لدددددددددددؤالشاددددددددددداشفعدددددددددددايتشش824يكدددددددددددايسل شيددددددددددداشيك دددددددددددال ش

ش.يكضسسش  اشلشيحاااش    شيك يي

ا ددددددددددداشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شيقدددددددددددلشقدددددددددددسسش لدددددددددددؤاكي شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشا دددددددددددلش راك ددددددددددد ش
ش1  شيلاا شقي  شيك يي. فعايتشيكلطسفشيك فضسسش   ش824الكابش

 :ثـرع الثالـالف
 الشيك المعتمد

يك ددددددددددددددييشيك عف ددددددددددددددلشلدددددددددددددداشيك ددددددددددددددييشيكددددددددددددددذ شيلط ددددددددددددددسشيكلددددددددددددددالسشااشيكلا دددددددددددددد ش دددددددددددددداش
ايفسفدددددددددسشا ددددددددد شلدددددددددذيشيلاف دددددددددالش،شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشيكفأ ددددددددديسشا يددددددددددش  ددددددددداشي يدددددددددلشيلاف دددددددددال

الدددددددددذيش ددددددددداشش،ييأددددددددد يشيكايددددددددداكش اك دددددددددييش ؤكدددددددددلي،شفح يدددددددددلش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشكأددددددددداكيشيكلا ددددددددد 
ش:ش قاكهاش354يئس شياش  شيك ال شيك  سعشيكحاشا اسشإكيدش

ـــــــاس مطـــــــابق وموجـــــــود تحـــــــت تصـــــــرف الســـــــاحب ا ـــــــل وف ـــــــه مقاب ـــــــل شـــــــيك ل ك
ـــــــب الســـــــاحب أو الحامـــــــل  ـــــــه إذا طل ـــــــه المصـــــــادقة علي ـــــــل المســـــــحوب علي يجـــــــب عل

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش824ي اسشيك قس شيألريس ش اشيك ال شش-1
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إال فـــــي حالـــــة رغبـــــة المســـــحوب عليـــــه أن يعـــــو  الشـــــيك بشـــــيك آخـــــر يـــــتم ، ذلـــــك
ش.444سحبه حسب الشروط المشار إليها في المادة 

ويبقـــــــل مقابـــــــل وفـــــــاس الشـــــــيك تحـــــــت مســـــــ ولية المســـــــحوب عليـــــــه لمصـــــــلحة 
ش.ا315الحامل إلل نهاية اجل التقديم المحدد بموجب المادة 

ك فأ ددددددددديسشش  لدددددددددلاسشا يددددددددددكيك دددددددددييششيقدددددددددلبشااشاحدددددددددااا ددددددددداشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شيقدددددددددلش
أدددددددددددلسشيك دددددددددددييشياف ددددددددددداليششا ددددددددددد شايعف دددددددددددسشفاقيددددددددددد شيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد الاف دددددددددددال،شا يدددددددددددش

تشيكفأ دددددددددديسشا دددددددددد شيك ددددددددددييش الاف ددددددددددالشإذيشكددددددددددااشيددددددددددك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشسشالشيحددددددددددااش،شكددددددددددد
ش1كليدش قا  شاياكشيك اشكلليلشقي  شيك ييا

دشلشق دددددددددددا شيددددددددددداش،شذكددددددددددديشا ددددددددددد دددددددددددييش الاف دددددددددددالشق دددددددددددالكالشيعف دددددددددددسشيكفأ ددددددددددديسشا ددددددددددد شي
ايكفأ دددددددددددديسشا دددددددددددد شيك ددددددددددددييش الاف ددددددددددددالش،شلطدددددددددددد عايحددددددددددددسشيكددددددددددددلي شكددددددددددددل شيلشأل ددددددددددددديك ددددددددددددييش

ل شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش ح دددددددددددليشفلددددددددددد شكدددددددددددش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكيدددددددددددؤل شإكددددددددددد شيل قددددددددددداكشا ددددددددددد ش
ش لؤاكيفدشاك أ ل شيكلا  شكراي شي فهاكشاح شفقليبشيك ييشك اياك.

يكقدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس شش ددددددددددددداش350يك دددددددددددددال شش ددددددددددددد ش ددددددددددددداالدددددددددددددذيش ددددددددددددداشلددددددددددددداشايضددددددددددددديش
ششش:هاقاك ،شيك أس شيكحليل

ـــــــرت  – 14ا ـــــــول اعتب ـــــــت عليهـــــــا صـــــــي ة القب ـــــــعذا كتب ـــــــي الشـــــــيك ف ـــــــول ف ال قب
 كأن لم تكن.

ـــــــديم – 10 ـــــــك يجـــــــوز تق ـــــــه  ومـــــــ  ذل ـــــــه للتأشـــــــير علي الشـــــــيك للمســـــــحوب علي
ـــــاد ـــــي ، باالعتم ـــــه ف ـــــد  المســـــحوب علي ـــــاس ل ـــــل الوف ـــــذا التأشـــــير وجـــــود مقاب ـــــد ه ويفي

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش350يك ال شي اسشش-1
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ــــــاريش التأشــــــير ــــــه علــــــل صــــــدر الشــــــيك اعتمــــــادا ، ت ــــــر توقيــــــ  المســــــحوب علي ويعتب
 له.

ال يجــــــــوز للمســــــــحوب عليــــــــه رفــــــــ  اعتمــــــــادا الشــــــــيك إذا كــــــــان لديــــــــه  – 15
 مقابل وفاس يكفي لدف  قيمته.

ويبقــــــل مقابــــــل وفــــــاس الشــــــيك الم شــــــر عليــــــه باالعتمــــــاد مجمــــــدا لــــــد   – 14
المســــــــحوب عليــــــــه وتحــــــــت مســــــــ وليته لمصــــــــلحة الحامــــــــل إلــــــــل حــــــــين انتهــــــــاس 

ش.امواعيد تقديم الشيك للوفاس

ش الاف دددددددددددالك فأ دددددددددديسشا يدددددددددددششيحددددددددددااشفقدددددددددددليبشيك ددددددددددييشك  لددددددددددلاسشا يددددددددددددغيددددددددددسشا دددددددددددش
فددددددددداسيخشيكفأ ددددددددديسش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشيددددددددداشلدددددددددا شااشل دددددددددايشا ددددددددد شلدددددددددذاشيكفأ ددددددددديس ششسفسفددددددددديشلاش

ش.ا  شألسشيك ييشياف اليشكديك للاسشا يدشفاقي شايعف سشش،ا  شيك يي

كددددددددددشيك دددددددددييش ددددددددداشاحددددددددد شيلاف دددددددددالشسيدددددددددتشا يددددددددددشإذيشقدددددددددلبشاشلشيحدددددددددااشك  لدددددددددلاسش
يدددددددددددداشفدددددددددددداسيخشقي فدددددددددددددشكليدددددددددددددش قا دددددددددددد شايدددددددددددداكشيك دددددددددددداشكلددددددددددددليلشياف ددددددددددددالشيك ددددددددددددييشإذيشكددددددددددددااش

 قا دددددددددد شايدددددددددداكشيك ددددددددددييشيك ؤ ددددددددددسشا يدددددددددددش ددددددددددأاشي قدددددددددد شيشقضدددددددددد شيك  ددددددددددسعشكاكددددددددددذيلددددددددددفلقاقدش
ك أددددددددد ل شيكلا ددددددددد شإكدددددددددد شفلددددددددد ش لددددددددددؤاكيفدشش الاف دددددددددالش ح دددددددددليشكدددددددددل شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددد

 دددددددددداشش354إذشحدددددددددداكشيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شش، ايايددددددددددلشفقددددددددددليبشيك ددددددددددييشك ايدددددددددداكشي فهدددددددددداكلددددددددددياش
ش:ششيكقا ااشيكفحاس شيك أس شا  شا د

ـــــــل وفـــــــاس  ا تحـــــــت تصـــــــرف الســـــــاحب وموجـــــــود مطـــــــابق كـــــــل شـــــــيك لـــــــه مقاب
ـــــــل المســـــــحوب  ـــــــه يجـــــــب عل ـــــــه علي ـــــــب الســـــــاحب المصـــــــادقة علي أو الحامـــــــل إذا طل

ش  .ذلك "
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ذيشأدددددددددددددال  يدددددددددددددإاش قا ددددددددددددد شيكايددددددددددددداكشك  دددددددددددددييشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددشا ددددددددددددد شيك دددددددددددددييششاي 
ك ايددددددددداكشإكددددددددد ش هايددددددددد شاحددددددددد شيكفقدددددددددليبشكأددددددددداكيشيكلا ددددددددد شاششيك عف دددددددددلشي قددددددددد شفلددددددددد ش لدددددددددؤاكيفد

ش.يآلحا شيكقا ا ي شيك للل شكذكيش للس

كدددددددددذيشاششيكحايئدددددددددس اشفف ددددددددد شالكدددددددددابشلدددددددددذيشيك دددددددددييش دددددددددياشكددددددددد ش ددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس ش
 دددددددداش  ددددددددسالطدشااشيي دددددددداشيفسفددددددددسشا يدددددددددش دددددددداشآ دددددددداسشراأدددددددد شلددددددددايكشيي دددددددداشيفع دددددددد شيك أددددددددس ش

ششش.يفع  ش اآلحا شيكراأ ش اكفقليب

 :الفرع الخامس
 شيكات المسافرين

يدددددددددددددددددا شيك فلدددددددددددددددددل شاهدددددددددددددددددس شيددددددددددددددددداشيكال،شلددددددددددددددددداش ددددددددددددددددديكا شراأددددددددددددددددد ش اك لدددددددددددددددددايسيا
ايكلددددددددددد سششاا ش ددددددددددداشي فدددددددددددلاهاشلددددددددددداشيك دددددددددددسك شيأل سيكيددددددددددد شك لددددددددددديال إذشكدددددددددددااش،شيأل سيكيددددددددددد 

افهدددددددددددلفشإكددددددددددد ش،شلدددددددددددي اشيددددددددددداش حدددددددددددا شيكلددددددددددديال لالددددددددددداش عدددددددددددل شرأيأددددددددددداشك  لدددددددددددايسياش
اكدددددددذكيشيه دددددددايش ددددددداشيلط ددددددد ش،شف دددددددال شل ددددددد شيك قدددددددالشا ددددددداشقدددددددلشيفسفدددددددسشا يهددددددداش ددددددداش ردددددددالطس

شchèques de voyagesافلددددددددد  ش اك رددددددددد شيك س لدددددددددي ،شيكلددددددددديالي ا يهددددددددداشيك ددددددددديكا ش
ااشا دددددددددد ش،شادددددددددداش دددددددددديكا شفلددددددددددل هاشيك  ددددددددددايشا دددددددددد شيك ددددددددددساعشيكفا عدددددددددد شكهدددددددددداالدددددددددداشا دددددددددداس ش

إذشيددددددددددداالشلدددددددددددذيشيألريدددددددددددسش  دددددددددددييشيل ددددددددددد ش،ش سيلددددددددددد يهاشيددددددددددداشيكرددددددددددداسجشك أددددددددددد ل شيك لدددددددددددايس
فاقيعدددددددددددشك ضددددددددددالا شلددددددددددذيشيكفاقيدددددددددد شا دددددددددد شيكفاقيدددددددددد شيكددددددددددذ شياضدددددددددد شا دددددددددد شيك ددددددددددييشا ددددددددددلش

ش.1اض شقي فد

يدددددددددداشفلليددددددددددلشلط يعدددددددددد شلددددددددددذاشيك دددددددددديكا شيه ددددددددددايش دددددددددداشياف سلدددددددددداششاقددددددددددلشيرف ددددددددددفشيك قددددددددددد
ككدددددددددددداشيكددددددددددددسا شيكددددددددددددسيحيش،شإذ يدددددددددددددل ددددددددددددايش دددددددددددداشياف سلدددددددددددداشلدددددددددددد لي شاشش دددددددددددديكا شيكعاليدددددددددددد كاك

                                                           
ش.000 ألط  شك ا شلطد،ش سح شلا  ،ش ش-1
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يهددددددددداش 1،شيلددددددددف اليشإكددددددددد ش دددددددداشيفلقدددددددد شا هدددددددداش دددددددداشيايئددددددددلااليدددددددد شيعف سلدددددددداش   ا دددددددد ش دددددددديكا ش
افع ددددددددددددداشفر ددددددددددددداشاددددددددددددداشيك قدددددددددددددالشا شا هددددددددددددداشفعددددددددددددداتشيلدددددددددددددفع ا شيك قدددددددددددددالشايكفعا ددددددددددددد ش هددددددددددددداش

ش. لددددددددددددفع  هاش دددددددددددداشيكاقدددددددددددداعشيدددددددددددداشارلطدددددددددددداسشيكلددددددددددددسق شاغيسلدددددددددددداش دددددددددددداشيألرلطدددددددددددداسشيألرددددددددددددس 
اي ددددددددددددددسسشلددددددددددددددذيشيكددددددددددددددسا شا دددددددددددددد شالددددددددددددددا شياف دددددددددددددداسشيك دددددددددددددديكا شيكلدددددددددددددديالي شااش لددددددددددددددفلقا ش

سغددددددددددددبشااشيلددددددددددددفع اكهاشيكددددددددددددااش لددددددددددددل هاش،ش   هدددددددددددداش  دددددددددددد شيك دددددددددددديكا شيكعاليدددددددددددد ،شيك لددددددددددددايسيا
ش:ششاذكيش قاكهب،ش اشيك  يشا  شيساادشياشيكراسج

ـــــــوع مـــــــن " ـــــــذات الشـــــــخص بن ـــــــراف لكـــــــل الم سســـــــات المملوكـــــــة ل يجـــــــب االعت
ــــــــة واالســــــــتقالل ــــــــعذا ســــــــحبت ، الذاتي ــــــــل األخــــــــر ف وجــــــــب ، إحــــــــداها الشــــــــيكات عل

"اعتبار الشيك كما لو كان مسحوبا من شخصية منفصلة
ش.2 

رددددددددددا شلدددددددددداش دددددددددديكا ش دددددددددداش دددددددددداعشال ددددددددددايش دددددددددداشيددددددددددس ش ددددددددددأاش دددددددددديكا شيك لددددددددددايسياش
فرف دددددددددددفشيددددددددددداشيأللكدددددددددددابشاششيددددددددددداشاا ددددددددددد شيأل ددددددددددداسيهددددددددددداشفف ددددددددددد ش ددددددددددد شيك ددددددددددديكا شيكعاليددددددددددد ش

افف يددددددددددددداش ددددددددددددديكا شش.3يكراأددددددددددددد شالددددددددددددداشيكدددددددددددددسا شيألقدددددددددددددسسشك أدددددددددددددايسشللدددددددددددددسش عا هدددددددددددددب
ش:ششيك لايسياشااشيك يكا شيكعالي ش  اشي ا

شيك يكا شيكليالي شفكااش للا  شا  ش   شيك  يشيكلالس.ش-52

فكدددددددددددااشيك ددددددددددديكا شيكلددددددددددديالي ش ددددددددددداشإ ضددددددددددداكشيك لدددددددددددف يلشا الددددددددددد دشك ددددددددددداشفاقددددددددددد شش-50
ش اشلطسفشيك  يشيكلالسشيك للاسشا يد.

                                                           
ش.340،ش 2675للاشأال شيك سأ اا ،شقا ااشيكعقا ا شيكرا ،ش لااشليسش  س(،شيكقالس ،شش-1
ش.708 للاش  ي ،ش سح شلا  ،ش ش-2
قدشاالكابشيكقضاك،شليسشيك قاي شك   سشايكفااي ش،شيك لؤاكي شيكحايئي شااشحسيئبشيك ييشياشضاكشيك ،اي اشيكعسي اشاش اش عدش-3

ش.053،ش ش0525يألسلا،ش
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 ددددددددددددددل شفقددددددددددددددليبشيك دددددددددددددديكا شيكلدددددددددددددديالي ش لدددددددددددددددلل ش  ددددددددددددددل شلدددددددددددددد  شالدددددددددددددداش دددددددددددددددل شش-54
ششش.1 لطاي 

يددددددددددداش رف دددددددددددفشا لددددددددددداكشيكعددددددددددداكبش  ددددددددددداشييهددددددددددداششي ف دددددددددددس قدددددددددددلشكا شيك لدددددددددددايسياشاش ددددددددددديإ
اككدددددددددددداش ددددددددددددلا شففسيحدددددددددددد شيدددددددددددداش،ش(2655يدددددددددددداشلدددددددددددد اي شيك  ا ي ددددددددددددا ش ،شيكحايئددددددددددددسشا أددددددددددددس
ش.ائ شحليددددددددددددل شكاك لطاقددددددددددددا شيك ر الطيلددددددددددددي اذكدددددددددددديش فيحدددددددددددد شاهدددددددددددداسشالدددددددددددد،شيك ددددددددددددل شيألريددددددددددددس 

الددددددددددداشالددددددددددداكيسش،شايكفددددددددددداشي ف دددددددددددس شك يدددددددددددسيشا دددددددددددسشا لددددددددددداكشيكعددددددددددداكبش2ايآلل شييككفسا يددددددددددد ش
للي ددددددددد شا فلطددددددددداس شاكع ددددددددد شلاسيشك يددددددددددسيشيددددددددداشيكفعا ددددددددد شيكلددددددددددلسشيك  ا دددددددددسشك  ددددددددداي شاكددددددددددذيش

شاياشا ش كاا.شاق ش افلليلشيكليااشياش

 لك دددددددددد شيكدددددددددد قتشيك أددددددددددسي شيك دددددددددديكا شيكلدددددددددديالي ش  دددددددددد شيك دددددددددديكا شاقددددددددددلشياف ددددددددددس ش
ششش:إذشحاكشياشإلل شقسيسيفهاش اشي ا،شيكعالي 

يلدددددددددددفاي ش دددددددددددسالطدشيكقا ا يددددددددددد شيعف دددددددددددسش ددددددددددداشيك قدددددددددددسسشقا ا ددددددددددداشااشيك دددددددددددييشإذيش ددددددددددداش»
اير ددددددددداشادددددددددداشيك قدددددددددالشيدددددددددداش،شليئ دددددددددداشلطددددددددد عيلايلدددددددددفل شيألليكشكددددددددددل ش،شاليؤاشليددددددددد شاايدددددددددداك

يدددددددددددإاشيكفعا ددددددددددد ش ددددددددددددش،شايحدددددددددددس ش حسيلدددددددددددا،شيك عدددددددددددا   شايعف دددددددددددسشكددددددددددداك قالشلدددددددددددايكش لدددددددددددايك
 دددددددداليبشقاي دددددددددش قددددددددليشاح  يدددددددداشيقدددددددد شفلدددددددد شلطائ دددددددد شيكفددددددددأ يبشاااشيك ددددددددييشيكلدددددددديالاشإذيشل دددددددد ش

 ش.3ش«ا ياشيك ييشيكعال شيس فاقيعياشكبشيعلش ي دش

ششششششش
شششششششش
 شششششش

                                                           
ش.052،ش يك سح ش  لدش-1
شل ايش اشيلط  شا يهاشيكأسيفشيآلكاش-2
ش.50/22/2655ح ل :شش376الكابشيك قت،شيكلطعاشسقب:شش  اسشإكيدشياشاي اشيكعسي ا،ش-3



 

 

 

 

 

  :الباب األول
 ماهية جرمية الشيك
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شيك فعا  يا ش يا ش الكفاي ا  ش اكاياك شيك قال ش قاب شيك يي شيقاب ش حا ش، شيا راأ 
لذاشيكااي  شيقلشالالطدشيك  سعش ألكابشاقايالشفرسجشاككاشيؤل شيك ييش،شيك عا   شيكفحاسي 

لايكشياشيكقا ااشيكفحاس شاياشي فسلطشضساس شيلفايكشيك ييش،شياش ح  هاشااشيكقايالشيكعا  
،شا  ش يا ا ش للل شياشيكقا ااشيؤل شفر  هاشإك ش لط اشيكفعا  ش اك ييشك اشل  شاااش ي ا

ش قايالشأاس  شياشقا ااشيكعقا  شالالطدشايضا شسأيلشلاااياف سشيع شفل يبش ييش،شا ك ا
ش اشأسفش شيك للاسشا يد شيك ييشا    شيأليس ش عل ش عضد شاا شك د ايع شللسشيكسأيل

شيك ييشحسي  شارأ شكهاشاقا ا .

الدددددددددد ف اا شيدددددددددداشلددددددددددذيشيك دددددددددداسشحددددددددددسيئبشيك ددددددددددييشاقاياددددددددددلشيكفحددددددددددسيبشايكعقدددددددددداسشيكفدددددددددداش
شفسلشا  شيكفعا  ش اك يي.ش

كحسي دددددددددددد ششك فلطدددددددددددداسشيكف ددددددددددددسيعاإذش رأدددددددددددد شيك أدددددددددددد شيألا ش دددددددددددداشلددددددددددددذيشيك دددددددددددداسش
شا رأ شيك أ شيك ا اشألسكااشلذاشيكحسي  .شسأيلشلااإأليسشيك ييش
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: الفصل األول  
رصيد دونالتطور التشريعي لجريمة إصدار شيك   

،شكيددددددددددد ش  هددددددددددداراأددددددددددد شيك اشفعف دددددددددددسشيك قدددددددددددالشيكالدددددددددددي  شيك   ددددددددددد شك ايددددددددددداكش الكفاي دددددددددددا 
شسيئي شك كفايب. اسيشك اشكهاش اشقا شإ 

شا ادددددددددسيشك ددددددددداشيفسفدددددددددسشاددددددددداشيكفعا ددددددددد ش ددددددددداك قالش ددددددددداش ردددددددددالطسشح ددددددددد غيدددددددددسشا ددددددددددشش
ش ايضدددددددددداي شإكدددددددددد شاحددددددددداشيك ددددددددددلياشادددددددددداشيكايدددددددددداكش اكفاي افددددددددددد،شكرلطدددددددددسشيكلددددددددددسق شايكضددددددددددياع

كددددددددشا ددددددداس شاددددددداشليدددددددااشكدددددددبشيلددددددد شايددددددداشفكدددددددااشا اي،شيددددددداشلاكددددددد شادددددددلبشفدددددددايسشيكلدددددددياك شكليدددددددد
،شااشلددددددددد  شيأدددددددددعسشفلدددددددددايقها،شااشا ددددددددداس شاددددددددداشاقددددددددداسي شيأدددددددددعسش يعهدددددددددا،شلاح هددددددددداش عددددددددد

كددددددددذكيشكا دددددددد شيكلاحدددددددد ش،شا اكفدددددددداكاش ددددددددهسشإي لددددددددد،ش شاحددددددددااشادددددددداشيكددددددددلي   دددددددداشيددددددددؤل شإكدددددددد
  لددددددددد شإكددددددددد شاحدددددددددالش ددددددددداشيلددددددددد  ش اكلددددددددد لي شيكفحاسيددددددددد شيكفددددددددداشفلددددددددد ش لددددددددد شيك قدددددددددالشيددددددددداش

اككددددددددداشيدددددددددؤل شلدددددددددذاشيكااي ددددددددد ش،شيكايددددددددداكش الكفاي دددددددددا ش دددددددددياشيأليدددددددددسيلشا ددددددددداش ي هددددددددداشيك ددددددددديي
شلاايقددددددددددلشالالطدددددددددددشيك  ددددددددددسعش قاياددددددددددلشاالكددددددددددابش  ددددددددددلل شا  هدددددددددداشياف دددددددددداسشلددددددددددلسشيك ددددددددددييش

الددددددددددافش فعددددددددددستش،شارأدددددددددد شكهدددددددددداشاقا ددددددددددا ش  ددددددددددلل شيدددددددددداشيكقددددددددددا اا،شحسي دددددددددد شسأدددددددددديل
يدددددددداشسأدددددددديلششلااكحسي دددددددد شإأددددددددليسش ددددددددييششايدددددددداشلددددددددذيشيك أدددددددد شإكدددددددد شيكفلطدددددددداسشيكف ددددددددسيع

إأدددددددددددددليسشحسي ددددددددددددد شيكفلطددددددددددددداسشيكف دددددددددددددسيعاشكاش،ش   لدددددددددددددثشاا (ش  عدددددددددددددتشيكدددددددددددددلا شيألاسا يددددددددددددد
ش   لثش ا ا(.ياش عتشيكلا شيكعس ي شسأيلششلاا ييش
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:المبحث األول  
روبيةو رصيد في بع  الدول األ  دونالتطور التشريعي لجريمة إصدار شيك   

اا شيكددددددددددددددلا شيكفدددددددددددددداشاهددددددددددددددسشييهدددددددددددددداشيكفعا دددددددددددددد ششفعف ددددددددددددددسشيكددددددددددددددلا شيألاسا يدددددددددددددد ش ددددددددددددددا
اك ددددددددددددس شيك عددددددددددددا   شيدددددددددددداشلددددددددددددذاشيكددددددددددددلا شاذكدددددددددددديش اددددددددددددسيشلاللدددددددددددداسشيكفحدددددددددددداس شش، اك دددددددددددديي

لدددددددددددددافشاش،شيدددددددددددددسيل دددددددددددددياشيألاششااش يددددددددددددد هبلدددددددددددددايكش دددددددددددددياشيكفحددددددددددددداسشيي ددددددددددددداش يددددددددددددد هبشيكفحاسيددددددددددددد ش
شلااإأددددددددددليسش ددددددددددييشكحسي دددددددددد ش فعددددددددددستشيدددددددددداشلددددددددددذيشيك  لددددددددددثشإكدددددددددد شيكفلطدددددددددداسشيكف ددددددددددسيعاش

 اك سيلدددددددددد شيكفدددددددددداش ددددددددددسش هدددددددددداشيكفعا دددددددددد شكرددددددددددستشيكفعسيددددددددددفشيدددددددددداشلددددددددددذاشيكددددددددددلا ،ششسأدددددددددديل
 قدددددددددا ش قاس ددددددددد ش  ددددددددداقاشيكفعا ددددددددد ش اك دددددددددييششاهدددددددددسشييهددددددددداشيكفدددددددددا اك دددددددددييشيددددددددداشلدددددددددذاشيكدددددددددلا ش

ششش.يكلا 

 :المطلب األول
 في بريطانيارصيد  دونالتطور التشريعي لجريمة إصدار شيك 

يافددددددددددالشش،يقددددددددددليك ددددددددددالطاشيألا شك  ددددددددددييشيك قهدددددددددداكش للددددددددددسش عددددددددددتشفعف ددددددددددسش سيلطا يددددددددددا
ا ددددددددددددلشفحدددددددددددداسشا  دددددددددددداكشغيددددددددددددا هبشيك  قاكدددددددددددد شكددددددددددددذيش ددددددددددددسايفهبشاششإيددددددددددددليعش قدددددددددددداللبيل ح يدددددددددددداش

كددددددددددا ايشيف قددددددددددااش قددددددددددا  شاشش،ذكدددددددددديشكفأ ي هدددددددددداش دددددددددداشرلطددددددددددسشيكلددددددددددسق اششيكأددددددددددائريااششيكددددددددددذلس
لددددددددددداشأدددددددددددكايشف ددددددددددد دشااسي شاششلطددددددددددد عكهددددددددددداشأدددددددددددكاكاشفكدددددددددددااشايح ددددددددددد شيكدددددددددددلي شكدددددددددددل شيل

يددددددددداش سيلطا يددددددددداشكدددددددددبشيعدددددددددسفشإلشرددددددددد  ش دددددددددييشيك ه ددددددددداشكدددددددددااشيأل دددددددددسشيدددددددددإاشاشش،1يك  ك دددددددددا ش
اقددددددددددددددلش  لفدددددددددددددددش،ش2063إذشفألدددددددددددددد ش  دددددددددددددديشإ ح فددددددددددددددسيشلدددددددددددددد  ش،شيكقددددددددددددددساشيكفالدددددددددددددد شا ددددددددددددددس

لاددددددددددددس شاششالدددددددددددداشا  يدددددددددددد ش  كيدددددددددددد شBanknotيكلكا دددددددددددد شلدددددددددددد شإ  دددددددددددداكشااسي شيك  ك ددددددددددددا ش

                                                           
يك علطاش ل لشل ال،شيك يي.ش كف  شيكليسشيكعس ي شك كفاسش للاش  ي ،شيكقا ااشيكفحاس شيك أس ،ش  اسشإكيدشياشا لشش-1

ش.204،ش 0553
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يكفددددددددداشاششلدددددددددائل شآ دددددددددذييكدددددددددذيشيأليدددددددددسيلشإأدددددددددليسشيكأدددددددددكايشيكفددددددددداشكا ددددددددد شاششا ددددددددد شيكأددددددددديا 
ذكدددددددددددديشي فكدددددددددددداسشيك ددددددددددددييشكالددددددددددددي  ششفسفددددددددددددسشا دددددددددددد اش،شاسي ييكأددددددددددددكا دددددددددددد شفلددددددددددددلسشا دددددددددددد ش

كددددددددددليهاش قا دددددددددد شفلدددددددددد  هبشليفددددددددددسيشيفكددددددددددااش دددددددددداشك  فعددددددددددا  ياش دددددددددد شيك  دددددددددديشييددددددددددليعش قدددددددددداللبش
يفضددددددددد اشلدددددددددذيشيكأددددددددديشاش،شيفددددددددداك شيكع يددددددددد ش ددددددددد شيك يا دددددددددا شيكدددددددددايسل شييدددددددددد،شادددددددددل شأدددددددددكاي
أدددددددددددديشك حددددددددددددسلش اكشيك عدددددددددددديا دددددددددددداشيكع يدددددددددددد شك  أددددددددددددسفش ددددددددددددأليكشيك   دددددددددددد شا ددددددددددددسيشأددددددددددددالسيش

اقدددددددددددلشالط ددددددددددد شا ددددددددددد شلدددددددددددذيشش،ذكددددددددددديشكأددددددددددداكيشيك لدددددددددددف يلشااشيكلا ددددددددددد اش،شا يددددددددددددشلطددددددددددد عيل
ذكدددددددديشش،ا شيك سيحعدددددددد شTo check دددددددداشيك عدددددددد شلدددددددداش ددددددددأراذ شاششيكأدددددددديشيلددددددددبشيك دددددددديي

ااشيك  دددددددددديشلشيددددددددددلي شقي دددددددددد شيك ددددددددددييشإلش عددددددددددلش سيحعدددددددددد ش دددددددددداشإذيشكددددددددددااشكأددددددددددال دشسأدددددددددديلش
ش.1كذيشلاي شلا  دشاششك اشا يدشايضاشيكفأكلش اشيك يا ا شيكايسل شييد،شابشل

اا دددددددددددداشلشيقفأددددددددددددسشا دددددددددددد ش سيحعدددددددددددد ششTo checkك دددددددددددداشلددددددددددددذيشاك دددددددددددداشكددددددددددددااش
ا دددددددددد شيقددددددددددلشحددددددددددس شيكع دددددددددد شيدددددددددداشيك  ددددددددددايشيي ح يايدددددددددد شش،لددددددددددللااششكللددددددددددا ا شيك أددددددددددسيي ي

ش كفدددددددددددددداسش هددددددددددددددذايكاأدددددددددددددد يشيك  دددددددددددددداشاش،شاشchèqueاشيك س لددددددددددددددي شكفا دددددددددددددد شيك  دددددددددددددداش اك ردددددددددددددد ش
 ددددددددددأليكششيك  دددددددددديشلشيددددددددددل شإلشا دددددددددد شا ددددددددددسشيكددددددددددلي شيكددددددددددذ شياحهدددددددددددشيكع يدددددددددد شإكدددددددددد شيكلطسيقدددددددددد 

ش.2 شيك ييشا شلط ع    ش عياشك حسلشيل

اش دددددددددد شذكدددددددددديشيددددددددددإاش لطددددددددددا شيكفعا دددددددددد ش اك ددددددددددييشيدددددددددداشف دددددددددديشيك فددددددددددس شكددددددددددااشضددددددددددعي اش
إذشكددددددددددددا ايشيلدددددددددددد  ااشش،ا دددددددددددد شفحدددددددددددداسشيكددددددددددددذلسشلااشلددددددددددددايلب اددددددددددددسيشلقفأدددددددددددداسشيكفعا دددددددددددد ش

 لددددددددددددددلسشكهددددددددددددددبشيسرأددددددددددددددااشاششلطدددددددددددددد عكددددددددددددددل شيل لددددددددددددددفلق شيألليكشاأددددددددددددددلا هاشأددددددددددددددكاكاش
ش.3ل لي شا يهبشأل سشيكريسش

                                                           
ش.50 ل لشالطي شسيغس،شحسي  شإأليسش ييش لااشسأيلشياشيكف سي شيك أس ،ش  لااشل  شلط  شاليسشيك  س(،ش ش-1
ش.20ا لشيك علطاش ل لشل الشيك يي،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.386سي ،شليسشيك هض شيكعس ي ،ش لااشل  شلط  ،ش سا شيهللشي لطاكا،شيكاليلطشياشيكلقا شيكفحاسي شيك ش-3
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 :المطلب الثاني
 رصيد في فرنسا دونالتشريعي لجريمة إصدار شيك  مراحل التطور

 دددددددددبشي فقددددددددد شيددددددددداش سيلطا يددددددددداشكقدددددددددلشاح ددددددددد شيك قهددددددددداكشا ددددددددد شااشيك دددددددددييشاا ش ددددددددداشاهدددددددددسش
إلشكددددددددبشيددددددددلر شيك ددددددددييشإكدددددددد شيس لدددددددداشاش،ش قيدددددددد شيكددددددددلا شيألاسا يدددددددد اششإكدددددددد شا سيكدددددددداشيك دددددددد اكي 

ا ددددددددد شيك سيلددددددددد شذكددددددددديشاشش(26  شرددددددددد  شيك أدددددددددفشيك دددددددددا اش ددددددددداشيكقدددددددددساشيكفالددددددددد شا دددددددددسش
ش:شيكفاكي 

 :الفرع األول
 5156إلل غاية  5681مرحلة ما بين 

يكأددددددددددالسشاا ش ددددددددددس ش  احددددددددددسشيكقددددددددددا ااش اددددددددددبشيك  ددددددددددسعشيك س لدددددددددداشالكددددددددددابشيك ددددددددددييش
قددددددددددددلشر دددددددددددد شاش،ش2625كرايدددددددددددد شلدددددددددددد  ش قدددددددددددداشيكفعا دددددددددددد ش دددددددددددددشاش،ش2508حاي يدددددددددددد شش23يدددددددددددداش

 اددددددددسيشكك ددددددددس شاش،شسأدددددددديلشلاا دددددددداشفحددددددددسيبشيعدددددددد شإأددددددددليسش ددددددددييشلددددددددذيشيكقددددددددا ااش أددددددددا ش
يك س لدددددددددداشإكدددددددددد شإأددددددددددليسشيقددددددددددلشلدددددددددداسعشيك  ددددددددددسعشسأدددددددددديلششلاا ددددددددددييشلددددددددددايلثشإأددددددددددليسش

ش.سأيلشلاا  اح دشحسبشيع شإأليسش ييشاشش2625اا شش50قا ااش ؤسيش

حددددددددسيئبشإأددددددددليسشراأدددددددد ش دددددددد شفاييددددددددلش دددددددداش قددددددددائ شلددددددددذيشيكقددددددددا ااشاكلدددددددلش دددددددداش دددددددداسش
ش.2600اا شش20سأيلشيقلشألسشقا ااششلاايك ييش

 : الفرع الثاني
 5191بعد م تمر جنيف مرحلة ما 

يدددددددددداشفلدددددددددداي ش أدددددددددد  شاا دددددددددد ش اددددددددددسيشك ل يدددددددددد شيكفدددددددددداشف ع هدددددددددداشيكلدددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددد ش
  دددددددددددددشيك هدددددددددددداتشاششيكددددددددددددلا فيلدددددددددددديسشيكف ددددددددددددال شيكفحدددددددددددداس ش ددددددددددددياشاش،شيك عددددددددددددا   شيكفحاسيدددددددددددد 

ش، هددددددددددددذاشيكلدددددددددددد لي  اضدددددددددددد شقدددددددددددداي ياشراأدددددددددددد شيلف  شح يدددددددددددد شلا شيكعدددددددددددداكبشلا، اقفأددددددددددددال
كهددددددددددذاشيكلدددددددددد لي ش ددددددددددياشيك  ا دددددددددد شيأددددددددددلطلبش ف دددددددددداياشيأللكددددددددددابشغيددددددددددسشااشلددددددددددذيشيللف ددددددددددابش
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ش الددددددددددلشالاكددددددددددإكدددددددددد شإقا دددددددددد شف ددددددددددسي شيكلددددددددددعاشيأل ددددددددددسشيكددددددددددذ شال شإكدددددددددد ش،شلددددددددددذاشيكددددددددددلا 
يكراأددددددددددددد ش ف اددددددددددددديبشش2645ح يدددددددددددددفشلدددددددددددد  شيكا دددددددددددد شيف اقيددددددددددددد شش،يدددددددددددد ابشلدددددددددددددذاشيكلددددددددددددد لي 

ش2642يف اقيدددددددددد شح يددددددددددفشلدددددددددد  ش ددددددددددبشف لدددددددددداش ددددددددددؤف سش،شيكلدددددددددد لشأل ددددددددددسشاششالكددددددددددابشيكلدددددددددد فح 
يألاكددددددددد شففع ددددددددد ش فاليدددددددددلشش:يف اقيدددددددددا ش،إذشي   قددددددددد شا ددددددددددش ددددددددد ثراأددددددددد ش ألكدددددددددابشيك دددددددددييش

لدددددددددددا شف دددددددددددااعشيكقددددددددددداي ياشيددددددددددداشايك ا يددددددددددد شففع ددددددددددد ش ددددددددددداكل ا شيك لطسالددددددددددد ش،شالكدددددددددددابشيك ددددددددددديي
ش.1يك  ساض شا  شيك ييشسلابشيكلطاي  شففع  ش يا اشيك اك  ش،شيك يي

اقددددددددددلشارددددددددددذشيك  ددددددددددسعشيك س لدددددددددداش ألكددددددددددابشلددددددددددذاشيلف اقيدددددددددد شيدددددددددداشيأللكددددددددددابشيك فع قدددددددددد ش
اقددددددددلشالردددددددد شيك  ددددددددسعشيك س لدددددددداشا دددددددد شلددددددددذيش،شع دددددددد ش دددددددددكا دددددددد شا دددددددد شيفلدددددددداعشياشش اك دددددددديي

ذكدددددددددددديش  احددددددددددددسشاش،شيكعليددددددددددددلش دددددددددددداشيكفعددددددددددددلي  ش2648اكفددددددددددددا سشش45ا شقددددددددددددا ااشيكقددددددددددددا ااش
 ددددددددددددداس شش05كدددددددددددددذيشقدددددددددددددا ااشاشش2633ي دددددددددددددايسشش42قدددددددددددددا ااشاش،ش2645 ددددددددددددداياشش03يكقدددددددددددددا ااش

يكعقدددددددددددددداسش دددددددددددددداشاشش اكاقايدددددددددددددد يك فع دددددددددددددد شش2678ي ددددددددددددددايسشلدددددددددددددد  شش54 ددددددددددددددبشقددددددددددددددا ااش،ش2637
ش.يكحسيئبشيكراأ ش اك يي
ش، لطاقدددددددددددددد شيلئف دددددددددددددداااششأددددددددددددددلسشقددددددددددددددا ااشا دددددددددددددداشيك دددددددددددددديكا ش2662اشيدددددددددددددداشلدددددددددددددد  ش

اشياضدددددددددددددلااشكي يددددددددددددد ش سلدددددددددددددا اش2660يشيكقدددددددددددددا ااشأدددددددددددددلسشيددددددددددددداشلددددددددددددد  شافلط يقددددددددددددداشكهدددددددددددددذ
ش.فلط ي شلذيشيكقا اا

ا دددددددددد شكدددددددددد ش دددددددددداشاأددددددددددلسشيك س لدددددددددداشاش  احددددددددددسشلددددددددددذيشيكقددددددددددا ااشلاددددددددددسشيك  ددددددددددسعش
،شيكاي دددددددددش ددددددددسلش دددددددداشكليدددددددددش دددددددداش دددددددديكا اشش دددددددداشلددددددددلسش دددددددديكا شارددددددددس سأدددددددديلششلاا دددددددديكاش

لشيسيدددددددددد شلددددددددددذيشيكلاددددددددددسشإلشإذيشقددددددددددابش لددددددددددليلشقي دددددددددد شيك ددددددددددييشيكددددددددددذ شكددددددددددااشقددددددددددلشاأددددددددددلساشاش
 .شش2 اشفاسيخشف  يردش ذكيشذكيشر  ش هسشاششسأيلشلاا

                                                           
 البشلا لشيكلطسيا  شا البش ل لشيألاسي شيكفحاسي شايكع  يا شيك أسيي ،شليسشيك ليس شك   سشايكفااي شايكلط اا شيألسلاشش-1

ش.36 ش0525
ش.25للاشأال شيك سأ اا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
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  :المبحث الثاني
 رصيد في بع  الدول العربية دونلجريمة إصدار شيك التطور التشريعي 

ش، عدددددددددددتشيكدددددددددددلا شيكعس يددددددددددد  دددددددددددياشقددددددددددداي ياششفقددددددددددداسس  ددددددددددداشل ددددددددددديشييددددددددددددشااشل دددددددددددايش
ارددددددددددذ ش دددددددددداشالكددددددددددابشيف اقيدددددددددد شح يددددددددددفشيك فع قدددددددددد ش ألكددددددددددابشراأدددددددددد شف دددددددددديشيكددددددددددلا شيكفدددددددددداش

كحسي ددددددددددددد شلددددددددددددد لاا شيددددددددددددداشلدددددددددددددذيشيك  لدددددددددددددثشيكفعدددددددددددددستشك فلطددددددددددددداسشيكف دددددددددددددسيعاشاشش،يك ددددددددددددديي
 شش: عتشيكلا شيكعس ي شا  شيك لاشيكفاكا سأيلشياشلااإأليسش ييش

  :المطلب األول
 رصيد في األردن دونالتطور التشريعي لجريمة إصدار شيك 

يك عددددددددددا   شش ش ددددددددددديكفدددددددددداشفلدددددددددداش دددددددددداشاك ددددددددددسشيكلدددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددد شيعف ددددددددددسشيك ددددددددددييش
ااش يدددددددددد هبشا ددددددددددياش،شا  لددددددددددهب ددددددددددياشيأليددددددددددسيلشيكفدددددددددداشفقددددددددددابشيك أددددددددددسيي شاششيكفحاسيدددددددددد شايك اكيدددددددددد 

،شي ف ددددددددداسياك دددددددددسشيكحدددددددددسيئبش اك ددددددددديكا ش ددددددددداشكدددددددددذكيشاأددددددددد ل شيكحدددددددددسيئبشيك فع قددددددددد شاششيكفحددددددددداس
كهددددددددذيشيكلدددددددد لشقا ا يدددددددد شضدددددددد شل ايدددددددد شاشش دددددددداشاحدددددددد يأل ددددددددسشيكددددددددذ شحعدددددددد شيك  ددددددددسعشيفددددددددلر ش

 ددددددددداش دددددددددياشاش،شسأددددددددديلشلااإأدددددددددليسش دددددددددييشيعددددددددد شذكددددددددديشاددددددددداشلطسيددددددددد شفحدددددددددسيبشاش،شيكفحددددددددداس 
شلاايك  دددددددددسعشيألسل ددددددددداشيكدددددددددذ ش ددددددددد شا ددددددددد شحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشيك  دددددددددساياشلدددددددددؤلكش
ش عددددددددددل شفعدددددددددددلي   دددددددددددسشيكددددددددددذ شش2602يكعقا ددددددددددا شيكأدددددددددددالسشلدددددددددد  شيدددددددددداشقدددددددددددا ااشسأدددددددددديلش

ش:شذكيشا  شيك لاشيكفاكااش

 :الفرع األول
 مرحلة سن قانون العقوبات

  احدددددددددددسشسأددددددددددديلششلااكقدددددددددددلشف ددددددددددداا شيك  دددددددددددسعشيألسل ددددددددددداشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش
يكفددددددددددداشفددددددددددد  شا ددددددددددد شاش،ش2602 ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شيكأدددددددددددالسشلددددددددددد  شش302يك دددددددددددال ش
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ـــــة شـــــيكا اشش:ا دددددد ـــــن أعطـــــل بســـــوس ني ـــــل م ـــــه ك ـــــدف رصـــــيد ال يقابل ـــــد لل ـــــائم مع أو ، ق
محــــــل أو ســــــحب بعــــــد إعطــــــاس الشــــــيك ، الشــــــيككــــــان الرصــــــيد أقــــــل مــــــن قيمــــــة 

ــــــــث يصــــــــب  ، الرصــــــــيد ــــــــة أو بعضــــــــه بحي ــــــــي بقيم ــــــــاقي ال يف ــــــــب الب الشــــــــيك يعاق
إلــــــل خمســــــين ال رامــــــة مــــــن عشــــــرة دنــــــانير و  بــــــالحبس مــــــن شــــــهرين إلــــــل ســــــنتين

ش.1اأو بعحد  هاتين العقوبتيندينارا 

يددددددددداشسأددددددددديلششلاا دددددددددييشااددددددددد اشااشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسشيفضددددددددديش ددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال ش
 ددددددددددد شا  ددددددددددددشش،يك دددددددددددييشك  لدددددددددددف يلإالطددددددددددداكشيكلدددددددددددالسش حدددددددددددسلش فقدددددددددددابشيألسل ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااش

يكسأدددددددددديلشاقدددددددددد ش دددددددددداشقي ددددددددددد شااشكدددددددددددااشقا دددددددددد شك لددددددددددلسشش أ دددددددددددشكددددددددددي شكدددددددددددش قا ددددددددددد شايدددددددددداك
 ددددددددداشيلش ليدددددددددثشيأددددددددد يشيك ددددددددداقاش،شاشقدددددددددابش لدددددددددلسشيكسأددددددددديلشك ددددددددددشااش عضددددددددددا،شيك ددددددددديي

يكرسي دددددددددددددددد شااش إلددددددددددددددددل شلددددددددددددددددافياشاششإذشيعاقددددددددددددددددسشيك اادددددددددددددددد ش دددددددددددددددداكل  ش، قي دددددددددددددددد شيك دددددددددددددددديي
ش.يكعقا فيا

يألسل دددددددددداشا دددددددددداسشيدددددددددداشااشيك  ددددددددددسعش،شاش دددددددددداشي لدددددددددداشا دددددددددد ش دددددددددد شيك ددددددددددال شاادددددددددد ا
اضدددددددددعدشك فدددددددددليا ش ددددددددد شاششيك دددددددددييشسيكدددددددددذ شاأدددددددددل،شإكددددددددد شحسي ددددددددد شيكلدددددددددالسلدددددددددذاشيك دددددددددال ش

ا ش،شفقددددددددددابشيكحسي دددددددددد  هددددددددددذاشيأليعددددددددددا شاش،شقا دددددددددد شك لددددددددددلسا  دددددددددددشا دددددددددددشكددددددددددي شكدددددددددددشسأدددددددددديلش
 عددددددددددددددلشااشلددددددددددددددلسشيكسأدددددددددددددديلشك دددددددددددددددشااش عضدددددددددددددددش،شسأدددددددددددددديلشلاايعدددددددددددددد شإالطدددددددددددددداكش ددددددددددددددييش

ش.إأليسشيك يي

االطددددددددد شااشيك  دددددددددسعشيألسل ددددددددداشااددددددددد اشك ددددددددداشي لددددددددداشايضددددددددداشا ددددددددد ش ددددددددد شيك دددددددددال ش
ااششيكرسي دددددددددددددد اششلددددددددددددددايكش دددددددددددددداكل  ،شيدددددددددددددداشفاقيدددددددددددددد شيكعقا دددددددددددددد ك قاضدددددددددددددداشلدددددددددددددد لط شفقليسيدددددددددددددد ش

                                                           
ش.85، سح شلا  ، ش  اسشإكيدشياشاي اشيكعسي اشاآرسااش-1
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يكقددددددددددداي ياشيكفددددددددددداشلشف ددددددددددد يشيكقاضددددددددددداشا  شرددددددددددد فش عدددددددددددتش، إلدددددددددددل شلدددددددددددافياشيكعقدددددددددددا فيا
ش.يكل لط شك اشلاشيك أاشكل شيك  سعشيكحايئس شك اشل س شياشلي دلذاش

 :الفرع الثاني
 العقوبات من قانون 125مرحلة تعديل المادة 

 عدددددددددلش دددددددددساسشر ددددددددد شلددددددددد اي شا ددددددددد شإأدددددددددليسشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا شاحدددددددددس شيك  دددددددددسعش
كلددددددددددد  شش57شذكددددددددددديش  احدددددددددددسشيكقدددددددددددا ااشسقدددددددددددباش،شيألسل ددددددددددداشفعدددددددددددلي شا ددددددددددد شلدددددددددددذيشيكقدددددددددددا اا

اأدددددددددددددد ل شا دددددددددددددد شاشش دددددددددددددداشقددددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددددا ش302ليددددددددددددددثشاددددددددددددددلك شيك ددددددددددددددال شش،2600
معــــــد كــــــل مــــــن أعطــــــل بســــــوس نيــــــة شــــــيكا ال يقابلــــــه رصــــــيد قــــــائم اشش:يك لدددددداشيكفدددددداكا

ـــــدف  ـــــة الشـــــيك، لل ـــــن قيم ـــــل م ـــــان الرصـــــيد أق ـــــاس الشـــــيك ، أو ك ـــــد إعط أو ســـــحب بع
أو أصــــــدر كــــــل الرصــــــيد أو بعضــــــه بحيــــــث يصــــــب  البــــــاقي ال يفــــــي بقيمــــــة الشــــــيك 

فــــــــي الحالــــــــة التــــــــي ال يجيزهــــــــا أمــــــــرا للمســــــــحوب عليــــــــه لالمتنــــــــاع عــــــــن الــــــــدف  
ـــــانون  ـــــل ســـــنتين،الق ب رامـــــة مـــــن خمســـــين دينـــــارا و  يعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــنة إل

عقوبـــــــة و  عقوبـــــــة الحـــــــبس عـــــــن شـــــــهرال يجـــــــوز تخفـــــــي  و  دينـــــــارإلـــــــل مـــــــائتين 
ش.اعند وجود أسباب مخففة تقديريةال رامة عن عشرة دنانير 

يفضدددددددددديش دددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شاادددددددددد اشااشيك  ددددددددددسعشيألسل دددددددددداشاضددددددددددافشإكدددددددددد شيعدددددددددد ش
 عضدددددددددددش عددددددددددلشإأددددددددددليسشيكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااشيعدددددددددد شلددددددددددلسشاششأدددددددددديلسششلاا ددددددددددييشإأددددددددددليسش
اددددددددددداشيكدددددددددددلي شلااش  دددددددددددسسشيعددددددددددد شإأدددددددددددليسشا دددددددددددسشك  لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشك  ف ددددددددددداعشيك دددددددددددييش
 عقا ددددددددد شيكلددددددددد  ش ددددددددداشحسي ددددددددد شيعاقدددددددددسشا يهددددددددداشيكقدددددددددا ااشياف دددددددددسشلدددددددددذيشيك عددددددددد شاشش،اقدددددددددا ا 
ا دددددددد شي لدددددددداشاششلي دددددددداسش دددددددداشر لددددددددياشلي دددددددداسشإكدددددددد ش ددددددددائفا رسي دددددددد شاششإكدددددددد شلدددددددد فيالدددددددد  ش
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إكدددددددددد شش1 دددددددددداش ددددددددددهسياش دددددددددداشيكلددددددددددلشيألل دددددددددد شك عقا دددددددددد ششسيدددددددددد ااشيك  ددددددددددسعش دددددددددد شيك ددددددددددال ش
إذشسيعدددددددد ش دددددددداش اك لدددددددد  شكعقا دددددددد شيكرسي دددددددد شيكلددددددددلشيألل دددددددد شش دددددددداك دددددددداشسيدددددددد شايضدددددددداش،شلدددددددد  

ش.ا س شل ا يسشإك شر لياشلي اس

حدددددددددددددالشيألادددددددددددددذيسشيك ر  ددددددددددددد شيددددددددددددد شيحدددددددددددددسشااشفر دددددددددددددتشاقا ددددددددددددد شاششاشيددددددددددددداشلاكددددددددددددد 
ش.ا س شل ا يسشااشاقا  شيكرسي  اششيكل  شااش هس

لدددددددددداشل ايدددددددددد شيك قدددددددددد شيك اضدددددددددداا شيك  ددددددددددسعش دددددددددداشيكف ددددددددددليلشيدددددددددداشيكعقا دددددددددد ششاغددددددددددست
يدددددددددؤل شيقضددددددددداش دددددددددأاشلئف دددددددددااشيكعدددددددددابشيكدددددددددذ شي  ددددددددددشل ايددددددددد شاش،كدددددددددألي شك اياكيددددددددداشيك دددددددددييش
يدددددددددددددداشفلدددددددددددددداي شعددددددددددددددلشااشاأدددددددددددددد يشيقددددددددددددددابش ااي دددددددددددددد شيك قددددددددددددددالش ، ا فاابشفددددددددددددددديك ددددددددددددددييشااي 

ش.يك عا   ش ياشيأليسيل

اش ددددددددددداشلشي لددددددددددداشايضددددددددددداشا ددددددددددد شيكفعدددددددددددلي شيكدددددددددددذ شالرددددددددددد شا ددددددددددد ش ددددددددددد شيك دددددددددددال ش
ااشاششيكفقليسيددددددددددددددد شيكفددددددددددددددداشلددددددددددددددد  يكلددددددددددددددد لط ششفسيحددددددددددددددد شادددددددددددددددايألسل ددددددددددددددداشااشيك  دددددددددددددددسعشش302

شااشيكرسي ددددددددد اقا ددددددددد شيكلددددددددد  شفلط يددددددددد شيي ددددددددداشيفع ددددددددد ش الرفيددددددددداسش دددددددددياش،ش  لهددددددددداشك قاضدددددددددا
ش.اقا  شيكرسي  شكعقا  شفك ي ي اشش فلط ي شيكل  يكقاضاش  ابشاأ يشاش

 :الفرع الثالث
 5166سنة  11بموجب القانون رقم  125المادة  تعديل

ش أدددددددددددلسشيك دددددددددددييي  دددددددددددأشيك دددددددددددييشادددددددددددال ش دددددددددددياش   ددددددددددد شا دددددددددددرا شالدددددددددددبشيكلدددددددددددالسش
لددددددددددداشاششايك لدددددددددددف يل،اشادددددددددددال ش  ددددددددددديشاش دددددددددددلي شقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشيك  دددددددددددابشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشاش

ش لط يعفددددددددددددا  ددددددددددداشااشيك دددددددددددييشش،ااشأل دددددددددددسايأدددددددددددلسشيك دددددددددددييشكأددددددددددداكلدشيك دددددددددددر شيكدددددددددددذ ش
شإ دددددددددددداشيكفلدددددددددددد يبشااشيك  ااكدددددددددددد ادددددددددددداشلطسيدددددددددددد شذكدددددددددددديشاش،ش فددددددددددددليا ش ددددددددددددياشيأل ددددددددددددرا كعددددددددددددلش 

                                                           
ش.2600ق  شيكفعلي شل  شش302ي اسشيك ال شش-1
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كفدددددددددددليا شيكلددددددددددد لي شيكفحاسيددددددددددد شلددددددددددداشاك دددددددددددسشيكلطدددددددددددس شاش،يكفاهيسيكيلايددددددددددد شااشاددددددددددداشلطسيددددددددددد ش
ش302  احدددددددددددسشفعدددددددددددلي شيك دددددددددددال شسل ددددددددددداشيك  دددددددددددسعشيألشاكدددددددددددذكيشفدددددددددددلر ش، دددددددددددياشيأل دددددددددددرا 

شكلا  ددددددددددد اضدددددددددداعشفاهيددددددددددسشيك ددددددددددييشااشفلدددددددددد يبشيكريددددددددددسش دددددددددديكاش لددددددددددفل شيكددددددددددلي شف دددددددددداا شاش
ااشيع دددددددددبشا ددددددددددشغيدددددددددسشقا ددددددددد شش،ي ددددددددداش قي ددددددددد شيك ددددددددديي قا ددددددددد شكدددددددددي شكددددددددددشلددددددددداشيع دددددددددبشا ددددددددددشاش

لشفقدددددددددد شيكلدددددددددد  شك ددددددددددل شردددددددددد شكهدددددددددداشاقا دددددددددد شاششياف ددددددددددسشلددددددددددذيشيك عدددددددددد شحسي دددددددددد اششك أدددددددددسف
الشفايددددددددلشادددددددداش،شغسي دددددددد شلشفقدددددددد شادددددددداش ائدددددددد شلي دددددددداساش،شلشفايددددددددلشادددددددداشلدددددددد فيااششلدددددددد  ادددددددداش

ش.ئفاشلي اسا 

ككايددددددددددددددد شيك فعددددددددددددددددا  ياشيكل ايددددددددددددددد شيكحايئيدددددددددددددددد شاشغدددددددددددددددستشيك  دددددددددددددددسعشلدددددددددددددددداشفددددددددددددددداييسش
  ددددددددددداشي لددددددددددد ش،يك لدددددددددددف يلشاششفايلطدددددددددددؤش دددددددددددياشيكلدددددددددددالسشأددددددددددد لإذشادددددددددددال ش ددددددددددداشي،ش اك ددددددددددديي

لددددددددبشغس دددددددداكشادددددددداشاششيكددددددددذياشيددددددددفبشيكفددددددددليا ش يدددددددد هبش ايلددددددددلط شيك ددددددددييضددددددددسسيش لددددددددائسشيأليددددددددسيلش
كددددددددددددددذكيشفددددددددددددددلر شيك  ددددددددددددددسعشش،1يكفدددددددددددددداشال شإكدددددددددددددد شإ  دددددددددددددداكشيك ددددددددددددددييشيألأدددددددددددددد ي شيكع قدددددددددددددد ش

كددددددددي ش ددددددددأاشلددددددددذيشيك ددددددددييشلدددددددداشيع ددددددددبشاش،شيك ددددددددييشإكدددددددد شآرددددددددسكيعاقددددددددسش دددددددداشيقددددددددابش فاهيددددددددسش
ش.قا  شك أسفااشيع بش أ دشغيسشقي فدشاياكشي اش كا  شكدش قا  ش

يعددددددددددد شش302فعدددددددددددلي شيك دددددددددددال شك ددددددددددداشاضدددددددددددافشيك  دددددددددددسعشيألسل ددددددددددداشايضددددددددددداش  احدددددددددددسش
ش،أددددددددددددددسيدشإكدددددددددددددد شيأليعددددددددددددددا شيك حس دددددددددددددد شااشفاقيعدددددددددددددددش أدددددددددددددداس شف  دددددددددددددد فلسيددددددددددددددسشيك ددددددددددددددييش

اأدددددددددداس شفلسيددددددددددسشيك ددددددددددييش لطسيقدددددددددد شك  اهددددددددددسشرأدددددددددد شكهدددددددددداش  دددددددددد شيكعقا دددددددددد شيك قددددددددددسس شاش
 لط عهدددددددددداشيكددددددددددذ شفقددددددددددابشيك  ددددددددددايشك دددددددددداشيلددددددددددسسش دددددددددديكاشا دددددددددد شيك  دددددددددداذجش،شف  دددددددددد شأددددددددددسيد

ك ددددددددددداشياقددددددددددد ش لطسيقددددددددددد شف  ددددددددددد شأدددددددددددسيدشا ددددددددددداشأددددددددددداس شيكفاايددددددددددد ش،ا ائ هاافاايعهددددددددددداشا ددددددددددد ش
يك ددددددددددالعشكددددددددددل شيك  دددددددددديشيكددددددددددذ شادددددددددداش  دددددددددداذجشيكفاقيدددددددددد شفاقيعدددددددددداشيرف ددددددددددفشا دددددددددد شيك ددددددددددييش

يددددددددددإذيشكدددددددددددااشلدددددددددددذيشيكفاقيددددددددددد ش،شا دددددددددددلشفلددددددددددد يبشيك دددددددددددييشا دددددددددد شالالددددددددددددشفحدددددددددددس شيك ضددددددددددالا 
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ا ددددددددددداشإذيشكدددددددددددااشغيدددددددددددسش،شيفلطدددددددددددا  ش ددددددددددد شفاقيددددددددددد شيك دددددددددددييشيقدددددددددددابشيك  ددددددددددديش أدددددددددددسفشيك ددددددددددديي
لدددددددددددذيشلددددددددددداشيك عددددددددددد شيك عاقدددددددددددسشا يددددددددددددشاش،شي  ددددددددددد شيك  ددددددددددديشاددددددددددداشأدددددددددددسفشيك ددددددددددديي لطدددددددددددا  ش

ش.2655ل  شش56شقا ااشسقبيكيك علك ش  احسشش302  احسشيك ال ش

 الو ، يعاقــــــــب بــــــــالحبس مــــــــدة ال تقــــــــل عــــــــن ســــــــنةاشش:اش دددددددد شيك ددددددددال شكاكفدددددددداكا
ال تزيـــــد عـــــن مـــــائتي و  ال تقـــــل عـــــن مائـــــة دينـــــارب رامـــــة و  ســـــنواتتزيـــــد عـــــن ثـــــالث 

ششش:علل ارتكاب األفعال التاليةدينار كل من أقدم بسوس نية 

هـــــــو و  لحاملـــــــهأو ســـــــلمه شـــــــيكا مســـــــتحق الـــــــدف  إذا ظهـــــــر ل يـــــــره شـــــــيكا  –
 .يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرفيعلم أنه ليس له مقابل 

شش.اشإذا حرر شيكا أو وق  عليه بصورة تمن  صرفه –

فعدددددددددددلي شآردددددددددددسش  احدددددددددددسشيكقدددددددددددا ااشش302لدددددددددددذيشاقدددددددددددلشف ددددددددددد شلدددددددددددذيشيكفعدددددددددددلي شك  دددددددددددال ش
  احدددددددددسشلدددددددددذيشيكفعدددددددددلي شقيدددددددددلشيك  دددددددددسعشلددددددددد لط شيك لك ددددددددد شيددددددددداشاش،ش2660لددددددددد  شش22شسقدددددددددب

إذشلشش،    ددددددددداشلددددددددداش  أدددددددددا شا يددددددددددشيددددددددداشيكقدددددددددا ااشيك ر  ددددددددد شلاكددددددددد شاردددددددددذلاش ددددددددداكاساف
ادددددددددداشر لددددددددددياشيكرسي دددددددددد شاششيكلدددددددددد  شادددددددددداش   دددددددددد شا ددددددددددهساقا دددددددددد ششتيحددددددددددااشكهدددددددددداشفر ددددددددددي

ش.يكل  ش اكرسي  كهاشيلف لي شك اشلشيحااش،شلي اس

ااشلاكدددددددددد شلددددددددددليلشيك  ددددددددددفك ش  دددددددددددش،شاشيدددددددددداشلاكدددددددددد شف دددددددددداا شيك دددددددددداكاشادددددددددداش ددددددددددكايا
اشلشفقدددددددددد شادددددددددداشيكفدددددددددديكرسي دددددددددد شاقا دددددددددد شقي دددددددددد شيك ددددددددددييشيددددددددددإاشيك لك دددددددددد ش  ا دددددددددد ش فاقيدددددددددد ش

لفددددددددد ش عدددددددددلشأدددددددددلاسشا ددددددددد شااشلشفقددددددددد شاددددددددداش ائددددددددد شلي ددددددددداسش،ش ددددددددداشقي ددددددددد شيك دددددددددييش58%
ش.1ااشيكلسح شيكقلطعي شيكلكبش
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اش ددددددددددداشي كددددددددددداش  لافددددددددددددشا ددددددددددد شيكفعدددددددددددلي  شيكفددددددددددداشالر هددددددددددداشيك  دددددددددددسعشيألسل ددددددددددداش
ااشيك  دددددددددددسعش،ش2602 ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شي فدددددددددددليكش ددددددددددداشلددددددددددد  شش302ا ددددددددددد شيك دددددددددددال ش

يك قدددددددددسس شك يعدددددددددا شيك سفك ددددددددد شلدددددددددايكش ددددددددداشق ددددددددد شي دددددددددللش ددددددددداشيكعقا ددددددددد شيددددددددداشكددددددددد شفعدددددددددلي ش
ذيشيكلددددددددددددددد لشهدددددددددددددددذكددددددددددددددديش هدددددددددددددددلفشفددددددددددددددداييسشيكل ايددددددددددددددد شيكقا ا يددددددددددددددد شكاش،ااشيك اهسشيكلدددددددددددددددالس
يك قدددددددددالشيددددددددداشفلددددددددداي شيك عدددددددددا   ش دددددددددياشيددددددددداكشفقدددددددددابش قدددددددددابشاششيكدددددددددذ شيعف دددددددددسشالي يكفحددددددددداس ش

ش.ليأليسي

ك ددددددددددداشي لددددددددددداش ددددددددددداشرددددددددددد  شلدددددددددددذاشيكفعدددددددددددلي  شايضددددددددددداشفقييدددددددددددلشيك  دددددددددددسعشكلددددددددددد لط ش
ش.ياشفلط ي شيكعقا ا شيك قسس شكهذاشيأليعا يكقاضاش

  :المطلب الثاني
 رصيد في مصر دونالتطور التشريعي لجريمة إصدار شيك 

سأددددددددددديلشيددددددددددداشيكف دددددددددددسي شيك أدددددددددددس ششلااكقددددددددددلش دددددددددددسشفحدددددددددددسيبشيعددددددددددد شإأدددددددددددليسش ددددددددددييش
   ا دددددددددد شحسي دددددددددد شسأدددددددددديلششلااييهدددددددددداشيعدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش سل دددددددددد شياف ددددددددددسش،ش  ددددددددددسل فيا
شيللفيددددددددددا اششيك أددددددددددسااشيفدددددددددايسشا دددددددددد شسكددددددددداشي ددددددددددفسلطشكفحدددددددددسيبشلددددددددددذيشيك عدددددددددد شاش،شيك أدددددددددس

ش.يك فض اشقا ااشيكعقا ا ش2653كذكيشاشش2554قا ااششذكيش  احساش

 : الفرع األول
 رصيد بمثابة جريمة النصب دوناعتبار فعل إصدار شيك 

 شللي ددددددددددددد شيكعهدددددددددددددلشيددددددددددددداشسأددددددددددددديلشحسي دددددددددددددشلاافعف دددددددددددددسشحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش
إكددددددددددددد شلدددددددددددددذاشيكحسي ددددددددددددد ششي دددددددددددددسشذكيشااشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس شكدددددددددددددب،يكف دددددددددددددسي شيك أدددددددددددددس 

إذش،شيك فع ددددددددددددددد ش اكعقا دددددددددددددددا ش2653لشيددددددددددددددداشقدددددددددددددددا ااشاشش2554إلط قددددددددددددددداشلشيددددددددددددددداشقدددددددددددددددا ااش
 قا ددددددددد شإلشإذيشفددددددددداييسششلااكدددددددددااشلدددددددددذيشيكقدددددددددا ااشلشيعاقدددددددددسشا ددددددددد شيعددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

ا شيلددددددددددفع ا شلددددددددددالسشيك ددددددددددييشيكددددددددددسكاشيك ددددددددددال شكحسي دددددددددد شيك أددددددددددس،يدددددددددداشلددددددددددذيشيك عدددددددددد ش
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ش،ا دددددددددد شيك فعددددددددددا  يا شيللفيددددددددددااششكلطددددددددددس شيلفياكيدددددددددد شيهددددددددددلفش دددددددددداشر كهدددددددددداشإكدددددددددد شيك أددددددددددس
يكك يددددددددددسياش دددددددددداش سفك دددددددددداشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد ش دددددددددداشإيدددددددددد  شلدددددددددداش دددددددددداشال شإكدددددددددد شاشش اك دددددددددديي
ش.يكعقاس

اش اددددددددددسيشك دددددددددداشك  ددددددددددييش دددددددددداشال يدددددددددد شيقفأددددددددددالي ش ااف دددددددددداساشالددددددددددي  شيكفعا دددددددددد شيدددددددددداش
لددددددددددددداا شيكقضددددددددددددداكشيك أدددددددددددددس شإضددددددددددددد اكشل ايددددددددددددد ش،ك  قاليك حدددددددددددددا شيلقفأدددددددددددددال شك دددددددددددددلي ش

ا ش،  اح هدددددددددداشلددددددددددذيشيك عدددددددددد ذكيشادددددددددداشلطسيدددددددددد شإأددددددددددليسشالكددددددددددابشيحددددددددددسبشاش،كهددددددددددذاشيكاسقدددددددددد 
حدددددددددالش أدددددددددا شقا ا يددددددددد شاششبل ادددددددددسيشكعددددددددداششغيدددددددددسشا ددددددددددش، قا ددددددددد شلاايعددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

يددددددددداشفلط يددددددددد ش  ددددددددداشااشيكقاضددددددددداشفف  ددددددددد ش ها ددددددددددشيأللالدددددددددي شاششفحدددددددددسبشلدددددددددذيشيك عددددددددد شآ دددددددددذيي
 دددددددددداشال شإكدددددددددد شفعدددددددددداستشيأللكددددددددددابشيكأددددددددددالس ش دددددددددداشق دددددددددد شيكقضدددددددددداكشيك أددددددددددس ش،شيكقددددددددددا اا

سأددددددددديلششلاايدددددددددذلسشيكددددددددد عتش  ددددددددددشإكددددددددد شااش ددددددددداشيأدددددددددلسش ددددددددديكاش،شيددددددددداشلدددددددددذيشيك حدددددددددا 
لدددددددددداش دددددددددداشاششيللفيددددددددددا اششيك أددددددددددسا دددددددددددش سفكددددددددددسشحسي دددددددددد ششيفعددددددددددياشاقا دددددددددددشا دددددددددد شياف دددددددددداس

ش2653لدددددددددد  شككددددددددددذيشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا شيك عددددددددددل شاشش1ش2554لدددددددددد  شقددددددددددا ااش دددددددددد شا يدددددددددددش
قا ا ددددددددداشكددددددددداشيلدددددددددفلياشايدددددددددلشيعدددددددددلش ددددددددداشيك أدددددددددسشيك عاقدددددددددسشا يددددددددددششاش:كدددددددددذكيشقضددددددددد شا دددددددددداش

ا دددددددد شالددددددددلشيك  ددددددددايشفلدددددددداي شأددددددددالسيش  دددددددددشكددددددددذكيششداالطددددددددااشضدددددددد ا اشش دددددددداشا ددددددددسش   رددددددددا
،شيك   ددددددد شيك لدددددددا ش ددددددددإيها ددددددداش  ددددددددش دددددددأاشكددددددددشيددددددداشيك  ددددددديش   ددددددد شيايدددددددلشاددددددداشقي ددددددد شيكدددددددلياش 

لشي ددددددداش ددددددداشحهددددددد شاردددددددس شاششيددددددداشيك  ددددددديش ددددددداكشكددددددداشكدددددددديشككددددددداشاهدددددددسشيي ددددددداش عدددددددلشا ددددددددشكدددددددب
ش.2اش قي  شيكليا

ش2642ش–ش20ش-58 فدددددددددددددداسيخشك دددددددددددددداشقضدددددددددددددد ش لك دددددددددددددد ش أددددددددددددددسشيكك يدددددددددددددد شيألل يدددددددددددددد ش
لددددددددداشيع دددددددددبشاش،ش  ددددددددديشكدددددددددي شك  لدددددددددا ش ددددددددددش قدددددددددالشا ددددددددد فلايددددددددد شاشإاشإالطددددددددداكشش: دددددددددد اشي دددددددددا

                                                           
شيك  ر .ش2554 اي  سشش24قا ااشيكفحاس شيكأالسش األ سشيكعاكاشياشش-1
ياش عاتشا لشيك فاح،شيك اسي شيكعا  شكحسيئبشيك ييشياشيكف سي شيك أس ،ش كف  شااكبشيك كسشايكقا ااشك   سشش  اسشإكيدش-2

ش.ش227،ش 0553ايكفااي ش أسش
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شيكفدددددداشقددددددلشيفددددددأ سش هدددددداش دددددداكشيدددددداشيك  دددددديشلطسيدددددد ش دددددداشلطددددددس شيللفيددددددا ا دددددددشكددددددبشي ددددددياشكدددددددش
ألاشيكفلايددددددددددد شا ددددددددددد شاس ش لط ددددددددددداعشا يهددددددددددداشاششككدددددددددددااشيك دددددددددددفهبشفددددددددددداحسي،شيك ح ددددددددددداشا يددددددددددددش

يك ددددددددددفهبش اللفيددددددددددا شإكدددددددددد شيددددددددددإذيشفاأدددددددددد ش،شسقددددددددددبشللددددددددددا داششيلددددددددددبشيك ددددددددددفهباششيلددددددددددبشيك  ددددددددددي
لددددددددددداشاش،شا ددددددددددد ش ضددددددددددائ ش ددددددددددداشيك ح دددددددددداشا يددددددددددددش الددددددددددفع اكدشلطسقددددددددددداشيلفياكيدددددددددد ي كشيللددددددددددف

سقددددددددبشاشش لط دددددددداعش الددددددددبشيك  دددددددديشاا يدددددددددشيلددددددددبشيك ددددددددفهباددددددددستش ددددددددييشا دددددددد شيك ح دددددددداشا يدددددددددش
يك ددددددددددددذكاسشلدددددددددددداشااشكدددددددددددددشللددددددددددددا ا شيدددددددددددداشيك  دددددددددددديشاشش ددددددددددددااس اال دددددددددددددش ايقعدددددددددددد شاش،شللددددددددددددا د

ش.اشيفكااشلذاشيكايقع ش أ اش عاق اشا يد

يعدددددددد شيأددددددددليسش ددددددددييشيدددددددداشلددددددددياشذلددددددددسشحا ددددددددسش دددددددداشيكقضدددددددداكشإكدددددددد شاددددددددلبشفحددددددددسيبش
،شيللفيدددددددددددددا اششيلفدددددددددددددا شا ددددددددددددد شيكدددددددددددددسكاشيك دددددددددددددال شكحسي ددددددددددددد شيك أدددددددددددددس قا ددددددددددددد شإلشإذيششلاا

يكك يدددددددددسش ددددددددداش سفك ددددددددداشلدددددددددذيشيك عددددددددد ش  ددددددددداشحعددددددددد ش    ددددددددداشيددددددددد  شا يددددددددددشيكقدددددددددا ااشآ دددددددددذييش
ش. اشيكعقاسااشف  ي

ذكددددددددديشإكددددددددد شكدددددددددااشيكقدددددددددا ااشيك أدددددددددس ششيكلددددددددد سشيدددددددددالشاسحددددددددد ش عدددددددددتشيك دددددددددسيحشقددددددددداش
يكدددددددددذ شكدددددددددااشراكيددددددددداش ددددددددداشفحدددددددددسيبشلدددددددددذيش لدددددددددف ليش ددددددددداشيكقدددددددددا ااشيك س لددددددددداششآ دددددددددذييشكددددددددداا

ش.1اشيللفيا اششي شحسيئبشيك أس يكف  شلاشيآلرسش ااف اساش اشقاش،شيك ع 

 رصيد دونإصدار شيك  فعل مرحلة تجريم :الفرع الثاني

يعف ددددددددددددددسشيكف ددددددددددددددسي شيك س لدددددددددددددداشيك أددددددددددددددلسشيألا شيكددددددددددددددذ شيلددددددددددددددفقاش  دددددددددددددددشيك  ددددددددددددددسعش
قددددددددلشقددددددددابشيك  ددددددددسعشيك س لدددددددداش فحددددددددسيبشيعدددددددد شيأددددددددليسش ددددددددييش.شاش عاددددددددبشقاي ي ددددددددديك أددددددددس ش

إذش ددددددددددددد شأدددددددددددددسيل شش2627يا شش50سأددددددددددددديلش  احدددددددددددددسشيكقدددددددددددددا ااشيكأدددددددددددددالسشيددددددددددددداششلاا
ششش:ا  شا د

                                                           
ش.ش225  اسشإكيدشياش عاتشا لشيك فاح،ش سح شلا  ،ش ش-1
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يعاقــــــب ، فيــــــهقابــــــل للتصــــــرف و  ســــــابقمــــــن يصــــــدر شــــــيكا ال يقابلــــــه رصــــــيد "
المــــــدون ضــــــعف المبلــــــغ ب رامــــــة ال تتجــــــاوز و  شــــــهرين إلــــــل ســــــنتينبــــــالحبس مــــــن 

 .1" ال تقل عن رب  هذه القيمةو  في الشيك

إذشحدددددددددددسبش،شاشكقدددددددددددلشلددددددددددد يشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس ش  ددددددددددد ش لددددددددددد يشيك  دددددددددددسعشيك س لدددددددددددا
سأدددددددددددددديلش  احددددددددددددددسشقددددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددددا شيكأددددددددددددددالسشلدددددددددددددد  ششلاايعدددددددددددددد شإأددددددددددددددليسش ددددددددددددددييش

اذكددددددددددديشكحسي ددددددددددد شقائ ددددددددددد ش دددددددددددذيفهاش قا ددددددددددد شايددددددددددداكششلااإأدددددددددددليسش دددددددددددييششاياف دددددددددددسش2647
 دددددددددأاشيكسأددددددددديلش ددددددددد شي دددددددددفسيلطشا دددددددددبشيك دددددددددفهبش،ش ددددددددداشلدددددددددذيشيكقدددددددددا ااش447يك دددددددددال ش  احدددددددددسش

شلشي اش قي  شيك يي.

يددددددددددداشيك دددددددددددذكس شييضدددددددددددايي شااشلدددددددددددذيشاشقدددددددددددلشا ددددددددددداسشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شأدددددددددددسيل ش
ش350 اكدددددددددددذي شيك ددددددددددددال شاششيك س لدددددددددددداقددددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شش  دددددددددددساعشيكددددددددددد  ش قفددددددددددد  ش ددددددددددددا

قي فهددددددددددداشش ددددددددددداكل  شااشيكرسي ددددددددددد شيكفددددددددددداشلشففحددددددددددداااقدددددددددددلشلدددددددددددلل شيكعقا ددددددددددد شإ ددددددددددداش.شاش  دددددددددددد
ش.2ر لياشح يد

  :الفرع الثالث
 مرحلة بعد صدور القانون التجاري

لددددددددداشسأددددددددديلششلاايكفددددددددداشفلكدددددددددبشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشكا ددددددددد شيك دددددددددال شيكاليدددددددددل ش
قدددددددددددا ااشردددددددددددا شكدددددددددددبشيكددددددددددداشيفددددددددددداك شف اي ددددددددددددشاش،ش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ش447يك دددددددددددال ش

قددددددددددلشاشش3يك فع دددددددددد ش اكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شش2666كلدددددددددد  شش27يكقددددددددددا ااشسقددددددددددبشكرايدددددددددد شأددددددددددلاسش

                                                           
ش.22للاشأال شيك سأ اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش عاتشا لشيكفايس،شيك سح ش  لدشش-2
ش.ش2666 اياشل  شش27 كسسشيكأالسشياشش26  سشياشيكحسيل شيكسل ي شيكعللشسقبشش-3
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 دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا شش447 دددددددددد شيدددددددددداشيك ددددددددددال شيألاكدددددددددد ش  دددددددددددشا دددددددددد شإكردددددددددداكشيك ددددددددددال ش
ش.0555ياف اسيش اشاكفا سشل  ش

حدددددددددددسيئبشكدددددددددددبشفكددددددددددداشا  دددددددددددأشاششاشقدددددددددددلشفددددددددددداك شلدددددددددددذيشيكقدددددددددددا ااشف اددددددددددديبشالكدددددددددددابشيك ددددددددددديي
ك ددددددددداشلددددددددداشيك دددددددددأاشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شكحدددددددددسيئبشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش،ش ددددددددداشق ددددددددد  احدددددددددال ش

يكفاشفلدددددددددددددللش لدددددددددددددؤاكي شيك  ددددددددددددديشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددشيكدددددددددددددذ ش، ددددددددددددداشلدددددددددددددذيشيكقدددددددددددددا ااش844
يأدددددددددسحشا ددددددددد شرددددددددد فشيكلقيقددددددددد ش عدددددددددلبشاحدددددددددالش قا ددددددددد شايددددددددداكشيك دددددددددييشااشاحدددددددددالش قا ددددددددد ش

ااشاددددددددلبشفقددددددددليبش،ش دددددددد شيك دددددددديي يدددددددد شفلددددددددليلش قاااشيددددددددسيتش لدددددددداكششفددددددددداقدددددددد ش دددددددداشقي ايدددددددداكش
كددددددددددليافسش دددددددددديكا شلشفلفددددددددددا شا دددددددددد شااشفلدددددددددد ي دش،لدددددددددد  د ف دددددددددداعشادددددددددداشيكددددددددددلي شاش يددددددددددااشيل

يك لكددددددددددددابشيكدددددددددددااشيك  ددددددددددديش لدددددددددددؤالش اكفضدددددددددددا اش ددددددددددد ش اا يددددددددددددشاش،1يك يا دددددددددددا شيكقا ا يددددددددددد ش
يكفددددددددداشلشفقدددددددد شاددددددددداش   ددددددددد شفكدددددددددااشيكعقا دددددددد شيددددددددداشلددددددددذاشيكلاكددددددددد شلددددددددداشيكرسي دددددددد شاش،شا دددددددديهب

ش.لشففحاااشا س شآلفشح يداششآلفشح يد

 ددددددددداشش843يك ا يددددددددد ش ددددددددداشيك دددددددددال شيك اهدددددددددسشك ددددددددداشلددددددددداشيك دددددددددأاشيددددددددداشيك قدددددددددس ششحدددددددددسيئباش
يكفددددددددددداشفعاقدددددددددددسشا شيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شيكحليدددددددددددلشيكلدددددددددددا  شيي ددددددددددداس شإكيددددددددددددش،لدددددددددددذيشيكقدددددددددددا اا

فلددددددددد يبش ددددددددديكاشااشادددددددداشلطسيددددددددد ش،شكريددددددددساشفاهيدددددددددسيش ددددددددداق شك   كيددددددددد كدددددددد ش ددددددددداشاهدددددددددسش ددددددددديكاش
،شيكدددددددلي شكلا  ددددددددش ددددددد شا  ددددددددش أ ددددددددشكدددددددي شكددددددددش قا ددددددد شايددددددداكشي ددددددداش كا ددددددد شقي فددددددددش لدددددددفل 

يكرسي دددددددددد شاششيكلدددددددددد  شيكلاكدددددددددد شيكعقا دددددددددد شيدددددددددداشلددددددددددذاشفكاااش،ااشا دددددددددددشغيددددددددددسشقا دددددددددد شك أددددددددددسف
ش.2ااش إلل شلافياشيكعقا فيالشففحاااشر لياشاكفشح يدشيكفاش

 ددددددددددددداش  ددددددددددددد شش848 ددددددددددددداسشإكيهددددددددددددداشيددددددددددددداشيك دددددددددددددال شيك اشكدددددددددددددذكيشحدددددددددددددسيئبشيك لدددددددددددددف يلش
ششش:يكفاشف  شا  شا داششيكقا اا

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش844ي اسشك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش843ي اسشيك ال شش-2
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يعاقـــــــب ب رامـــــــة ال تتجـــــــاوز ألـــــــف جنيـــــــه المســـــــتفيد الـــــــذي يحصـــــــل بســـــــوس " 
ذلـــــك أكـــــان شخصـــــا طبيعيـــــا فـــــي ســـــواس  .علـــــل شـــــيك لـــــيس لـــــه مقابـــــل وفـــــاسنيـــــة 

 .أم معنويا "

كحددددددددددسيئبشيك ددددددددددييشيك أددددددددددس شارددددددددددسجشيكعقا ددددددددددا شيك قددددددددددسس شاش ددددددددددذكيشيكددددددددددااشيك  ددددددددددسعش
غيسشا دددددددددشا ه دددددددداش،لدددددددداشيكقددددددددا ااشيكفحدددددددداس اششرددددددددا إكدددددددد شقددددددددا ااش دددددددداشقددددددددا ااشيكعقا ددددددددا ش

كددددددددااش دددددددداشا ددددددددسشيددددددددإاشالددددددددبشسكدددددددداشفقددددددددابشا يدددددددددشيكحددددددددسيئبشيك فع قدددددددد ش اك ددددددددييشلدددددددداشفر ددددددددفش
ش. قا  شيكاياكشااشيكسأيل

 :الثالث المطلب
 في الجزائررصيد  دونالتطور التشريعي لجريمة إصدار شيك 

يدددددددددددددددداش اكفعا دددددددددددددددد ش دددددددددددددددداألاسي شيكفحاسيدددددددددددددددد ششيلددددددددددددددددفبإذيشكددددددددددددددددااشيك  ددددددددددددددددسعشيك أددددددددددددددددس ش
ش، شا ددددددددسفالدددددددد ددددددددلاش دددددددد ش هايدددددددد شيكقددددددددساشيكيددددددددإاشيكفعا دددددددد ش اك ددددددددييشيدددددددداشيكحايئددددددددسش،ش2554

يكا دددددددددد ش لددددددددددفع س شيس لددددددددددي ششكا دددددددددد شإكدددددددددد شكددددددددددااشيكحايئددددددددددسيعددددددددددالشيكلدددددددددد سشيدددددددددداشذكدددددددددديشاش
ش.ياشلذاشيك فس شلاشقاي ياشيك لفع سشيك س لايك لط ق شقاي ياشيك

إكددددددددددددد ش سيلددددددددددددد شيكفلطددددددددددددداسشيكف دددددددددددددسيعاشاشلدددددددددددددافش فعدددددددددددددستشيددددددددددددداشلدددددددددددددذيشيك  لدددددددددددددثش
ذكددددددددددديشرددددددددددد  شيفدددددددددددس شاششيددددددددددداشيكف دددددددددددسي شيكحايئدددددددددددس سأددددددددددديلششلااكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

ش.ق  يللف
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 :الفرع األول
 تاريش صدور قانون العقوبات الجزائري 5188ابتداس من سنة 

ش58يددددددددددددددداشيلدددددددددددددددفسحاعشلددددددددددددددديالفهاشاششيكحايئدددددددددددددددسشا ددددددددددددددد شيلدددددددددددددددفق كها عدددددددددددددددلشلأدددددددددددددددا ش
ايقدددددددددداشقددددددددددسس شيكلاكدددددددددد شيكحايئسيدددددددددد ش ايأدددددددددد  شيكع دددددددددد ش اكفعا دددددددددد ش اك ددددددددددييشش2600حاي يدددددددددد ش

ش. اشال ش اشيفعاستش  شيكليال شيكالط ي ك قاي ياشيك س لي ش

ش25يك ددددددددددددددددؤسيشيدددددددددددددددداشش280/شش00شأددددددددددددددددلسشيأل ددددددددددددددددسشسقددددددددددددددددبش2600اشيدددددددددددددددداشلدددددددددددددددد  ش
قددددددددددددلشاش،شيك فع دددددددددددد ش قددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا ش2600 دددددددددددداي  سشش55يك اييدددددددددددد شكدددددددددددددشش2450أدددددددددددد سش
سأددددددددددددديلش  احدددددددددددددسشيك دددددددددددددالفياششلاايك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شيعددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييشحدددددددددددددسبش

شإذشرأددددددددددد شيكقلدددددددددددبشيك دددددددددددا اش  ددددددددددددشكحدددددددددددسيئبشيك أدددددددددددس،ش ددددددددددداشلدددددددددددذيشيأل دددددددددددسش478،ش473
أددددددددددددليسش ددددددددددددييشاش يكددددددددددددذ شي ددددددددددددفسلطشا دددددددددددد شردددددددددددد فشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شاش،شسأدددددددددددديلشلااي 

يللفيدددددددددا شاششسأددددددددديلشضدددددددددساس شفددددددددداييسشسكددددددددداشيك أدددددددددسشلااكفحدددددددددسيبشيعددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش
ش2554 قدددددددددا ااشيلفيدددددددددا شلدددددددددايكشفع ددددددددد شيأل دددددددددسشاششياف سلددددددددداشحسي ددددددددد ش أدددددددددساش،شيددددددددداشيك عددددددددد 

يددددددددددددإاشش،ااشا ددددددددددددس ااششيك فع دددددددددددد ش قددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شك دددددددددددداشلدددددددددددد  ش2653كددددددددددددذيشقددددددددددددا ااشاش
 ددددددددديكاشلشيقا  ددددددددددشسأدددددددددديلشقدددددددددسسشاقا ددددددددد شك ددددددددداشيأدددددددددلسش لددددددددداكش يددددددددد ششيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس 

ش:ششيكفاشف  شا  شا دش473ذكيش  احسشيك ال شاش،قا  شك أسفاششقائب

ــــــس ســــــنوات ــــــب بــــــالحبس مــــــن ســــــنة إلــــــل خم ب رامــــــة ال تقــــــل عــــــن و  " يعاق
 ."قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد 

ـــــــائمش–ش4 ـــــــه رصـــــــيد ق ـــــــة شـــــــيكا ال يقابل ـــــــل و  كـــــــل مـــــــن أصـــــــدر بســـــــوس ني قاب
أو قـــــام بســـــحب الرصـــــيد كلـــــه ، أو كـــــان الرصـــــيد أقـــــل مـــــن قيمـــــة الشـــــيكللصـــــرف 

 .عليه من صرفهأو بعضه بعد إصدار الشيك أو من  المسحوب 
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صــــــادرا فــــــي الظــــــروف المشــــــار إليهــــــا كــــــل مــــــن قبــــــل أو ظهــــــر شــــــيكا  – 0
 .في الفقرة السابقة م  علمه بذلك

ــــــل أو ظهــــــر شــــــيكا – 5 ــــــورا و  كــــــل مــــــن أصــــــدر أو قب اشــــــترط عــــــدم صــــــرفه ف
ش.اشبل جعله كضمان

ااشكدددددددد ش دددددددداشلددددددددلسش دددددددديكاشلشيقا  دددددددددشسأدددددددديلشيفضدددددددديش دددددددداش دددددددد شيك ددددددددال شاادددددددد اش
ااشقددددددددددابش لددددددددددلسشيك ددددددددددييشااشكدددددددددااشيكسأدددددددددديلشاقدددددددددد ش دددددددددداشقي ددددددددد ش،شقا دددددددددد شك أددددددددددسفاششقدددددددددائب

   دددددددددددد ششيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش دددددددددددداشأددددددددددددسفيكسأدددددددددددديلش عددددددددددددلشإأددددددددددددليسشيك ددددددددددددييشااش  دددددددددددد ش
ش.ااشفسفكسش اشق  شيكلالسشياشيك ييشي فستشك شلذاشيأليعا اش،يك يي

 رسي ددددددددد شلشفقددددددددد شاددددددددداشاششلددددددددد  شإكددددددددد شر ددددددددد شلددددددددد اي يهددددددددداشيعاقدددددددددسش ددددددددداكل  ش ددددددددداش
لط ددددددددد شايضددددددددداشف  ددددددددد شيكعقا ددددددددد شاش،شقي ددددددددد شيك دددددددددييشااشاددددددددداشقي ددددددددد شيكددددددددد ق شيددددددددداشيكسأددددددددديل

شيك  ددددددددداسشإكيهددددددددداشااددددددددد ايددددددددداش  ددددددددد شيكادددددددددسافشا ددددددددد شكددددددددد ش ددددددددداشاهدددددددددسشيك دددددددددييشااشق  ددددددددددش
  ع  شا دددددددددددش،يدددددددددداسيأددددددددددسيدشي ددددددددددفسلطشاددددددددددلبشاششا دددددددددد شكدددددددددد ش دددددددددداشاأددددددددددلسش دددددددددديكاشااشاهددددددددددسااش

 ااف ددددددددداسشا ددددددددددشقدددددددددلبشيك دددددددددييشكضددددددددد ااشيددددددددداشلدددددددددياشااشيك دددددددددييشلشيدددددددددؤل شلدددددددددذاشيكااي ددددددددد ش
يعددددددددددلشكددددددددددأاشكددددددددددبشا شيف ددددددددددا شيقضدددددددددداش ردددددددددد فشذكدددددددددديشاش،لطدددددددددد عايحددددددددددسشيكددددددددددلي شكددددددددددل شيل

ش.1يكا

اش ددددددددداشي لدددددددددداشا ددددددددد ش دددددددددد شيك دددددددددال شاادددددددددد اشااشيك  دددددددددسعشيكحايئددددددددددس شكدددددددددااشقالددددددددددياش
يكرسي ددددددددددد ش  ع ددددددددددد شكدددددددددددبشاششيكلددددددددددد  إذشحعددددددددددد شيكعقا ددددددددددد ش، اك لددددددددددد  شك سفكدددددددددددسشلدددددددددددذاشيأليعدددددددددددا 

يكعقدددددددددددا فياشإ ددددددددددداشيكلددددددددددد  شااشش لدددددددددددليعدددددددددددلطشك قاضددددددددددداشلددددددددددد لط شفقليسيددددددددددد شيددددددددددداشيرفيددددددددددداسشإ
ش.يكرسي  
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 دددددددددددداشش843يك ددددددددددددال شيدددددددددددداش دددددددددددد شاشلدددددددددددداش دددددددددددداشذلددددددددددددسشإكيدددددددددددددشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ش
ششش:يكفاشف  شا  شا داششيكقا ااشيكفحاس 

أو بعحــــــــد  جنيــــــــه ال تتجــــــــاوز خمســــــــين ألــــــــف ب رامــــــــة و  "يعاقــــــــب بــــــــالحبس
 :  ا تيةعمدا أحد هذه األفعال كل من ارتكب هاتين العقوبتين 

 .إصدار شيك ليس له مقابل وفاس قابل للصرف – أ

ــــــــل الرصــــــــيد  –ب  ــــــــد إصــــــــدار أو بعضــــــــه أو التصــــــــرف اســــــــترداد ك ــــــــه بع في
 .بقيمة الشيكالشيك بحيث يصب  الباقي ال يفي 

ــــــــه  -ج ــــــــر للمســــــــحوب علي ــــــــر إصــــــــدار أم ــــــــي غي ــــــــدم صــــــــرف الشــــــــيك ف بع
 .الحاالت المقررة قانونا

تحريـــــــر شـــــــيك أو التوقيـــــــ  عليـــــــه بســـــــوس نيـــــــة علـــــــل نحـــــــو يحـــــــول دون  –د 
 .صرفه

كددددددددددددذيشاششك اقددددددددددددفشكدددددددددددد ش دددددددددددداشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس عددددددددددددستش اكف أددددددددددددي شفاشلددددددددددددافش 
ش.لذاشيكحسي  شياش اضعهايك أس شلا ش

يقددددددددددددلشف ااكدددددددددددد شحسي دددددددددددد ش دددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شيكحايئددددددددددددس شش478ا دددددددددددداشيك ددددددددددددال ش
إكددددددددددددد شا دددددددددددددسشلدددددددددددددلل شاقا ددددددددددددد شيكلددددددددددددد  ش ددددددددددددداشلددددددددددددد  شاش،شااشفاييدددددددددددددفشيك دددددددددددددييفاايدددددددددددددسش
يكددددددددددد ق شيددددددددددداشيكسأددددددددددديلشكددددددددددد شاددددددددددداشقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشااشقي ددددددددددد ش رسي  شلشفقددددددددددد شاش،لددددددددددد اي 

 ددددددددااسيشااش ايددددددددفش دددددددد شكددددددددذيشكدددددددد ش دددددددداشق دددددددد شيلددددددددف بش دددددددديكاشاش،ش دددددددداشايددددددددفشااشااسش دددددددديكا
ش.ا  دش ذكي

شيكحسي دددددددددددد شيدددددددددددداشلددددددددددددذاش ددددددددددددللشيدددددددددددداشيكعقا دددددددددددد اشيك  لدددددددددددداشااشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس ش
ذكيش هدددددددددددددددلفشفددددددددددددددداييسشيكل ايددددددددددددددد شاش،سأددددددددددددددديلشلاا قاس ددددددددددددددد ش حسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييش



 

  73 

يك اكيددددددددد شك دددددددددلي ش الكفاي دددددددددا شيكايددددددددداكش ددددددددداشااي ددددددددد شيكحايئيددددددددد شك  دددددددددييش ادددددددددسيشك ددددددددداشيؤليددددددددددش
يكفدددددددددداشيحدددددددددددسشااشفلددددددددددالطش هددددددددددداشلدددددددددددذاشل اادددددددددداشا ددددددددددد شيك قدددددددددد شايلئف دددددددددددااشاش،شك قدددددددددددالادددددددددداشي
ش.يكفحاسي يكاسق ش

 :الفرع الثاني
 مرحلة صدور القانون التجاري

ش2678لدددددددددددددددد ف  سشش00يك ددددددددددددددددؤسيشيدددددددددددددددداشش86/شش78ش شأددددددددددددددددلاسشيأل ددددددددددددددددسشسقددددددددددددددددب ددددددددددددددددق
يك دددددددددييشيددددددددد ابشالكدددددددددابشكدددددددددبشيكددددددددداشل دددددددددايشقدددددددددا ااشردددددددددا ش،شيكفحددددددددداس شيك فضددددددددد اشيكقدددددددددا اا

لددددددددددذيشيأل ددددددددددسشإذش اددددددددددبش،شيدددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا اش دددددددددد دددددددددداشاددددددددددليشيك ددددددددددالفياشيك  دددددددددداسشإكيه
حددددددددددسبش  احددددددددددسشاششرأدددددددددد شكدددددددددددشيك دددددددددداسشيك ددددددددددا اش دددددددددداشلددددددددددذيشيككفدددددددددداساششالكددددددددددابشيك دددددددددديي

رأددددددددددددهاش عقا ددددددددددددا شاششسأدددددددددددديلشلاا  دددددددددددددشيعدددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشش846اشش845يك ددددددددددددال ش
شيكدددددددددذ يك دددددددددأاشيددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ششلدددددددددايددددددددداشيكرسي ددددددددد ش    ددددددددداشاششيددددددددداشيكلددددددددد  فف  ددددددددد ش

يددددددداشقدددددددا ااشيكعقا دددددددا شك ددددددداشحدددددددسبشايعدددددددالشاردددددددس شكدددددددبشفكددددددداشكدددددددذكيشش،لددددددد  شيي ددددددداس شإكيدددددددد
ردددددددددداشااشاضدددددددددد شييدددددددددددشفاسيااشفاسيرددددددددددشكددددددددددااشإأددددددددددليساش  يدددددددددااششلاا  هددددددددداشإأددددددددددليسش ددددددددددييش

يدددددددددداشيك ددددددددددال ش أددددددددددا شا يهدددددددددداشا دددددددددد شغيددددددددددسشيكهيئددددددددددا شيك كددددددددددذيشلددددددددددلسشيك ددددددددددييشاش، ااسي
يك ااددددددددددد شيددددددددددداشلدددددددددددذاشإذشيعاقدددددددددددسش،شااش ي دددددددددددااشش ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شك ددددددددددداشلددددددددددد  ش373

لشيحدددددددددددددااشااشفقددددددددددددد شلدددددددددددددذاشاشش ددددددددددددداش   ددددددددددددد شيك دددددددددددددييش%ش25قدددددددددددددلسلاشيكلدددددددددددددال ش رسي ددددددددددددد ش
ش.1يكرسي  شااش ائ شلي اسش

ذيشكددددددددددددااشيكفضددددددددددددا اشاششلددددددددددددذي شا دددددددددددد شيك دددددددددددديي  فددددددددددددستش ددددددددددددياشح يدددددددددددد شيك دددددددددددداقعياشي 
يك  فددددددددا ياشيدددددددداشيك ددددددددييش  لددددددددؤاكي ششفقددددددددسيكفدددددددداشيكقددددددددا ااشيكفحدددددددداس شذكدددددددديشايقدددددددداشأللكددددددددابشاش

يلددددددددددد شكهدددددددددددذيشيألريدددددددددددسشيكسحددددددددددداعشا ددددددددددد شاش،شفحدددددددددددااشلا ددددددددددد شيك ددددددددددديي لدددددددددددؤاكي شفضدددددددددددا  ي ش
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،شفسفيددددددددددددسشيكفاي ددددددددددددافهب سياددددددددددددا ش    ددددددددددددسلياشااش حف عددددددددددددياشلااشااشيكددددددددددددااش  ا ددددددددددداشلدددددددددددؤلكش
ششش1لي شقي فداششيؤا شلذيشيكل شكك ش اشاق شا  شيك يياش

اشيلدددددددددد شكلا دددددددددد شيك ددددددددددييش لطاك دددددددددد ش دددددددددداشكدددددددددددشلدددددددددد شيكسحدددددددددداعشا يدددددددددددشي دددددددددداش    دددددددددد ش
 أددددددددددداسيفشيللفحاحدددددددددددا شلدددددددددددايكشكدددددددددددااشذكددددددددددديشكعدددددددددددلبشيكدددددددددددلي شااشاششااش   ددددددددددداك ،شيك ددددددددددديي

ش.كعلبشيكاياك

شلااغيددددددددددسشااشيك  ددددددددددسعشرددددددددددسجشادددددددددداشلددددددددددذاشيكقااددددددددددل شيدددددددددداشلاكدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ااشيكفدددددددددددددداسيخشااشكددددددددددددددااشيفضدددددددددددددد اشفاسيردددددددددددددداشللقدددددددددددددداشكفدددددددددددددداسيخش، يددددددددددددددااش كددددددددددددددااشييأددددددددددددددليس

يددددددددددداشاكددددددددددابشيك اهدددددددددددسشيألا شكهدددددددددددذيشيك ددددددددددييشااشلا  ددددددددددددش دددددددددددلي شيكرسي دددددددددد شيك قدددددددددددسس شاش،فاهيسا
ذكيشفلط يقدددددددددددداشك  ددددددددددددلاشاش،ا ددددددددددد شالددددددددددددللااشااشيكددددددددددددااشكددددددددددددشلدددددددددددد شيكسحدددددددددددداعششلدددددددددددذاشيكلاكدددددددددددد 
يك دددددددددددددييش دددددددددددددداشاليكشلفددددددددددددد شي كدددددددددددددداشل ايدددددددددددددد شك ئف دددددددددددددااشيكعددددددددددددددابشاش،شكعقا ددددددددددددد  رأدددددددددددددي شي

ش. ياشيأليسيلياشفلاي شيك عا   شك لي شك  قالشااي فدش

يددددددددددداشا ددددددددددد ش   دددددددددددلاشيلالايحيددددددددددد شااشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شش  ددددددددددداشفقدددددددددددلبشاشيك  لدددددددددددا
إذش حددددددددددددلش  دددددددددددد شيكعقا دددددددددددد ش،شيأليعددددددددددددا شيك  دددددددددددداسشإكيهددددددددددددافلليددددددددددددلشيكعقا ددددددددددددا شلددددددددددددا شلددددددددددددذاش

يدددددددددداشيك ددددددددددايلش دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا ش قددددددددددسس شايضدددددددددداشش478اش473يك قددددددددددسس شيدددددددددداش دددددددددد ش
يأل سشيكدددددددددددددددددددذ شحعددددددددددددددددددد شيكقضددددددددددددددددددداكشيلط ددددددددددددددددددد ش، ددددددددددددددددددداشيكقدددددددددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددددددددداس ش845،ش847

ش.ي ك شيكقايالشيكعا  يكعقا ا شيكايسل شياشقا ااشيكعقا ا ش ااف اساش

كدددددددددددددااشيألحدددددددددددددلسشا ددددددددددددد شاش،اشيعدددددددددددددلشلدددددددددددددذيش راك ددددددددددددداشكقاادددددددددددددل شيكردددددددددددددا شيقيدددددددددددددلشيكعاب
    دددددددددددددداشيعدددددددددددددد شيك  ددددددددددددددسعشقددددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددددا شااشي ردددددددددددددداشالكددددددددددددددابششيك  ددددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددددس 

إذش دددددددددد ش ادددددددددبش  اح دددددددددددشالكددددددددددابشيك ددددددددددييشاش،شا ددددددددددل اشاأددددددددددلسشقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس  أدددددددددس شيك
،شقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا  ددددددددددداشش447ا ددددددددددد شااشف رددددددددددد شيك دددددددددددال شيددددددددددداشيك دددددددددددال شيألاكددددددددددد ش  ددددددددددددش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش826ي اسشيك ال شش-1
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يلالايحيددددددددددد شيددددددددددداشيكعقا دددددددددددا شش دددددددددددذكيشف دددددددددددال اششياف ددددددددددداسيش ددددددددددداشلدددددددددددسيااشقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس 
ش.سأيلشلااكحسي  شإأليسش ييششيك قسس 

يك دددددددددددددؤسيشش58/50اقدددددددددددددلشفدددددددددددددليسيشيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شيأل دددددددددددددسش  احدددددددددددددسشيكقدددددددددددددا ااش
ااكردددددددددددددد شيك ددددددددددددددايلش،ش قددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس كيك عددددددددددددددل شايك ددددددددددددددف بش،ش0558ي سييددددددددددددددسشش50يدددددددددددددداش

سأددددددددددددديلشيكدددددددددددددايسل شيددددددددددددداششلاايك لددددددددددددلل شك عقا دددددددددددددا شيك قدددددددددددددسس شكحسي ددددددددددددد شإأددددددددددددليسش دددددددددددددييش
شيكقا ااشيكفحاس .

  :نيالفرع الثا
 11/121التجاري بموجب القانون قانون الوارد علل التعديل المرحلة 

راأددددددددد ش،ش ددددددددد شياليدددددددددالشال يددددددددد شيكفعا ددددددددد ش اك دددددددددييشيددددددددداشيكايقددددددددد شيكع  ددددددددداشيكحايئدددددددددس 
شف  ددددددددددددددديلطشيكقلطددددددددددددددداعشيكأددددددددددددددد ااااششيقفأدددددددددددددددالشيكلدددددددددددددددا  ددددددددددددددد شي  فددددددددددددددداحشيكحايئدددددددددددددددسش لددددددددددددددداش

شلاا شحددددددددددسيئبشإأددددددددددليسش ددددددددددييش اددددددددددسيشك فعا دددددددددد ش هددددددددددذاشيكاسقدددددددددد شيقددددددددددلشك ددددددددددسشاش،شيكفحدددددددددداس اش
شيك دددددددددددديياقلددددددددددددبشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شيك  ددددددددددددايشيدددددددددددداشل ايدددددددددددد ش،شا ددددددددددددابشيكقضدددددددددددداكسأدددددددددددديلش

إذشرددددددددددا شلددددددددددذاشيألريددددددددددس شإ كا يدددددددددد شفاقيدددددددددد شاقا ددددددددددا شيكل ددددددددددااشا دددددددددد شيلئف ددددددددددااشيكعدددددددددداب،اش
ك دددددددداشراكهدددددددداشايضدددددددداشي كا يدددددددد ش،شا دددددددد ش دددددددداشلددددددددلسش دددددددديكاشلشيفددددددددايسشا دددددددد شسأدددددددديل اكيدددددددد ش

سأددددددددديلشفلددددددددداي شاليددددددددد ش دددددددددياشكددددددددد ش ددددددددداشيكلدددددددددالسش ششلاافلددددددددداي شايقعددددددددد شلدددددددددلسش دددددددددييش
ذكيش  احدددددددددددسشيكفعدددددددددددلي شاش، شيك حددددددددددداكشك قضددددددددددداك دددددددددددضدددددددددددلي ش(شقيك لدددددددددددف يلش شيكاششيكحدددددددددددا اش(

 دددددددددداشيك أدددددددددد شيك ددددددددددا اش كددددددددددسسشإذشرأدددددددددد شش50/شش58شيكددددددددددذ شحدددددددددداكش دددددددددددشيكقددددددددددا ااشسقددددددددددب
إذشاكدددددددددددابشش، ددددددددددداشالط ددددددددددد شا يددددددددددددشيك  دددددددددددسعشاشيددددددددددداشادددددددددددايستشيكدددددددددددلي شاكيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس ش

يكهيئددددددددددددا شاششيك  ددددددددددددايش50/ش58 كددددددددددددسسش دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشش800يك  ددددددددددددسعش  احددددددددددددسشيك ددددددددددددال ش
ش:شيفراذشييحسيكي شيكفاكي قا ا اشيك اكي شيك ؤل  ش

                                                           
ش.78/86ش عل شا ف بشك  سشسقبش0558 سييسشيش50يك ؤسيشياشش58/50يكقا ااشسقبشش-1
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،شك ايددددددددددد شيكسأددددددددددديلااشادددددددددددلبششسأددددددددددديلشلاا  ددددددددددد ش أ ددددددددددددشاششا دددددددددددلشفقدددددددددددليبش دددددددددددييش–ش2
،شا دددددددددددسيش اكدددددددددددلي شكفلددددددددددداي شاددددددددددداستشيكدددددددددددلي يع ددددددددددد شيك  ددددددددددديشااشياحددددددددددددشكلدددددددددددالسشيك دددددددددددييش

.شفاحيددددددددددددشيل دددددددددددس(شايدددددددددددابشي فدددددددددددليكش ددددددددددداشفددددددددددداسيخشش25رددددددددددد  ش ه ددددددددددد شاقأدددددددددددالاشا دددددددددددس ش ش
سأدددددددددددديلش دددددددددددداششلاايك ددددددددددددييشيقأددددددددددددلش اكفلدددددددددددداي شيدددددددددددداشلددددددددددددذاشيكلاكدددددددددددد شف كددددددددددددياشلددددددددددددالسشاش

كرددددددددددستشفلدددددددددداي شادددددددددداستش فددددددددددايسشكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشاش،شسأدددددددددديلشكدددددددددداففكدددددددددداياش
 دددددددد شا يهدددددددداشغسي ددددددد شيكف سئدددددددد شفقدددددددلسش  ائدددددددد شلي دددددددداسشلطكاي ددددددددش ددددددددلي شغسي ددددددد شيإ دددددددد ش،ش1يكدددددددلي ش

ش.2لجش(شااشحاكش  دشش2555 اشاكفشلي اسش ش(شكك شقللطشش255 

ف  يددددددددددددددذاشاددددددددددددددلبش  دددددددددددددد شيكلددددددددددددددالسش دددددددددددددداشإأددددددددددددددليسشيك دددددددددددددديكا شيدددددددددددددداشلاكدددددددددددددد شش–ش0
ردددددددددد  شااشيدددددددددداشلاكدددددددددد شفكددددددددددسيسشيك راك دددددددددد ش،شيكفلدددددددددداي شيك  دددددددددداسشإكيهدددددددددداشاادددددددددد اشيحددددددددددسيكي 

اشف ددددددددد شيكفلددددددددداي شاششلفددددددددد ، دددددددددهسيشيك ايكيددددددددد شكعددددددددداستشيكدددددددددلي شيألا شفددددددددداشا دددددددددسي    عدددددددددلشي 
غيسشا ددددددددددددددشإذيشقدددددددددددددابشيكلدددددددددددددالسشيك   ددددددددددددداعش ددددددددددددداشيلفأدددددددددددددليسشيك ددددددددددددديكا ش،لدددددددددددددذيشيكفددددددددددددداسيخ

ااشفكددددددددددداياشذكددددددددددديش فلددددددددددداي شقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشغيدددددددددددسشيك دددددددددددلياعشاشش فلددددددددددداي شاددددددددددداستشيكدددددددددددلي 
 دددددددددددلي شغسي ددددددددددد شيكف سئددددددددددد شيك  ددددددددددداسشاش،ش فدددددددددددايسشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددداششكدددددددددددافسأددددددددددديلش

يا ددددددددددداشي فدددددددددددليكش ددددددددددداشفددددددددددداسيخش هايددددددددددد شاحددددددددددد شش05ذكددددددددددديشرددددددددددد  شا دددددددددددسياشاششإكيهددددددددددداشااددددددددددد ا
ش.يأل سش اكلي شيل شكدشيلفسحاعشلقدشياشيلفأليسشيك يكا 

إلششيك ددددددددديكا شإأدددددددددليساشيددددددددداشلاكددددددددد شادددددددددلبشيكقيدددددددددابش دددددددددذكيشلشيلدددددددددفسح شلقددددددددددشيددددددددداش
شش. اكلي شيأل س اشفاسيخششكي فلي،شل اي ش58  ساسشر  ش

                                                           
شيك عل شايك ف بشك قا ااشيكفحاس .شش58/50ش اشيكقا ااشسقبش0 كسسش800يك ال شي اسشش-1
شيكقا اا. اش   شش58/50 اشيكقا ااشش8 كسسش800ي اسشيك ال شش-2
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ذكيشلط قدددددددددددددددددداشأللكددددددددددددددددددابشقددددددددددددددددددا ااشاش،اشف ا ددددددددددددددددددسشإحددددددددددددددددددسيكي شيك فا عدددددددددددددددددد شيكحايئيدددددددددددددددددد 
ش1ياشيآلحا شيك للل شياشيكقا اا.شفلاي شااستشيكلي يكعقا ا شا لشالبش

 ددددددددداشإأدددددددددليسشلدددددددددذاشييحدددددددددسيكي شإكددددددددد شيكاقايددددددددد شلدددددددددذيشايهدددددددددلفشيك  دددددددددسعش ددددددددداشاسيكش
اف  يددددددددددذيشكددددددددددذكيشيقددددددددددلشاأددددددددددلسش  دددددددددديشيكحايئددددددددددسش اددددددددددابش،هايلفسأدددددددددديلشا كاشلاايك دددددددددديكا ش

0555ي دددددددددددددايسشش05يك دددددددددددددؤسيشيددددددددددددداشش52/شش55شسقدددددددددددددب
يفع ددددددددددددد ش فسفي دددددددددددددا شيكاقايددددددددددددد ش ددددددددددددداشش2

شكدددددددددددددد شيك  دددددددددددددداي دددددددددددددداسيشييهدددددددددددددداشفيكفاشاش، كايلفهددددددددددددددااششسأدددددددددددددديلشلااإأددددددددددددددليسشيك دددددددددددددديكا ش
ش.ك سيلشيكحايئسيك أاكيشيك اكي شاششيكراي  شيكع ا ي اش

يك فع قددددددددددددد ش عدددددددددددددايستشليددددددددددددد شايهدددددددددددددلفشلدددددددددددددذيشيك ادددددددددددددابشإكددددددددددددد ش سكدددددددددددددا شيك ع ا دددددددددددددا ش
ش  ددددددددددسلاشا دددددددددد ش لددددددددددفا شيك  دددددددددداياش،شااش قدددددددددد شيدددددددددداشيكسأدددددددددديليك دددددددددديكا ش لدددددددددد سشي عددددددددددليبش

شا يهدددددددددددداشلطددددددددددد عقأددددددددددددلشيلش،يك اكيددددددددددد شك سيددددددددددددلشيكحايئدددددددددددسيك أدددددددددددداكيشاششيكع ا يددددددددددد يكراي ددددددددددد شاش
إذشي ددددددددددددابشلددددددددددددذيشش،3فلدددددددددددد يبشيك دددددددددددديكا شألا ش ددددددددددددس شك ا ددددددددددددااللددددددددددددي اشا ددددددددددددلش،شيلددددددددددددفر كهااش

ك سيددددددددددددلشكدددددددددددذيشيك أدددددددددددداكيشيك اكيددددددددددد شاشش،يكراي ددددددددددد شيكع ا يدددددددددددد اشش ددددددددددداشيك  ددددددددددددايشيك ادددددددددددابشكدددددددددددد 
قددددددددددددد شااشفلط ددددددددددددد شا ددددددددددددد ش لطاك ا دددددددددددددااشق ددددددددددددد شفلددددددددددددد يبشليفدددددددددددددسشيك ددددددددددددديكا شيألا ش،شيكحايئدددددددددددددس

ش.ك  يشيكحايئس سكاي شاايستشيكلي ش

يك اددددددددددابششادددددددددداشاددددددددددايستشيكددددددددددلي شإذشي ددددددددددابيكفأددددددددددسييشكددددددددددل شيك  دددددددددديشيك سكددددددددددا شش–ش4
يكراي ددددددددددددد شيكع ا يددددددددددددد شاكدددددددددددددذيشاششيكلدددددددددددددا  شيي ددددددددددددداس شإكيددددددددددددددشكددددددددددددد شيك  دددددددددددددايش52/ش55شسقدددددددددددددب

ااش لدددددددددد سشي عددددددددددليبش،شليدددددددددد شلددددددددددلاثشادددددددددداستا ددددددددددلش،شيك اكيدددددددددد شك سيددددددددددلشيكحايئددددددددددسيك أدددددددددداكيش
ذكدددددددددديشاش،شيكفأددددددددددسييش ددددددددددذكيشك سكايدددددددددد شاددددددددددايستشيكددددددددددلي شك  دددددددددديشيكحايئددددددددددسش قدددددددددد شيكسأدددددددددديل

يدددددددددددداشاشش،يكع دددددددددددد شيك ايكيدددددددددددد شكفدددددددددددداسيخشفقددددددددددددليبشيك ددددددددددددييايددددددددددددابشش53يدددددددددددداشغضددددددددددددااشيألس عدددددددددددد ش
                                                           

ش58/50 اشيكقا ااشش0كسس ش800ي اسشيك ال شش-1
ش.0555ل  شش44ي اسشيكحسيل شيكسل ي شاللشش-2
شيكلا  شيي اس شإكيد.ش55/52 اشيك اابشسقبشش50ي اسشيك ال شش-3
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 فلدددددددددددد يبش ددددددددددددهال شاددددددددددددلبشيكددددددددددددلي شك  لددددددددددددف يلشيكاقدددددددددددد شذيفدددددددددددددشإاددددددددددددليلشفلدددددددددددد يبشااشفك يددددددددددددفش
ش.1يفراذشإحسيكي شيك فا ع شيكحايئي  رستش

 ددددددددددددداششيأل دددددددددددددرا شيك   ددددددددددددداايالدددددددددددددذيشاك حدددددددددددددسلشف  يددددددددددددد ش  ددددددددددددديشيكحايئدددددددددددددسشقائ ددددددددددددد ش
شيكهيئددددددددددا اشش شيك  ددددددددددايف دددددددددد فكعددددددددددلبشفلدددددددددداي شادددددددددداستشيكددددددددددلي شيلفأددددددددددليسش دددددددددديكا ش فيحدددددددددد ش

ش،يلددددددددد دشيددددددددداشيكقائ ددددددددد ليفدددددددددسشيك ددددددددديكا شككددددددددد شا دددددددددااشاسلشفلددددددددد يبششادددددددددايك ؤل ددددددددد شقا ا ددددددددداش
ش دددددددددسلشأدددددددددي شيك ددددددددديكا شيكفددددددددداشكدددددددددبشفأدددددددددلس ددددددددداأل سشك ددددددددداشفلط دددددددددسش ددددددددداشيكا دددددددددااشيك ع ددددددددداش

ششش.2 علش

                                                           
ش.ش58/50 اشيكقا ااشش0ش كسسش800ي اسشيك ال شش-1
ش.ش52/شش55اشيك اابشسقبش ش20ي اسشيك ال شش-2
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 :الفصل الثاني
 رصيد دونشيك  أركان جريمة إصدار

يددددددددددددددداشيكدددددددددددددددسكاشيك ف   ددددددددددددددد ششإلش اكف دددددددددددددددا شاسكا هدددددددددددددددالشيكف ددددددددددددددد شقيدددددددددددددددابشا شحسي ددددددددددددددد ش
 أسكدددددددددددددددااشيكحسي ددددددددددددددد شيك قأدددددددددددددددالشاششيكدددددددددددددددسكاشيك دددددددددددددددساا،شايك ع دددددددددددددددا شيكدددددددددددددددسكاششاشيك دددددددددددددددال 

يكقأدددددددددلشا يددددددددددش ددددددددداشيلط ددددددددد شااش دددددددددال ش ددددددددد شلددددددددداكش يددددددددد ش لددددددددد ايشييفيدددددددددااش أددددددددد  شاا ددددددددد ش
فلط يقددددددددداش،شيددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ا يددددددددددششالدددددددددذيشيكلددددددددد ايش  أاأدددددددددااشيكدددددددددااشاش،شيكح دددددددددائا

 ددددددددددداشلااشلدددددددددددذاشيألسكدددددددددددااشاش،شإلش ددددددددددد   يسشا ددددددددددداشلشفدددددددددددلاششالشاقا ددددددددددد شكقااددددددددددل شلشحسي ددددددددددد 
ش.يكحسي  ف علبش

يلدددددددددددددف ابش   هددددددددددددداش  ددددددددددددد ش ددددددددددددداقاشيكحدددددددددددددسيئبشسأددددددددددددديلششلاااشحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش
ف دددددددددك شسك ددددددددداششيكفدددددددددا ددددددددد ش عدددددددددتشيللدددددددددف  اكي شفددددددددداييسشلدددددددددذاشيألسكدددددددددااششيكقدددددددددا ااشكقيا هدددددددددا

ش.لدددددددددد فعستشكهددددددددددذاشيألسكددددددددددااش دددددددددداشردددددددددد  شلددددددددددذيشيك أدددددددددد اش،شيدددددددددداشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد راأدددددددددداش
 ااف ددددددددداساشيكع أدددددددددسشيأللالددددددددداش، يكسأددددددددديلش(شلددددددددد فعستشك قا ددددددددد شيكايددددددددداكككددددددددداشق ددددددددد شذكددددددددديش

 دددددددددبشيكدددددددددسكاش،شيددددددددداش  لدددددددددثشاا سأددددددددديلششلاايكدددددددددذ شفدددددددددلاسشلاكددددددددددشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش
 ددددددددبشاريدددددددددسيش عدددددددددستش،شيكددددددددسكاشيك ع دددددددددا شيددددددددداش  لددددددددثش اكدددددددددثاششيك ددددددددال شيددددددددداش  لددددددددثش دددددددددا ا

ش.سكاشيك ساا ك
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:المبحث األول  
 مقابل الوفاس أو الرصيد

شلااإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش لددددددددددددداسيشحالسيددددددددددددداشكقيدددددددددددددابشحسي ددددددددددددد ش قا ددددددددددددد شيكايددددددددددددداكشش ي دددددددددددددك
شايددددددددددددداكك كدددددددددددددألي شيأللالددددددددددددي شااشيك ددددددددددددييشلشي كددددددددددددداشااشيددددددددددددؤل شااي فددددددددددددددشذكددددددددددددديش،شسأدددددددددددديل

إلشإذيشكدددددددددااشكددددددددددش قا ددددددددد ش،ش دددددددددياشيأليدددددددددسيلشيك قدددددددددالشيددددددددداشفلددددددددداي شيك عدددددددددا   فحدددددددددس ش حدددددددددس ش
لشي كددددددددداشكهدددددددددذيشاش،ش ددددددددداشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددي كددددددددداشيكلا ددددددددد ش ددددددددداشيلدددددددددفي اكشقي فددددددددددشيكايددددددددداكش

إلشإذيشكدددددددددددددااشش، دددددددددددددلي شقي ددددددددددددد شيك دددددددددددددييشك  لدددددددددددددف يلأل دددددددددددددسشيكلدددددددددددددالسشااشي ف ددددددددددددد شيألريدددددددددددددسش
  هدددددددددابش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشيددددددددداشلدددددددددذيشيك  لدددددددددثشإكددددددددد شعستشفلددددددددد اششفلددددددددد شيدددددددددلاش قا ددددددددد شايددددددددداك

ش. لط سش ا ا سالطدشياشاشش لط سشاا ياش

  :المطلب األول
 مفهوم مقابل الوفاس

يك لددددددددددلاسشاشش ددددددددددياشكدددددددددد ش دددددددددداشيكلددددددددددالسفددددددددددستشيك ددددددددددييشاحددددددددددالشا قدددددددددد شقا ا يدددددددددد ش ي
يكدددددددددددددااش  قفضددددددددددددد شلدددددددددددددذاشيكع قددددددددددددد شاش،شايددددددددددددداكيكيلط ددددددددددددد شا يهددددددددددددداشا قددددددددددددد ش قا ددددددددددددد شا يددددددددددددددش

ش.كقي  شيك ييشا     ش اكاشيكااش لاايك  للاسشا يدشيكلالسشليئ اش

 : الفرع األول
 التعريف القانوني لمقابل الوفاس

إكددددددددددد ش اقدددددددددددفشكددددددددددد ش ددددددددددداشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شاكدددددددددددذيشش فعدددددددددددستشيددددددددددداشلدددددددددددذيشيك دددددددددددسع
ش.يك أس 
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ششموقف المشرع الجزائري :أوال

 ددددددددددددددداكسحاعشإكددددددددددددددد ش أدددددددددددددددا شيكقدددددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددددداس شيكحايئدددددددددددددددس شيك  ا ددددددددددددددد شأللكدددددددددددددددابش
  ددددددددداشيلدددددددددف ابشيكسحددددددددداعشش، قا ددددددددد شيكايددددددددداكيعدددددددددسفش  اح ددددددددددشيك  دددددددددسعشلش حدددددددددلش أددددددددداش،يك ددددددددديي

كح يددددددددددددد شيكعا ددددددددددددد ش ااف اسلددددددددددددداشفلفدددددددددددددا شا ددددددددددددد شيكقايادددددددددددددلشيك  ا ددددددددددددد شك لددددددددددددد فح شك لكدددددددددددددابش
 دددددددددداشلددددددددددذيشيكقددددددددددا ااشش468 حددددددددددلشيك ددددددددددال شش،ا  دددددددددداشيدددددددددداشذكدددددددددديشيك دددددددددديييكلدددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددد ش

ششش:ف  شا  شا د

ـــــــــذي "  ـــــــــل الشـــــــــخص ال ـــــــــل الســـــــــاحب أو عل ـــــــــون عل ـــــــــاس يك ـــــــــل الوف إن مقاب
غيـــــــره  لحســـــــاب هـــــــذا ال يمنـــــــ  مـــــــن بقـــــــاس الســـــــاحبو ، تســـــــحب الســـــــفتجة لحســـــــابه

 الحامل فحسب.و  ملتزما شخصيا للمظهرين

ــــــــــاس  ــــــــــل الوف ــــــــــون مقاب ــــــــــد اســــــــــتحقاق الســــــــــفتجة يك ــــــــــان موجــــــــــودا عن إذا ك
بمبلـــــــغ أو لمـــــــن ســـــــحبت لحســـــــابه الســـــــفتجة المســـــــحوب عليـــــــه مـــــــدينا للســـــــاحب 

 .السفتجةيساوي علل األقل مبلغ 

شا.قانونا إلل حملة السفتجة المتعاقبينتنقل ملكية مقابل الوفاس 

ادددددددددددداكثشيدددددددددددداشلددددددددددددذاشااشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شيفضدددددددددددديش دددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال شاادددددددددددد اش
يك ددددددددددددر شيكددددددددددددذ شفلددددددددددددلسشيكلدددددددددددد فح شكأدددددددددددداكلدشادددددددددددداششيكلددددددددددددالسشا  لددددددددددددؤاكي شيك ددددددددددددال ش
ش.لط يعفدشكبشياضيشك اشكاكك دشكبشيعسفش قا  شيكاياكش،يكاياك قا  ش

 قا دددددددددددد شي ددددددددددددفسلطشاحددددددددددددالشايضدددددددددددداشااشيك  ددددددددددددسعشك دددددددددددداشيفضدددددددددددديش دددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال ش
لشي كددددددداشفلط يددددددد شلدددددددذاشيكقاادددددددل شا ددددددد شيك دددددددييشاش ،يددددددداشيدددددددابشيلدددددددفلقا شيكلددددددد فح يكايددددددداكش

ا شيف ددددددددددددددا شيقضدددددددددددددداشاشش،لطدددددددددددددد ع لددددددددددددددفل شيألليكشليئ دددددددددددددداشكددددددددددددددل شيلش ااف دددددددددددددداساشالي شايدددددددددددددداك
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قي فددددددددددشك حددددددددددسلشك لا ددددددددد شااشيقل دددددددددددشللدددددددددفي اكشاش،ش1 رددددددددد فشذكددددددددديشيعدددددددددلشكددددددددددأاشكدددددددددبشيكددددددددداش
شا دددددددددد ش2ااشيكددددددددددااشسأدددددددددديلشيك ددددددددددييش احدددددددددداليشا ددددددددددلشإأددددددددددليسا دددددددددداش ددددددددددبشيحددددددددددسشاش،شإ  ددددددددددائد
 قا ددددددددددد ششلاايددددددددددداشيكلددددددددددد فح شايددددددددددداشي كددددددددددداشااشف  دددددددددددأشيكلددددددددددد فح ش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكششاكددددددددددد 
،شلدددددددددددداش فدددددددددددداسيخشيلددددددددددددفلقاقهايدددددددددددداشيكلدددددددددددد فح شألاشيكع ددددددددددددس ش احددددددددددددالش قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداكش،ايدددددددددددداك

ااشيك  دددددددددددسعش،شيك دددددددددددال شايضددددددددددداك دددددددددداشيفضددددددددددديش ددددددددددداش دددددددددد شالي شايددددددددددداكشايئف دددددددددددااش ااف اسلدددددددددداش
لددددددددددذاشاش،شيك لددددددددددلاسشا يددددددددددداششا دددددددددداسشإكدددددددددد شا قدددددددددد شيك ليا يدددددددددد ش ددددددددددياشكدددددددددد ش دددددددددداشيكلددددددددددالس

ش.ا ق ش قا  شيكاياكيكع ق شيلط  شا يهاش

ك حدددددددددسلشلدددددددددلسشفعدددددددددالش  كيددددددددد ش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشقا ا ددددددددداشإكددددددددد شلا ددددددددد شيكلددددددددد فح شاششلدددددددددذي
لددددددددداش ددددددددداشاشش3يك فسف ددددددددد شاددددددددداشيكلددددددددد فح شإذشف فقددددددددد شإكيددددددددددشكددددددددد شيكلقدددددددددا ش،شيكلددددددددد فح شكللدددددددددا د

ش:يك  ا دددددددددد شأللكددددددددددابشيك ددددددددددييش قاكهدددددددددداش356اكددددددددددلاشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ش
الشــــــــيك خصوصــــــــا ملكيــــــــة  إن التظهيــــــــر ينقــــــــل جميــــــــ  الحقــــــــوق الناتجــــــــة عــــــــن "

ش."شمقابل الوفاس

 قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش   ردددددددددداش عي دددددددددداشي ددددددددددفسلطشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شايضدددددددددداشااشيكددددددددددااششاك دددددددددد
ش.4 اشيك ا ش

يلددددددددددف اليشأللكددددددددددابشيكقددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس ش  دددددددددداشفقددددددددددلبشي كدددددددددداشفعسيددددددددددفش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش
،شا ددددددددد شا ددددددددددشا ددددددددداس شاددددددددداش   ددددددددد ش ددددددددداكاشيلددددددددداا شا ددددددددد شيألقددددددددد شقي ددددددددد شيك ددددددددديي،شيكحايئدددددددددس 

ي  ددددددددد شلي ددددددددداشك لدددددددددالسشيددددددددداشذ ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشيكدددددددددذ شياحددددددددددشإكيددددددددددشيأل دددددددددسش ليعددددددددددش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش855ي اسشيك ال شش-1
ش.34إأليسش ييش لااشسأيلش   أ شيك عاسفشيللك لسي ،ش لااشل  شلط  ،ش لل اش ألط  ،شحسي  شش-2
شفحاس شحايئس .ش467ي اسشيك ال شش-3
شفحاس شحايئس .شش370ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-4
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ف فقدددددددددد ش  كيفدددددددددددشقا ا دددددددددداشإكدددددددددد شاشش.لطدددددددددد عيشك حددددددددددسلشيلذكدددددددددداشش دددددددددداشيك دددددددددديي،شإكدددددددددد شيك لددددددددددف يل
 .لا  شيك ييشك حسلشإأليسا

ش موقف المشرع المصري :ثانيا

ك دددددددددددييشيك فع قددددددددددد ش ألكدددددددددددابشي،ش ددددددددددداكسحاعشإكددددددددددد شالكدددددددددددابشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شيك أدددددددددددس 
 قا دددددددددد ش  هددددددددددابششليددددددددددليكحايئددددددددددس شيي دددددددددداشيفع دددددددددد ش فل حددددددددددلاشاك ددددددددددسشاضددددددددددالاش دددددددددداشيك  ددددددددددسعش

ش:ششا  شا د اشلذيشيكقا ااشش363إذشف  شيك ال شش،فدكذيشلط يعاششيكاياك

أن يوجـــــــد لــــــــد  ، علـــــــل ســـــــاحب الشـــــــيك أو مـــــــن ســــــــحب الشـــــــيك لحســـــــابه"
يســـــــأل الســـــــاحب لحســـــــاب غيـــــــره قبـــــــل و  ،المســـــــحوب عليـــــــه مقابـــــــل وفـــــــاس الشـــــــيك

 ."عن إيجاد مقابل الوفاس غيرهم  دونالحامل و  المظهرين

بشيك أددددددددس شاكدددددددداشااشيك  ددددددددسعش،شيفضدددددددديش دددددددداش دددددددد شلددددددددذاشيك قددددددددس ش دددددددداشيك ددددددددال شاادددددددد ا
ك دددددددددددداشاقددددددددددددابشش،يكلددددددددددددالسش ددددددددددددأاشياحددددددددددددلشكددددددددددددل شيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش قا دددددددددددد شايدددددددددددداكشيك دددددددددددديي

  ع  شي كددددددددددداش،يكلا ددددددددددد اششهدددددددددددسياايك فحدددددددددددااشكددددددددددد ش ددددددددددداش لدددددددددددؤاكيفدشاددددددددددداش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكش
 ااف ددددددددددداساشيكسحددددددددددداعشا ددددددددددد شيكلدددددددددددالسشكهدددددددددددؤلكشيددددددددددداشلاكددددددددددد شادددددددددددلبشاحدددددددددددالش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكش

ااشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشكددددددددددااشكليدددددددددددششذ فدددددددددددشإلشإذيشا  دددددددددد شااشلشف ددددددددددسش1ضددددددددددا  اشك ايدددددددددداكش دددددددددددش
ش. قا  شيكاياكشاق شإأليسشيك يي

ششش:ف  شا  شا ديا اشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شاا اش

                                                           
شفحاس ش أس .ش365ي اسشيك ال شش-1
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ـــــــام المـــــــادة ." ـــــــل  1 315.. مـــــــ  مراعـــــــاة أحك مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون يكـــــــون مقاب
ـــــــاس  ـــــــه الوف ـــــــد  المســـــــحوب علي موجـــــــودا إن كـــــــان للســـــــاحب أو لبمـــــــر بالســـــــحب ل

النقـــــــود مســـــــتحق األداس مســـــــاو باألقـــــــل لمبلـــــــغ مبلـــــــغ مـــــــن وقـــــــت إصـــــــدار الشـــــــيك 
ــــــه و ، الشــــــيك ــــــاق جــــــائز التصــــــرف في ــــــا التف صــــــري  أو ضــــــمني بموجــــــب شــــــيك طبق

 ."المسحوب عليه و  بين الساحب

ااشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شي فدددددددددددستشش363يف دددددددددددياش ددددددددددداشيك قدددددددددددس شيك ا يددددددددددد ش ددددددددددداشيك دددددددددددال ش
اضدددددددديشلط يعفددددددددددشاششاقدددددددد شإأددددددددليسشيك ددددددددييشاحددددددددالش قا دددددددد شيكايدددددددداكشكددددددددل شيك لددددددددلاسشا يدددددددددد

إذشا دددددددددداسشأددددددددددسيل شإكدددددددددد شااش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكشا دددددددددداس شادددددددددداش   دددددددددد ش دددددددددداشيك قددددددددددالش،يكقا ا يدددددددددد 
ك دددددددددداشيحددددددددددسشااشيكددددددددددااشقددددددددددا  ش،شا دددددددددد شيألقدددددددددد شكقي دددددددددد شيك ددددددددددييشا لددددددددددااياشش لددددددددددفل شيألليك
ااشيلدددددددددد لشإكدددددددددد ش  ع دددددددددد شلشيحددددددددددسشااشيع دددددددددد شا دددددددددد شا شقيددددددددددلشااش ددددددددددسلطش،شك فأددددددددددسفشييددددددددددد

يكفدددددددددداشفقددددددددددابشا يدددددددددددشذكيشف ا ددددددددددياش دددددددددد ش  ددددددددددلاشيكك ايدددددددددد شيكذيفيدددددددددد شاش،  افددددددددددديايقعدددددددددد شراسحيدددددددددد ش
لف شف كددددددددداشلدددددددددذاشيكلددددددددد لي ش ددددددددداشاليكشااي فهددددددددداشكدددددددددألي شفقدددددددددابش قدددددددددابش،يكلددددددددد لي شيكفحاسيددددددددد 

شش.يك قالشياشفلاي شيك عا   ش ياشيأليسيل

  احدددددددددددددسش دددددددددددددييشلط قددددددددددددداشلف دددددددددددددا ش،شيدددددددددددددفبشيكفأدددددددددددددسفشيددددددددددددداش قا ددددددددددددد شيكايددددددددددددداكاششلدددددددددددددذي
يكلددددددددددد سشيددددددددددداشذكددددددددددديشيعدددددددددددالشاشش،يك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددداشش دددددددددددياشيكلدددددددددددالسشضددددددددددد  اشااشأدددددددددددسيي

يكلدددددددددددالسشا يدددددددددد شكهدددددددددددذيشاش،شدشيدددددددددداشيك ددددددددددييشلددددددددددداشليئ دددددددددداش  دددددددددديإكدددددددددد شااشيك لددددددددددلاسشا يددددددددددد
ش.يك  يشيك للاسشا يد

ا دددددددددددداس شادددددددددددداشاليئدددددددددددد شااش،ش  دددددددددددداك شكددددددددددددل شيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددداشإذيشكددددددددددددااشك ع يدددددددددددد ش
ي شي كددددددددددداشياف ددددددددددداسشعدددددددددددا   شيك أدددددددددددسيي ،ااشغيسلددددددددددداش ددددددددددداشأددددددددددداسشيك ش دددددددددددهال شيلدددددددددددف  اس

                                                           
 الف  اكشيك يكا شيكلكا ي شيك فع ق ش اك سف ا شايك عا ا ،شي شفلي شقي فدشإلشياشيكفاسيخشيك  ياشش854ففع  شالكابشيك ال شش-1

ش ها،شكفاسيخشيأليسلاشألاشإاليللاشافل ي هاشك  لفلقياشيلفرس شاقفاشلطاي .



 

  85 

ألاشيكقددددددددددددا ااشي ددددددددددددفسلطش،شكددددددددددددل شيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش قا دددددددددددد شايدددددددددددداك  دددددددددددد شلددددددددددددذاشيك  دددددددددددداك ش
ش دددددددددددشيحدددددددددااشااشيددددددددددفبشيلف دددددددددا ش ددددددددددياكك،شا قدددددددددليشاااشيكدددددددددااش قا دددددددددد شيكايددددددددداكش   رددددددددددأدددددددددسيل ش
يك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشا دددددددددددد شااشفلددددددددددددا شلددددددددددددذاشيك  دددددددددددداك شإكدددددددددددد ش قا دددددددددددد شايدددددددددددداكشاششيكلددددددددددددالس
يدددددددددداشلددددددددددذاشيكلاكدددددددددد شيحددددددددددسشااشفقدددددددددديبش دددددددددداك قالشك دددددددددداشيحددددددددددسشااشيكددددددددددااش قا دددددددددد شاش،1يك دددددددددديي
يحدددددددددددددسشيكدددددددددددددلي شكدددددددددددددل شيك دددددددددددددييشاششذكددددددددددددديشاا،ش احددددددددددددداليشاقددددددددددددد شإأدددددددددددددليسشيك ددددددددددددديييكايددددددددددددداكش

ش.2ا شيف ا شيقضاش ر فشذكيشيعلشكأاشكبشيكاشاششلط عيل

ذيشكدددددددددددااشي دددددددددددفسيلطشاحدددددددددددالش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشاقددددددددددد شإأدددددددددددليسشيك دددددددددددييشي  ددددددددددد شاششلدددددددددددذي ي 
يإ ددددددددددددش ددددددددددداشيك اليددددددددددد ش،شيددددددددددداشيك دددددددددددييضددددددددددد ا اشكلأدددددددددددا شيكلا ددددددددددد شا ددددددددددد شلقددددددددددددشيك ا ددددددددددد ش

يددددددددد شا دددددددددسشكددددددددددش،شاقددددددددد شإأدددددددددليسشيك ددددددددديييكع  يددددددددد شإذيشكدددددددددبشيكددددددددداش قا ددددددددد شيكايددددددددداكش احددددددددداليش
شلااألاشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش،يك ددددددددددددييشك ايدددددددددددداكشبيشكددددددددددددبشيقددددددددددددلذإ، اك لدددددددددددد  شك لددددددددددددالس

ش.سأيلشلشي كاشيكف ايهاشإلشا لشفقليبشيك ييشك اياك

يقددددددددددددلش،شسأدددددددددددديلشلاايك قددددددددددددسسشا دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش اليدددددددددددداشك حددددددددددددايكشيكح ددددددددددددائاشفاش
ييددددددددش ددددددداشفددددددداسيخشإأدددددددليسشيك دددددددييشإكددددددد شيكيدددددددابشيكدددددددذ شيفأكدددددددلشيع دددددددلشيكلدددددددالسشإكددددددد شفدددددددأريسش

يكددددددددددااشكهددددددددددذيشيكفددددددددددأريسشا شفددددددددددأ يسشلشاش،ش3شداحددددددددددالش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكشكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددد
اشقدددددددددلبشك ايدددددددددداكششلطددددددددد عكدددددددددل شيلشكدددددددددذيشقا  يفددددددددددشك ايددددددددداكاش،شا ددددددددد شأدددددددددل شيك ددددددددديي لفددددددددد شاي 

ش،يددددددددددداشيدددددددددددابشفقلي ددددددددددددشايددددددددددداؤاشإذشيحدددددددددددس،يك  دددددددددددياشييددددددددددددشكفددددددددددداسيخشيأددددددددددليساششيكفددددددددددداسيخشق دددددددددد 
يددددددددددد شفدددددددددددلي شيك فع قددددددددددد ش اك سف دددددددددددا شايك عا دددددددددددا ش الدددددددددددف  اكش عدددددددددددتشيك ددددددددددديكا شيكلكا يددددددددددد ش

ألاشإادددددددددددليللاشافلددددددددددد ي هاش،4ييهددددددددددداشكفددددددددددداسيخشيأدددددددددددليسلاشقي فهددددددددددداشإلشيددددددددددداشيكفددددددددددداسيخشيك  ددددددددددديا

                                                           
ش.342ا لشيكل يلشيك   اا ،شيك سح شيكلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش854ي اسشيك ال شش-2
ش.340ا لشيكل يلشيك   اا ،شيك سح شيكلا  ،ش ش-3
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش854ي اسشيك ال شش-4
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يكفايبشيكلكا ددددددددددد ش أدددددددددددسفشيك سف دددددددددددا شايك عا دددددددددددا شاش،ألأدددددددددددلا هاشيلدددددددددددفرس شاقفددددددددددداشلطددددددددددداي 
 عيدددددددددددل شادددددددددداشا ددددددددددداكاشاششيددددددددددداشا دددددددددداكاش ف سقدددددددددد اش،شإكدددددددددد شاأددددددددددلا هاشيددددددددددداش ايايددددددددددلش لددددددددددلل 

فلددددددددددد ي هاشإكددددددددددد شاششيك أددددددددددداكيشيكفددددددددددداشفعدددددددددددللاشيحعددددددددددد ش ددددددددددداشيك لدددددددددددفلي شإأدددددددددددليسلافايحدددددددددددلش
الدددددددددداشكضدددددددددد ااشيكأددددددددددسفشيدددددددددداشيك ايايددددددددددلشيك لددددددددددلل شاش،شيلددددددددددفلقاقها لددددددددددفلقيهاشيدددددددددداشيددددددددددابش

يك  ددددددددددددسعشااشفلدددددددددددد بششقضدددددددددددد كددددددددددددذكيش،شيكهددددددددددددلفشيكددددددددددددذ شفلددددددددددددع شيكلكا دددددددددددد شإكدددددددددددد شفلقيقددددددددددددد
اشغيدددددددددددددسشااشيك سفدددددددددددددسشا،شق ددددددددددددد ش ايايدددددددددددددلشيلدددددددددددددفلقاقهايك ددددددددددددديكا شيكلكا يددددددددددددد شألأدددددددددددددلا هاش

لشي كددددددددداشأدددددددددسيدشاش،شيك عدددددددددا شلشيلدددددددددفل شإلشيددددددددداشيكفددددددددداسيخشيك  دددددددددياشيددددددددداشلدددددددددذاشيك ددددددددديكا 
ش.1ق  شلذيشيكفاسيخش

يددددددددإاش،شكددددددددل شيك  ددددددددسعشيكحايئددددددددس  دددددددداشلدددددددداشيك ددددددددأاش    دددددددددش  دددددددداشفقددددددددلبشي كدددددددداشيكقددددددددا شا
ا ددددددددددداسشإكددددددددددد شفلليدددددددددددلشاش،شفش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شلددددددددددداشيآلردددددددددددسشكدددددددددددبشيعدددددددددددس ش

يلددددددددددف ابشضددددددددددساس شاحددددددددددالاشكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشاش،شيكلددددددددددالسشادددددددددداش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش لددددددددددؤاكي 
ش.ا يدشاق شإأليسشيك يي

يقددددددددددددلشلددددددددددددللشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شيكلط يعدددددددددددد ششيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس اشا دددددددددددد شردددددددددددد فش
 يدددددددددددددشيدددددددددددد شي كدددددددددددداشااش،   رددددددددددداش قليايكقا ا يددددددددددد شك قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداكشيكدددددددددددذ شيحددددددددددددسشااشيكددددددددددددااش

ااش شيك أددددددددددددسيي ش  ا عدددددددددددديكشأدددددددددددداسشااشغيسلدددددددددددداش دددددددددددداشااش ددددددددددددهالي شيللددددددددددددف  اسشك اليئدددددددددددد 
ش.فكااش ل شك  ييشإلشإذيشفبشفلاي هاشإك ش    ش قل 

لددددددددددللش قا دددددددددد شاششيكحايئددددددددددس شلددددددددددذاشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس اشل ددددددددددذيشكدددددددددداشلددددددددددذيشيك  ددددددددددسعش
 دددددددددددذكيشيايدددددددددددلش ددددددددددداشيلط ئ دددددددددددااشيكلا ددددددددددد ش اكفعا ددددددددددد ش اك دددددددددددييشاش،شيكايددددددددددداكش ددددددددددداك    شيك قدددددددددددل 

                                                           
ش.345 ل لشي سيليبش  اسشإكيدشياشا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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ك قيدددددددددابش قدددددددددابشيك قدددددددددالشيددددددددداشفلددددددددداي شيك عدددددددددا   ش دددددددددياشيكدددددددددذ شي فدددددددددستشااشيدددددددددؤل شااي فددددددددددش
ش.يأليسيل

 قا دددددددددددددد شيكايدددددددددددددداكشيلددددددددددددددف اليشإكدددددددددددددد شيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس ششاشا يدددددددددددددددشي كدددددددددددددداشفعسيددددددددددددددف
ش:شا  شيك لاشيكفاكاذكيشاششيك أس 

،شيدددددددددداشذ دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشا دددددددددداس شادددددددددداش   دددددددددد ش قددددددددددل شي  دددددددددد شلي دددددددددداشك لددددددددددالس
حدددددددددائاشاششايكدددددددددااش احددددددددداليشاقددددددددد شإأدددددددددليسشيك ددددددددديي،ش شا ددددددددد شيألقددددددددد ش   ددددددددد شيك ددددددددديياشيلدددددددددا

  احددددددددددسش ددددددددددييشيأددددددددددلساشيكلددددددددددالسشكأدددددددددداكيشيك لددددددددددف يلشيكددددددددددااش لددددددددددفل ششيكفأددددددددددسفشييددددددددددد
ش.ا يدشلط عيلك حسلشيألليكش

 :الفرع الثالث
 لمقابل الوفاسالتعريف الفقهي 

ك كفددددددددايبشيددددددددداششكقددددددددلشفعددددددددلل شفعددددددددداسيفشيك قهدددددددداكشك قا ددددددددد شيكايدددددددداكشيكدددددددددذ شيكددددددددااش لددددددددد 
إذشي فدددددددددددددستشاحدددددددددددددالش،شا شيكفدددددددددددددايبشيكلدددددددددددددالسشفحدددددددددددددااشيك لدددددددددددددف يلش ددددددددددددداشيك ددددددددددددديي،شيك ددددددددددددديي

شلددددددددددددداشا قددددددددددددد ش ليا يددددددددددددد ش دددددددددددددياشيكلدددددددددددددالس،شا قددددددددددددد شقا ا يددددددددددددد شيددددددددددددداشغاكدددددددددددددسشيألليددددددددددددداا
شقددددددددددلشايدددددددددد يشكأدددددددددداكيشيك لددددددددددف يلشيكددددددددددااشيكلددددددددددالسش  احددددددددددسشلددددددددددلسشيك ددددددددددياش،شيك لددددددددددف يلاش

 قا دددددددد شيكايددددددددداكشايضدددددددداشيكفدددددددددايبششيعف ددددددددسايدددددددداشذي شيكاقددددددددد ش،ش اكفاي افدددددددددشفحددددددددااشلدددددددددذيشيألريددددددددس
فكدددددددددددااششيددددددددددداشذ ددددددددددد شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشفحدددددددددددااشيكلدددددددددددالسشإذشي فدددددددددددستشيكقدددددددددددا ااشايضددددددددددداشاا

،شيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددش يك دددددددددددددليا(اششيكلدددددددددددددالسش يكدددددددددددددليئا(شل دددددددددددددايشا قددددددددددددد ش ليا يددددددددددددد ش ددددددددددددديا
أ ساشيدددددددددداششا يدددددددددددلددددددددددلسشيكلددددددددددالسشيك ددددددددددييشا دددددددددد شيك لددددددددددلاسش،ش لدددددددددد سشلددددددددددذاشيك ليا يدددددددددد اش

غيسشااشضددددددددد ااش قا دددددددددد ش،كأددددددددداكيشيك لدددددددددف يلش دددددددددداشيك دددددددددييشلطدددددددددد عيل دددددددددلي شقي فددددددددددشكدددددددددل ش
إلشإذيشا  دددددددددددد شاحددددددددددددالش قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداكشكددددددددددددل ش،شيكددددددددددددااشليئ دددددددددددداشا دددددددددددد شيكلددددددددددددالسيكايدددددددددددداكش

شش.يك للاسشا يدشا لشإأليسشيك يي
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شش:ذكيشا  شيك لاشيكفاكااششاشكقلشفعلل شفعاسيفشيك قهاكشك قا  شيكاياك

يددددددددداشيك دددددددددييشا ددددددددداس شاددددددددداشليددددددددداش قدددددددددل شكلدددددددددالسشيددددددددداشذ ددددددددد ششاش قا ددددددددد شيكايددددددددداكش–ش2
 لددددددددددداا ش األقددددددددددد شقي ددددددددددد شاششقا ددددددددددد شك فأدددددددددددسفشييددددددددددددشأل شلددددددددددد سشكددددددددددداا،يك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد

اش ددددددددد شيك لدددددددددسسش دددددددددد لددددددددداشيكدددددددددذ شيقفضددددددددداش  ددددددددددشلا ددددددددد شيك دددددددددييشااشيك لدددددددددف يلشيك اشش،يك ددددددددديي
ش.1

ك لدددددددددالسشيددددددددداششا قدددددددددليشايفضددددددددديش ددددددددداشلدددددددددذيشيكفعسيدددددددددفشااش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشي دددددددددك شلي ددددددددد
لشي كدددددددددداشأل ش لدددددددددد شآرددددددددددسشغيددددددددددسشيك قددددددددددالشااشفكددددددددددااشش  ع دددددددددد ،شذ دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يددددددددددد
فقدددددددددابششلدددددددددذيشيف ا ددددددددد ش ددددددددد شااي ددددددددد شيك دددددددددييش ااف ددددددددداساشالي شايددددددددداكاش،ش قا ددددددددد شايددددددددداكشك  ددددددددديي

ااش قا دددددددددد ششك دددددددددداشيفضدددددددددديش دددددددددداشيكفعسيددددددددددفشايضددددددددددا، قددددددددددابشيك قددددددددددالشيدددددددددداشفلدددددددددداي شيك عا   
،شلددددددددد سشلدددددددددذيشيلكفدددددددددايبا يددددددددددش ه ددددددددداشكدددددددددااشي دددددددددك شيكفاي ددددددددداشيددددددددداشذ ددددددددد شيك لدددددددددلاسشيكايددددددددداكش

لدددددددذيشاششيك دددددددييا ددددددد شأدددددددل شذكددددددديشلشيدددددددؤ سشليددددددداشق ددددددداسشيدددددددإاششدكدددددددااشلددددددد  كددددددداش  ع ددددددد شا ددددددددش
يكلددددددددد لشيددددددددداشيكدددددددددذ ش  دددددددددالاشااشأدددددددددل شيلكفدددددددددايبششأدددددددددسيايكشيلكفدددددددددايبشفحسيدددددددددل  دددددددددلاشاششف ا ددددددددديا

يدددددددددددداشاش،ش2لشففاقدددددددددددفشا دددددددددددلشيكع قدددددددددددا شيك رأدددددددددددي شيكفددددددددددداشال شإكددددددددددد شإ  دددددددددددائدشيكفحددددددددددداس ش
يك ددددددددددؤسيشش005675شقسيسلدددددددددداشسقددددددددددبيكع يدددددددددداشيكحايئسيدددددددددد شيدددددددددداشلدددددددددذيشيك ددددددددددأاشقضدددددددددد شيك لك دددددددددد ش

اش ددددددددددداكف لي شش:أ دددددددددددد شسأددددددددددديلشلاا دددددددددددييشش إأدددددددددددليسيك فع ددددددددددد شش0552حدددددددددددا  اشش06شيدددددددددددا
ؤايشيعدددددددد شيك ح دددددددد ش دددددددداشفع يدددددددد شكقضددددددددائهبشيف ددددددددياش ددددددددأ هبشالددددددددايدددددددداش دددددددداشحدددددددداكش دددددددددشقضددددددددا ش

ش:شش اشقا ااشيكعقا ا شيكفاشف  شا  ش473فلط ي ش  شيك ال ش

قا دددددددددد شاشش عاق دددددددددد شكدددددددددد ش دددددددددداشاأددددددددددلسش لدددددددددداكش يدددددددددد ش دددددددددديكاشلشيقا  دددددددددددشسأدددددددددديلشقددددددددددائب" 
 ...شا.يكسأيلشاق ش اشقي  شيك ييك أسفشااشكااش

                                                           
ش.60للاشأال شيك سأ اس ،ش سح شلا  ،ش ش-1
شفحاس شحايئس .ش363ي اسشيك ال شش-2
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يدددددددإاش ددددددد شلدددددددذاشيك دددددددال شك دددددددداشلددددددداشايضددددددديشقدددددددسسشاقا دددددددد شككددددددد ش ددددددداشاأدددددددلسش دددددددديكاش
شيدددددددددددالااشااشيقا  ددددددددددددشسأددددددددددديلشكدددددددددددافشلطسلددددددددددددشك فدددددددددددليا شاش،شكا ددددددددددد شيك ايأددددددددددد ا شيكقا ا يددددددددددد 

ااشلدددددددددددددد سش  دددددددددددددداكشذكدددددددددددددديشلااشيك اددددددددددددددسشااشيك لددددددددددددددثشيدددددددددددددداشلدددددددددددددد سشإأددددددددددددددليساشاش،شللددددددددددددددا د
ا شااشيك دددددددددددددددييشيكأدددددددددددددددلييش،شلطسلددددددددددددددددشك فدددددددددددددددليا اششيكدددددددددددددددذ شال شإكددددددددددددددد شلدددددددددددددددل ديلكفدددددددددددددددايبش

لطسلددددددددددددددشك فدددددددددددددليا شيددددددددددددد شيحدددددددددددددااشك أدددددددددددددلساشش فددددددددددددد شفدددددددددددددبيكقا ا يددددددددددددد شيك لدددددددددددددفاياشك يا افددددددددددددددش
ذكددددددددددديشألاشيك ددددددددددييش فددددددددددد شاش،  لددددددددددالشيك عا  ددددددددددد شيكفدددددددددداشف  دددددددددددأشا هدددددددددداشااش لط  هايللفحدددددددددداجش

يكفددددددددداشكا ددددددددد ش دددددددددياشيكايقعددددددددد شاششيكأددددددددد  ش ي ددددددددددلطدددددددددسحشك فدددددددددليا شي قلطعددددددددد شاششأدددددددددلسشأدددددددددليلا
يكفعا ددددددددد شاششلدددددددددذاشيكل ايدددددددد شك  دددددددددييشكدددددددددذكيشيددددددددإاشيك  دددددددددسعشإذشاضدددددددد  اش،شيددددددددداشإأددددددددليسالدددددددد  اش

ش.1لي ش أ دش أاشيك قالشلايكشاشياف ساشالي  ش دش دشيذكيشأل

إكددددددددد ش قدددددددددليسش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشيكدددددددددذ شيحدددددددددسشااششك ددددددددداشا ددددددددداسشلدددددددددذيشيكفعسيدددددددددفشايضدددددددددا
ذكيشااشلددددددددددلسشيك ددددددددددييشي ددددددددددك شحسي دددددددددد ش،يك ددددددددددييكقي دددددددددد شا دددددددددد شيألقدددددددددد ششايكددددددددددااش لددددددددددااي

ش.2يعاقسشا يهاشيكقا ااش

ششش:اشل ايش اشاسفشيك ييش أ د

،شيكفددددددددددددايبشيدددددددددددداشذ دددددددددددد شيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشك لددددددددددددالسش ددددددددددددلي ش   دددددددددددد ش دددددددددددداشيك قددددددددددددال" 
ااشيكدددددددددااشاششك فأدددددددددسفشييددددددددددقدددددددددا  شاششي دددددددددفسلطشااشيكدددددددددااش احددددددددداليشا دددددددددلشإأدددددددددليسشيك ددددددددديياش

 ."3 لااياشا  شيألق شك    شيك يي

                                                           
ش.466،ش 0552ل  ششيك ح  شيكقضائي شاللشاا ش-1
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش473ي اسشيك ال شش-2
ش.88،ش 0553 حل ش ل الش لسشلايا،شحسيئبشيك يي،شليسشيك هض شيكعس ي شيكقالس ،شش-3
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راأددددددددددد ش ددددددددددداشيكلدددددددددددا  ششف دشيكفعسيددددددددددديدددددددددددفشا ددددددددددددشي ددددددددددداشي لددددددددددداشا ددددددددددد شلدددددددددددذيشيكفعسش
يكلدددددددددددددا  شيددددددددددددداشلدددددددددددددذيشش ددددددددددددداكفعسيفكدددددددددددددذكيش كفدددددددددددددفش، قا ددددددددددددد شيكاياكليدددددددددددددثش يدددددددددددددااش دددددددددددددسالطش

ش.يك حا 

ششش:يك اكثشييعسفش قا  شيكاياكشياشيك ييش أ دا اشيكفعسيفش

يك لدددددددددلاسشا ددددددددداس شاددددددددداش ليا يددددددددد ششيكسأددددددددديلشااش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشيددددددددداشيك دددددددددييشلدددددددددا" 
 لدددددددددفل شيكلط دددددددددسشا دددددددددلشاش،شيك ددددددددديي لددددددددداا شك   ددددددددد شك لدددددددددالسش    ددددددددد ش ددددددددداشيك قدددددددددالشا يددددددددددش

ااشلددددددددداشليددددددددداش قدددددددددل شك لدددددددددالسشيدددددددددداش،يك ددددددددديي  احدددددددددسششفأدددددددددسفشييدددددددددداقا ددددددددد شك شيكلدددددددددلس
 لددددددددددداا ش األقددددددددددد شاش،شأل شلددددددددددد سشكدددددددددددااشقا ددددددددددد شك فأدددددددددددسفشييددددددددددددذ ددددددددددد شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش

لددددددددددددداشيكدددددددددددددذ شيقفضددددددددددددداش  ددددددددددددددشلا ددددددددددددد شيك دددددددددددددييشااشيك لدددددددددددددف يلشيك   ددددددددددددد شاش،شقي ددددددددددددد شيك ددددددددددددديي
ش." 1 يك لسسش د

يددددددددداشاغ  يددددددددد شيكع اأدددددددددسشا هددددددددداشقدددددددددلشيف قددددددددد شي كددددددددداشيكقدددددددددا ش،ش ددددددددداشيكفعددددددددداسيفشيكلدددددددددا ق 
ااي فدددددددددشكددددددددألي شايدددددددداكشإكدددددددد شا دددددددددشككدددددددداشيددددددددؤل شيك ددددددددييشش دددددددديسفاش،شيك كا دددددددد شك قا دددددددد شيكايدددددددداك

،ي فستشااشفكددددددددددددددااشل ددددددددددددددايشا قدددددددددددددد شيدددددددددددددداشفلدددددددددددددداي شيك عددددددددددددددا    قددددددددددددددابشيك قددددددددددددددالشفقددددددددددددددابش
ااشي ددددددددددددددك ش قا دددددددددددددد شيكايدددددددددددددداكشيكفددددددددددددددايبشاش،يكلددددددددددددددالسشايك لددددددددددددددلاسشا يدددددددددددددددش ليا يدددددددددددددد ش ددددددددددددددياش

لف شيلط دددددددددئاشيكلا ددددددددد ش ددددددددداشيكلأدددددددددا شا ددددددددد شلقددددددددددشاش،يك لدددددددددلاسشا يددددددددددشفحدددددددددااشيكلدددددددددالس
شاحدددددددددددالش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشاقددددددددددد شإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديييلدددددددددددف ابشضدددددددددددساس ش،يك ا ددددددددددد شيددددددددددداشيك يي

اايحسشيكدددددددددلي شكدددددددددل ش،ا ددددددددد شيألقددددددددد شكقي ددددددددد شيك دددددددددييشا لددددددددداايشي لدددددددددللشا قدددددددددليشايكدددددددددااش   رددددددددداش
ش.لط عيل

                                                           
ش.ش57 عاتشا لشيكفايس،شيكاليلطشياشحسيئبشيك ييش، لااشل  شا كااشلط  ،ش ش-1
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ك قا ددددددددددددد شيكايدددددددددددداكشااشيكددددددددددددااشلدددددددددددد ع شااش ضددددددددددددداا ششلشي كدددددددددددداشيك راك دددددددددددد اش   هددددددددددددابش
اشكددددددددااشلدددددددد سشيكددددددددلياش يدددددددد شلدددددددد ع ش ييحددددددددسشااشيقدددددددديبشلددددددددذيش،ااشلفدددددددد شيكقيددددددددابش ع  لفدددددددد شاي 

كأ دشف قددددددددد ش   رددددددددداش ددددددددداشاش، ددددددددديكاش  قددددددددديفع ددددددددد ش ددددددددداك قالشلفددددددددد شيلط دددددددددئاشيكلا ددددددددد شا دددددددددل اشكي
 قا ددددددددد شيكايددددددددداكشضددددددددد ااش دددددددددذكيشي دددددددددك شاشش اكفددددددددداكاشيكلأدددددددددا شا ددددددددد شلقددددددددددشكدددددددددا  اششيك قدددددددددال

ش.لأا شيكلا  شا  شلقدشيك ا  شياشيك يي

  :المطلب الثاني
 شروط مقابل الوفاس

ك لدددددددددالسشيددددددددداششكقدددددددددلشاح عددددددددد شيكفعددددددددداسيفشيكلدددددددددا ق ش دددددددددأاش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشي  ددددددددد شلي دددددددددا
ش:شذ  شيك للاسشا يدشا  دشي كاشلطسحشيكفلاؤ شيكفاكا

اشيكدددددددددااش قدددددددددا  شالددددددددد شكددددددددد شليددددددددداشك لدددددددددالسشيددددددددداشذ ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشي كددددددددداش
شش؟ك اياكش

ي دددددددددك ششااي كددددددددداشاشييحا ددددددددد شلددددددددداشكدددددددددي شكددددددددد شليددددددددداشيددددددددداشذ ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش
ففدددددددداييسش ددددددددسالطشيدددددددداشلددددددددذيشيكددددددددلياشلفدددددددد ششاايحددددددددسششي   ددددددددااش،ش قددددددددا  شك ايدددددددداكش قي دددددددد شيك دددددددديي

ش:شذكيشا  شيك لاشيكفاكااشش قا  شك اياكشيكاا

  :الفرع األول
 يجب أن يكون مقابل الوفاس دينا نقديا

ااشيكدددددددددددااشيكلدددددددددددالسشليئ ددددددددددداششيلدددددددددددف ابشيكقدددددددددددا ااشكاحدددددددددددالش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشااشيكسأددددددددددديل
لدددددددددايكش،ش رتشيك ادددددددددسشاددددددددداشلط يعددددددددد شلدددددددددذيشيكدددددددددليا،ك  لدددددددددلاسشا يددددددددددش    ددددددددد ش ددددددددداشيك قدددددددددال

  ددددددددأفدشكدددددددد  اششذيكددددددددااشلددددددددذيشيكددددددددلياش قددددددددلياش  ددددددددك دددددددداشقددددددددلش،كددددددددااشلي دددددددداش ددددددددل ياشابشلي دددددددداشفحاسيا
اقددددددددلشيكددددددددااشيكددددددددلياشاليعدددددددد ش قليدددددددد شي فددددددددابشيك لددددددددلاسشا يدددددددددش سللدددددددداشا ددددددددلش،شيك دددددددداكشيك  يدددددددد 
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قدددددددددددلشاش،ش1اقدددددددددددلشيكددددددددددااشياف ددددددددددداليشيفلدددددددددددشيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددشك أددددددددددد ل شيكلددددددددددالس،شيكلط ددددددددددس
يكددددددددااشقي دددددددد شاسقدددددددد شفحدددددددداس شرأدددددددد هاشيكلددددددددالسشكددددددددل شيك لددددددددلاسشا يدددددددددش يك  ددددددددي(شا ددددددددل اش

  احدددددددددسشلدددددددددذيشيكفاهيدددددددددسشيأددددددددد يش اككددددددددداشك قا ددددددددد شاش،شك   كيددددددددد فاهدددددددددسشإكيددددددددددشفاهيدددددددددسيش ددددددددداق ش
 قا ددددددددد شيكايددددددددداكش ددددددددداشيك اهدددددددددسشإكددددددددد شيك اهدددددددددسش  كيددددددددد ششبشي قددددددددد األاشيكفاهيدددددددددسشيكفددددددددد،يكايددددددددداك
ذيشكدددددددددااشل دددددددددايشللددددددددداسشحددددددددداس ش دددددددددياشكددددددددد ش ددددددددداشيكلدددددددددالساش،ش2إكيدددددددددد ،شيك لدددددددددلاسشا يدددددددددداششي 

،شيدددددددداش  دددددددد شيكاقدددددددد شا ددددددددلي اششااشيكللدددددددداسشيكحدددددددداس شيكددددددددااشكدددددددد شلطددددددددسفشييدددددددددشليئ ددددددددا  دددددددداشا
،شف دددددددددد شفأدددددددددد ي شيكللدددددددددداسش ددددددددددياشكدددددددددد ش دددددددددداشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددلاسشا يدددددددددددا يدددددددددددشيددددددددددإذيشاش

اف دددددددددددياش عدددددددددددلشيكفأددددددددددد ي شااشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش دددددددددددلياشك لدددددددددددالسش    ددددددددددد شيلددددددددددداا شقي ددددددددددد ش
ش.3يإاشلذيشيكلياشيكااش قا  شيكاياك،شيك يي

يكدددددددددددددااش،شك لدددددددددددددالسشياقدددددددددددددلشيكدددددددددددددااش  دددددددددددددفيشيك  ددددددددددددديشاشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددشاشياف دددددددددددددال
ذيشاش،ش4 دددددددددد شيك ف دددددددددد شا يددددددددددد  اح دددددددددددشكهددددددددددذيشيألريددددددددددسشااشيلددددددددددلسش دددددددددديكا شيدددددددددداشلددددددددددلالشيك   ي 

 ريددددددددددسشياف ددددددددددسش اك لدددددددددد  شكهددددددددددذاشيكايددددددددددال ش   دددددددددد شيك ددددددددددييش   دددددددددد شيلاف ددددددددددالشيك  فدددددددددداحشحدددددددددداااش
أدددددددددديلشااشيكدددددددددد ق شيدددددددددداشسششلاا ددددددددددييششإأددددددددددليسفقابشيدددددددددداشلقدددددددددددشحسي دددددددددد شاش، قا دددددددددد شايدددددددددداك

شش.يكسأيل

ا دددددددددس ش  أدددددددددلسشليددددددددداشيكلدددددددددالسشيددددددددداشذ ددددددددد شيك لدددددددددلاسش  ددددددددداشفقدددددددددلبشيفضددددددددديشا ددددددددددشلش
قددددددددلشيكددددددددااش دددددددديئاششاا،اش ل دددددددددش   دددددددد ش قددددددددل الطاك دددددددداش،شا يدددددددددشيكددددددددذ شي ددددددددك ش قددددددددا  شك ايدددددددداك

 ضددددددددائ شففلددددددددا شإكدددددددد ش قددددددددالشااشفقدددددددديبش دددددددداك قالش  ددددددددسلطشااشيددددددددفبشذكدددددددديشآرددددددددسشغيددددددددسشيك قددددددددالشك

                                                           
ش.ش88 حل ش ل الش لسشلايا،ش سح شلا  ،ش ش-1
شفحاس شحايئس .شش356ي اسشيك ال شش-2
ش.30للاش ألط  ،ش سح شلا  ،ش ش-3
ش.60للاشأال شيك سأ اا ،ش سح شلا  ،ش ش-4
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لشياف دددددددددسش ددددددددديكاش،شق ددددددددد شإأدددددددددليسشيك ددددددددديي يلدددددددددأ شيكلدددددددددالسشاددددددددداشحسي ددددددددد شاششسأددددددددديلشلااشاي 
ش.1إأليسش ييش ريسش قا  شاياكش

،ييحدددددددددددسشلط عك حدددددددددددسلشيلش لدددددددددددفل شيكدددددددددددلي شلدددددددددددذيشاك ددددددددددداشكدددددددددددااشيك دددددددددددييشالي شايددددددددددداك
،شاشيكدددددددددددااش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكش احددددددددددداليشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشاقددددددددددد شإأدددددددددددليسشيك دددددددددددييا
  ع  شاقدددددددددد شف قيدددددددددددش دددددددددداشق دددددددددد ش،اشيقل دددددددددددشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشاقدددددددددد شإأددددددددددليساك لا دددددددددد شااش

ش.يكلالس

ا شلطسلددددددددددددددددش،ش قا ددددددددددددددد شايددددددددددددددداكشلاااشيعاقدددددددددددددددسشيكقدددددددددددددددا ااشا ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييش
ش،لشا ددددددددد ش حدددددددددسلشإ  ددددددددداكش دددددددددييشي ف ددددددددداشييددددددددددشلدددددددددذيشيك قا ددددددددد ك فدددددددددليا ش فلددددددددد ي دشك  لدددددددددف يلش

يددددددددد شيفعدددددددددستشك عقددددددددداسش،شإل دددددددددا ش  ددددددددددشلااي ددددددددداشا  دددددددددأش ددددددددديكاش دددددددددبشلدددددددددس ش  ددددددددددشااشيقدددددددددلاش
ذكدددددددددديشااشإ  دددددددددداكشيك ددددددددددييشا قائدددددددددددش لدددددددددداا ش،2إذيشكددددددددددبشيكدددددددددداشكهددددددددددذيشيك ددددددددددييش قا دددددددددد شايدددددددددداكش

لشا دددددددددسشاش،شاقددددددددد شي ددددددددداكشا يكلددددددددالسشا ددددددددداس شاددددددددداش  ددددددددساعشيلدددددددددفلطي شيكفسيحددددددددد شا ددددددددددشيدددددددداش
شلااسش دددددددددييشا  شذكددددددددديشيدددددددددإاشحسي ددددددددد شإأدددددددددلي،كهدددددددددذيشيك دددددددددييشإلشإذيشفدددددددددبشلطسلددددددددددشك فدددددددددليا 

كدددددددددبشيدددددددددفبشليددددددددد شقي فددددددددددش لددددددددد سشاش،شسأددددددددديلشلشفقدددددددددابشإلشإذيشقدددددددددلبشيك دددددددددييشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددد
ذكددددددددددديشااشيكلا ددددددددددد شإذيشقددددددددددد تش،شادددددددددددلبشاحدددددددددددالش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد

ف قيدددددددددددششا  ددددددددداك احددددددددداليشكدددددددددااشقدددددددددلشإذيشكدددددددددااش قا ددددددددد شيكايددددددددداكش ددددددددداشلشيه ددددددددددشقي ددددددددد شيك دددددددددييش
قدددددددددلشف قددددددددد ش قا ددددددددد شلفدددددددد شكددددددددداشكدددددددددااشيك  ددددددددديشاش،شك  ددددددددييش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالسشابش عدددددددددلشذكدددددددددي

ألاشيكع دددددددددس ش احدددددددددالش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشااشيكسأددددددددديلش،3يكايددددددددداكش عدددددددددلشفددددددددداسيخشإأدددددددددليسشيك دددددددددييش
ش.لاش اق شفقليبشيك ييشك اياك

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش843ي اسشيك ال شش-1
ش.304ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.34 حل ش ل الش لسشلايا،ش سح شلا  ،ش ش-3
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أاشيكع دددددددددددس ش دددددددددددشيك أدددددددددددس كدددددددددددذيشاششيكحايئدددددددددددس قدددددددددددلشيف ددددددددددد شكددددددددددد ش ددددددددددداشيك  دددددددددددسعشاششلدددددددددددذي
شلاايدددددددددإذيشاحدددددددددلش،شك ايددددددددداكفقدددددددددليبشيك دددددددددييششا ددددددددد شلطددددددددد عاقددددددددد شيل احدددددددددالش قا ددددددددد شيكايددددددددداكش

ايعاقسش،يدددددددددداشلدددددددددد شيكلددددددددددالسسأدددددددددديلششلااإأددددددددددليسش ددددددددددييشش قا دددددددددد شايدددددددددداكشفقددددددددددابشحسي دددددددددد 
ششش:يكفاشف  شا  شا ديك أس شش اشيكقا ااشيكفحاس ش843ايقاشك  شيك ال ش

ــــــــالحبس ــــــــه و  " يعاقــــــــب ب ــــــــف جني بعحــــــــد   أوب رامــــــــة ال تتجــــــــاوز خمســــــــين أل
   :كل من ارتكب عمدا أحد األفعال التاليةهاتين العقوبتين 

ش..."إصدار شيك ليس له مقابل وفاس للصرف – 4

ااشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شياقددددددددد شا ددددددددد شيكلدددددددددالسششيفضددددددددديش ددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شااددددددددد ا
اقا دددددددد شحايئيدددددددد ششلطدددددددد عا ددددددددلشيلشايدددددددداكشقا دددددددد شك لددددددددلس قا دددددددد ششلاايكددددددددذ شيأددددددددلسش دددددددديكاش

ا ددددددددددشش  ددددددددد شيك دددددددددال ش ددددددددداش ددددددددد شايضددددددددداشك ددددددددداشيفضددددددددديش،شفف  ددددددددد شيددددددددداشيكلددددددددد  شااشيكرسي ددددددددد 
 قا دددددددددد شايدددددددددداكششلاا ددددددددددييشا دددددددددد شيددددددددددسلشيعدددددددددد شإأددددددددددليسششااكفاقيدددددددددد شلددددددددددذاشيكعقا دددددددددد شلش ددددددددددلش

ك دددددددددداشيفضدددددددددديش دددددددددداش،شفف  دددددددددد شيدددددددددداشيكلدددددددددد  شااشيكرسي دددددددددد قا دددددددددد شك لددددددددددلسشاقا دددددددددد شحايئيدددددددددد ش
ا ددددددددد شأدددددددددليسشييايضددددددددداشا ددددددددددشكفاقيددددددددد شلدددددددددذاشيكعقا ددددددددد شلش دددددددددلشااشيدددددددددسلشيعددددددددد ش ددددددددد شيك دددددددددال ش

ا ددددددددد شلددددددددد لششأدددددددددليسييذيشاقددددددددد شيعددددددددد شإا اشييش فدددددددددايسشا ددددددددد شكددددددددد ش دددددددددسالطدشيكقا ا يددددددددد ، ددددددددد
ش.ك عقا  آرسشغيسشيك ييشي ش حا ش

 ددددددددداشش473ايضددددددددداشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شيكحايئدددددددددس شش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشاشلدددددددددا
ش:شش ديكفاشف  شا  شااششقا ااشيكعقا ا 

ب رامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن و  " يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنة إلـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات
 .و عن قيمة النقص في الرصيدقيمة الشيك أ
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بســــــــوس نيــــــــة شــــــــيكا ال يقابلــــــــه رصــــــــيد قــــــــائم وقابــــــــل كــــــــل مــــــــن أصــــــــدر  -2
 ... ".للصرف

إذشقضدددددددددددد شيك لك دددددددددددد شيكقضددددددددددددائاشيكحايئددددددددددددس ششيلحفهددددددددددددالالددددددددددددذيش دددددددددددداشذلددددددددددددسشإكيدددددددددددددش
يك فع ددددددددددد ش  عددددددددددد شش2666حددددددددددداياشش02يك دددددددددددؤسيشيددددددددددداشش057506شيكع يددددددددددداشيددددددددددداشقسيسلددددددددددداشسقدددددددددددب

،شفلدددددددددد يبش ددددددددددييشكضدددددددددد ااشالددددددددددا يكذ شفددددددددددبشفكيي دددددددددددشا دددددددددد ش،سأدددددددددديلشلااإأددددددددددليسش ددددددددددييش
قسس شااشيكحسي دددددددددددددددد شاش،يدددددددددددددددداشفأايدددددددددددددددد شيكقددددددددددددددددا ااش رلطددددددددددددددددأإذشقضدددددددددددددددد شيك لك دددددددددددددددد شيكع يدددددددددددددددداش

فعف ددددددددددسشحسي دددددددددد شايلددددددددددل شش دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا ش473ا يهدددددددددداشيدددددددددداشيك ددددددددددال شيك  أددددددددددا ش
ك دددددددداشحدددددددداكشيدددددددداش،شلطدددددددد ع شأددددددددسيدشكددددددددل شيلقا  يددددددددش  ددددددددلاشش سف لطدددددددد شالالدددددددداش قي دددددددد شيك دددددددديي
 اكفدددددددددددداكاشيإ دددددددددددددش فدددددددددددد شاش:شش دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس ش855يك قددددددددددددس شيألاكدددددددددددد ش دددددددددددداشيك ددددددددددددال ش

،شيكفددددددددداشفحعددددددددد ش  ددددددددددشالي شايددددددددداكيكأددددددددديش لدددددددددفايياشك دددددددددسالطدشيك دددددددددك ي شاأدددددددددلسشيكلدددددددددالسش
يددددددددداشا دددددددددسشيكسأددددددددديلشيددددددددداشفعياشيك لدددددددددثش علئدددددددددذش،فقدددددددددابش قدددددددددابشيك قدددددددددالاكدددددددددي شالي شيئف دددددددددااش

تشيك اددددددددسشادددددددداشقأددددددددلشردددددددد ،شيكقا  يدددددددد شك أددددددددسفاششيكك ايدددددددد اششلددددددددلشذيفدددددددددش دددددددداشليددددددددثشيكاحددددددددال
ش  ددددددددددددساا اددددددددددددلبشأددددددددددددسفشقي فدددددددددددددشأللدددددددددددد اسشا اياددددددددددددثشفاهددددددددددددسشكدددددددددددددششي فايئدددددددددددددشيكلددددددددددددالس

ش.اقفها

اغ  ددددددددددددششكدددددددددددبشي لدددددددددددثشيددددددددددداشا دددددددددددسشيكسأددددددددددديلش ددددددددددد يك لطعدددددددددددااشييددددددددددددشا  ددددددددددداشياشيكقدددددددددددسيسش
سأدددددددديلشيإ دددددددددشيكددددددددااشقددددددددلشارلطددددددددأششلااإأددددددددليسش ددددددددييشش  حددددددددسل دددددددددشيكلكددددددددبشيكددددددددذ شاليش اكردددددددداش

ش.1اياشفأاي شيكقا اا

حسي دددددددددد ششااش ددددددددددذكيشيكددددددددددااش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكشلدددددددددداشالددددددددددلشيكسكددددددددددائاشيكفدددددددددداشفقددددددددددابشا يهدددددددددد
ش.سأيلشلااإأليسش ييش

                                                           
ش.008،ش 0555 شل  شيك ح  شيكقضائي شيكعللشيألاشش-1



 

  96 

 :الفرع الثاني
 يجب أن يكون مقابل الوفاس قابال للتصرف فيه

شليددددددددداشك لددددددددالسشيدددددددداشذ ددددددددد شيك لددددددددلاسشا يددددددددددإذيشكددددددددااش قا دددددددد شيكايددددددددداكشا دددددددداس شادددددددداش
يكددددددددددااشلددددددددددذيشيكددددددددددلياشقددددددددددا  شك فأددددددددددسفشييدددددددددددش  احددددددددددسششااييحددددددددددسش،شك دددددددددداشلدددددددددد  شاااش ي ددددددددددا

ياحدددددددددددددش  اح دددددددددددددشيكلددددددددددددالسشا ددددددددددددسيشك  لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش ددددددددددددلي ش   ردددددددددددددشكأدددددددددددداكيش،ش دددددددددددديي
لفدددددددددد شي ف دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشأل ددددددددددسشيكلددددددددددالسشيحددددددددددسشااشيكددددددددددااشفلدددددددددد شاش،شيك لددددددددددف يل

يكددددددددااشاش،شقددددددددا  شك فأددددددددسفشييدددددددددشيييددددددددلشلددددددددذيشيألريددددددددسش قا دددددددد شيكايدددددددداكشاقدددددددد شإأددددددددليسشيك دددددددد
 ددددددددداشيك دددددددددايعشاقددددددددد شإأدددددددددليسششردددددددددا اشش عدددددددددياشيك قدددددددددليساششلقددددددددد شيكاحدددددددددالإذيشكدددددددددااش كدددددددددذكيش
شلطدددددددددددد ع ليدددددددددددثشيدددددددددددف كاشيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددش ددددددددددداشيكايدددددددددددداكش قي فددددددددددددشك حدددددددددددسلشيلش،يك ددددددددددديي
ا ددددددددد شذكددددددددديشكددددددددداشكدددددددددااشليددددددددداشاش،شلااشيكلاحددددددددد شك قيدددددددددابش ع  يددددددددد شفأددددددددد ي شك للددددددددداس،شا يدددددددددد

ااشللدددددددداسشحدددددددداس شكددددددددبشفددددددددفبشفأدددددددد يفدش،ش قا دددددددد شيكايدددددددداكش لدددددددد ش ددددددددايعشكددددددددبشي أدددددددد شييدددددددددش عددددددددل
،شيعف دددددددددسش ددددددددد شسأددددددددديلش  ددددددددداشيعدددددددددستشأدددددددددال دشإكددددددددد شيكعقددددددددداسشيكحايئدددددددددايإاشيك دددددددددييش، عدددددددددل

غيدددددددددددسش ؤكدددددددددددلشإكددددددددددد شااشيأددددددددددد  شاششغيدددددددددددسش عدددددددددددياشيك قدددددددددددليساششألاشيكدددددددددددلياشياددددددددددد ش لدددددددددددف  
ش2يكدددددددددددددااش كفا ددددددددددددداش ددددددددددددداأللسفشايألسقدددددددددددددابششااك ددددددددددددداشيحدددددددددددددسش،1يق ددددددددددددد اششيكللددددددددددددداسشيكحددددددددددددداس 

يددددددددددددددإذيشذكددددددددددددددسشيدددددددددددددداشيك ددددددددددددددييشفدددددددددددددداسيخشيللددددددددددددددفلقا ش،شلطدددددددددددددد ع لددددددددددددددفل شيألليكشكددددددددددددددل شيلاش
يدددددددددإاشيك دددددددددييشيللدددددددددفلقا ششذ يرف دددددددددفشاددددددددداشفددددددددداسيخشيي  ددددددددداكشالددددددددداش ددددددددداشيلددددددددد  ش اك دددددددددييش

لشيع دددددددددد ششااك دددددددددداشيحددددددددددسش،ش3اشكددددددددددبشيكدددددددددداشأ دددددددددد شيعددددددددددلشلددددددددددذيشيك يددددددددددااشكدددددددددد،لشيكددددددددددااش الط 
ايددددددددددداكشفقدددددددددددابششالي يك دددددددددددييششااذكددددددددددديش،ش4ليددددددددددد ش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشا ددددددددددد شا شقيدددددددددددلشااش دددددددددددسلطش

                                                           
ش.33للاش ألط  ،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش374ي اسشيك ال شش-2
شفحاس شحايئس .ش855فحاس ش أس شاكذكيشيك ال شش854ي اسشيك ال شش-3
شفحاس ش أس .ش374فحاس شحايئس شايك ال شش370ي اسشيك ال شش-4
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لشيلدددددددددددفلطي شااشيقدددددددددددابش هدددددددددددذاشيكااي ددددددددددد شإلشإذيشاشش قدددددددددددابشيك قدددددددددددالشيددددددددددداشفلددددددددددداي شيك عدددددددددددا   
ذكيشف ا دددددددددددددياش ددددددددددددد ش  دددددددددددددلاشيكك ايددددددددددددد شيكذيفيددددددددددددد شيكدددددددددددددذ شيعدددددددددددددلش ددددددددددددداشاش،كدددددددددددددااشكاييددددددددددددداش ذيفدددددددددددددد

،شيكلدددددددددددد لشيكفحددددددددددددداس ش لددددددددددددفق ش ذيفدددددددددددددديكددددددددددددااششاا  الاشاش،رأددددددددددددائ شيكلدددددددددددد لي شيكفحاسيددددددددددددد 
 لطسيقدددددددددد شلشفددددددددددلعش،ش دددددددددد ش دددددددددددا يدددددددددددشك عسيدددددددددد شيكلدددددددددد شيك اشلطدددددددددد ع ليددددددددددثشيك دددددددددداش حددددددددددسلشيل

ادددددددددداشيكلدددددددددد لشيكفحدددددددددداس شاكدددددددددد شإلاكدددددددددد شإكدددددددددد شايقعدددددددددد شااشفأددددددددددسفشردددددددددداسجش،ش حددددددددددالشك  ددددددددددي
ا شلش،يك يا دددددددددا شلدددددددددذاش  دددددددددأاش يدددددددددااش ددددددددداش يا افهددددددددداشييكاي يددددددددد شيأردددددددددذشلكدددددددددبشيكددددددددد ق شيدددددددددا

ذيشاأددددددددددد يش أددددددددددديسشيكلددددددددددد لش ع قددددددددددداشاش،يحدددددددددددااشلدددددددددددذفشا ش  هددددددددددداشااشلطسلهددددددددددداشااشإغ اكهدددددددددددا ي 
يك ددددددددددييش  دددددددددد شيكلكددددددددددبش ااف دددددددددداساشلدددددددددد ليشيأردددددددددذشاش،ش1ا ددددددددد شلدددددددددداياشكددددددددددبشيعددددددددددلشلدددددددددد ليشفحاسيددددددددددا

ش.فحاسيا

ي فدددددددددددستشييددددددددددددشاحدددددددددددالشش دددددددددددييك فأدددددددددددسفشييددددددددددددش  احدددددددددددسشش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكاقا  يددددددددددد ش
يكددددددددددااشكدددددددددد ا شلدددددددددد ششااا دددددددددد ش،شيف ددددددددددا ش ددددددددددياشكدددددددددد ش دددددددددداشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددلاسشا يددددددددددد

إ ددددددددداشضدددددددددد  ياشااشاقدددددددددلشيقددددددددد شلدددددددددذيشيلف دددددددددا ش،شيكفأدددددددددسفشيددددددددداشيكسأددددددددديلش  احدددددددددسش ددددددددديكا 
ش2يك دددددددددييشليئ دددددددددداشيكددددددددددااش  كدددددددددداشذكدددددددددديشيسحدددددددددد شإكددددددددد شااشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشيددددددددددااش،شأدددددددددسيل 

شيكلددددددددددالسشا يدددددددددد شكهددددددددددذيشيك  دددددددددديشيك لددددددددددلاسشا يددددددددددداش،3كددددددددددذكيشش ل ددددددددددااش ؤللدددددددددد ش اكيدددددددددد ش ؤش
ااش،شقدددددددددلشيكددددددددددااشك لدددددددددالسش  دددددددددداك ش اكيددددددددد شكددددددددددل شيك لدددددددددلاسشا يدددددددددددش ف   ددددددددد شيدددددددددداشاليئدددددددددد اش

لشيحدددددددددددددددااشاش،شااشغيسلددددددددددددددداش ددددددددددددددداشأددددددددددددددداسشيكع  يدددددددددددددددا شيك أدددددددددددددددسيي ش دددددددددددددددهالي شيللدددددددددددددددف  اس
 دددددددددداشكددددددددددبشفاحددددددددددلش،شلددددددددددلاسشا يدددددددددددياف دددددددددداسش  دددددددددد شلددددددددددذاشيك  دددددددددداك ش قا دددددددددد شايدددددددددداكشكددددددددددل شيك 

                                                           
،ش0520الطس شفلياكهاشياشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ،ش ا يلياشيكحايئسشاسيس شأاكلاشيكايلع ،شالكابشكل لي شيكفحاسي ش-1

ش.02 
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش374 اشيك ال شش50ي اسشيك قس شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش373ي اسشيك ال شش-3
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فلايددددددددددددد شلدددددددددددددذاشاشش اكفأدددددددددددددسفشك  لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددا شأدددددددددددددسيل ش ددددددددددددداشيكلدددددددددددددالسش دددددددددددددع يف
ش.1 قا  شاياكشيك ييششيك  اك شإك 

  :الفرع الثالث
 يكون مقابل الوفاس مساويا علل األقل لقيمة الشيك أنيجب 

ا ددددددددددد شيألقددددددددددد شك    ددددددددددد شيك دددددددددددلااشيددددددددددداششايفعدددددددددددياشااشيكدددددددددددااش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكش لدددددددددددااي
فقددددددددددابشحسي دددددددددد شاششسأدددددددددديلشلاايعددددددددددلش دددددددددديكاششكددددددددددااشاقدددددددددد ش دددددددددداشيكسأدددددددددديلا دددددددددداشإذيش،شيك دددددددددديي

ألاشيكدددددددددد ق شيدددددددددداشيكسأدددددددددديلشيأردددددددددددذش،شيكلددددددددددالسسأدددددددددديلشيدددددددددداشلدددددددددد ششلااإأددددددددددليسش ددددددددددييش
لدددددددددذيش ددددددددداشا ددددددددداسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيددددددددداش ددددددددد شيك ددددددددددال شاششلكدددددددددبشي عدددددددددليبشيكسأددددددددديل

ش:شش اشقا ااشيكعقا ا ش قاكهاش473

ب رامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن و  " يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنة إلـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات
 .النقص في الرصيد قيمةأو  قيمته

ـــــائم ـــــه رصـــــيد ق ـــــة شـــــيكا ال يقابل ـــــن أصـــــدر بســـــوس ني ـــــل م ـــــل للصـــــرف أو و  ك قاب
ش... ".كان الرصيد أقل من قيمة الشيك

 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شش843ال شا ددددددددددداشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شيقدددددددددددلش ددددددددددد شيددددددددددداشيك ددددددددددد
ششش: دا  شا

" يعاقـــــــــب بـــــــــالحبس وب رامـــــــــة ال تتجـــــــــاوز ألـــــــــف جنيـــــــــه أو بعحـــــــــد  هـــــــــاتين 
 :  العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد األفعال ا تية

 ...".إصدار شيك ليس له مقابل وفاس قابل للصرف -2

                                                           
ش.ش342ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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اشيك دددددددددددال شيكحدددددددددددايكشيكح دددددددددددائاشاشيك  لددددددددددداشااشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شاددددددددددداكثشيددددددددددداشلدددددددددددذ
ا لدددددددددداكش يدددددددددد ش دددددددددديكاشكددددددددددي شكدددددددددددش قا دددددددددد شايدددددددددداكشقددددددددددائبشاقا دددددددددد ش دددددددددداشيأددددددددددلسش يل،شك لددددددددددالس
ك   ددددددددد ششايكدددددددددااش لددددددددداايشااايددددددددداكشلددددددددد شيحدددددددددسشيك ش قا ددددددددد شكك دشكدددددددددبشيلدددددددددللشقي ددددددددد،ك أدددددددددسف
ك ددددددددداشكدددددددددبشي دددددددددسشإكددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش  قا ددددددددد شايددددددددداكشيقددددددددد شاددددددددداشقي ددددددددد شيكسأددددددددديلششيك ددددددددديي

ششش.يك احالشكل شيك للاسشا يد

ل دددددددددددايشغ ددددددددددداتشيي ددددددددددداشيفع ددددددددددد ش إأدددددددددددليسش دددددددددددييش ريدددددددددددسششا  ددددددددددددشي كددددددددددداشيكقدددددددددددا شاا
لدددددددددددد شيعددددددددددددلشذكدددددددددددديشحسي دددددددددددد شيلددددددددددددفل شا يهدددددددددددداشيكعقدددددددددددداسشابشلشفقددددددددددددابش، قا دددددددددددد شايدددددددددددداكشكاف

لشفدددددددددددل يسشاشش شحسي ددددددددددد شالشاقا ددددددددددد يدددددددددددش، دددددددددددساي يكفلط يقددددددددددداشك  دددددددددددلاششيكحسي ددددددددددد شاأددددددددددد شذكدددددددددددي
ش.ا اشإلش   

ااشيألأددددددددددددد شيددددددددددددداشيه ايش ددددددددددددداشيدددددددددددددس ش،اقدددددددددددددلشيرف  ددددددددددددد شيآلسيكشيددددددددددددداشلدددددددددددددذيشيك دددددددددددددأا
اشلا ددددددددددد شيك دددددددددددييشيلدددددددددددفلطي شيددددددددددداشا ش  ع ددددددددددد شا،شيك ددددددددددديكا شا هددددددددددداشفقدددددددددددابش قدددددددددددابشيك قدددددددددددال

 اكضدددددددددساس شاحدددددددددالش قا ددددددددد شيكايددددددددداكشكدددددددددل ششيلدددددددددفف  لاش ددددددددداشاش، قدددددددددليدش ددددددددداقددددددددد شااشيقددددددددد تش  
ذيشكددددددددااشاقدددددددد ش دددددددداشقي دددددددد شيك دددددددديي،يلدددددددداا شكقي دددددددد شيك ددددددددييشيك لددددددددلاسشا يددددددددد ددددددددشاي  لشذكدددددددديشا 

إالطدددددددددداكش ددددددددددييشكددددددددددي شكدددددددددددشلشيريددددددددددسش دددددددددداشيأل ددددددددددسش دددددددددداشيك اليدددددددددد شيكحايئيدددددددددد شاش،ش قا دددددددددد شلاا
ش. قا  شاياكشااش قا  شاياكشغيسشكاف

 قا دددددددددد شيعددددددددددلش ددددددددددالط شك ددددددددددييشأل دددددددددددششلااشيك دددددددددديياشقددددددددددلشذلددددددددددسشسا شإكدددددددددد شياف دددددددددداسش
لاشاحددددددددددددددالش قا دددددددددددددد شيكايدددددددددددددداكشكددددددددددددددل شيك لددددددددددددددلاسشا يدددددددددددددددشا ددددددددددددددلشاش،يقددددددددددددددلشالددددددددددددددلش ددددددددددددددسالطد

ش.ي كاشااشيفلا شإك شا شل لشآرسش ف شفاييس ش سالطداش،ييأليس

يعف سشأددددددددددليلاشيدددددددددداشلددددددددددلالش قا دددددددددد شا دددددددددداشإذيشكددددددددددااشيك ددددددددددييش سأدددددددددديلشغيددددددددددسشكدددددددددداف،
ش.يكاياكشيكحائاشيك احال
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ك ددددددددددييشيكددددددددددذ شي عددددددددددلبشييدددددددددددش قا دددددددددد ش ي  دددددددددداشذلددددددددددسشسا شآرددددددددددسشإكدددددددددد شيكفلدددددددددداي ش ددددددددددياشي
ياف ددددددددددددددددسشيك ددددددددددددددددييشأددددددددددددددددليلاشيدددددددددددددددداشك فدددددددددددددددداشاش،ايك ددددددددددددددددييشذ ش قا دددددددددددددددد شايدددددددددددددددداكشحائا،يكاياك

يسفدددددددددسشكايددددددددد شآ ددددددددداسشيك دددددددددييشيكأدددددددددلييش ددددددددداشادددددددددليش ددددددددداشيفأددددددددد ش لددددددددد شيكلا ددددددددد شاششيكلددددددددداكفيا
ش.1ا  ش قا  شيكاياكش

ايددددددددداكشااششيدددددددددإاشيك دددددددددييشيكأدددددددددالسش ريدددددددددسش قا ددددددددد ،يرف  ددددددددد شيآلسيك ه ددددددددداشاششغيدددددددددسشا دددددددددد
،شيكحايئيدددددددددد اشش  هددددددددددايسفددددددددددسشكدددددددددد شيآل دددددددددداسشيكقا ا يدددددددددد شيك ل يدددددددددد شاشش  قا دددددددددد شايدددددددددداكشغيددددددددددسشكدددددددددداف

ش.ذكيش أسييشيك  ش    اشا اسشإكيدشيك  سعشيكحايئس اش

                                                           
ش.258يك سأ اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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:المبحث الثاني  
رصيد دونالركن المادي لجريمة إصدار شيك   

يدددددددددداشإرددددددددددسيجش،شسأدددددددددديلشلاايدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشيف  دددددددددد شيكددددددددددسكاشيك ددددددددددال ش
ذكددددددددددديشألاشيكقدددددددددددا ااشلش،شيكلددددددددددد ايشييحسي ددددددددددداش ددددددددددداشيكدددددددددددس شإكددددددددددد شايقددددددددددد ش دددددددددددال ش   دددددددددددا 
شيعددددددددددد يعف دددددددددددساشيك  دددددددددددسعشيعاقدددددددددددسشا ددددددددددد شيأليكددددددددددداسشإذيشكدددددددددددبشففحلدددددددددددلشيددددددددددداشلددددددددددد ايش دددددددددددال ش

شاشفف  دددددددددددددد شلددددددددددددددذاشيأليعددددددددددددددا شللددددددددددددددسشكدددددددددددددد ش دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشيك أددددددددددددددس اش،ك قا ااشا راك ددددددددددددد
يع شإأدددددددددليسش ددددددددددييش سأددددددددديلشغيددددددددددسشاش،سأددددددددديلشلاايكحايئدددددددددس شيددددددددداشيعدددددددددد شإأدددددددددليسش ددددددددددييش

ش.أسفشيك ييشيع شاسق  اش،شكاف

  :المطلب األول
 رصيد دونفعل إصدار شيك 

فلدددددددددددد ي دشاشش دددددددددددديييكسأدددددددددددديلشك حددددددددددددسلشفلسيددددددددددددسششلاافقددددددددددددابشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
حددددددددددالش قا دددددددددد شايدددددددددداكشك   دددددددددد شيك ددددددددددييشاششيكلددددددددددالسش عددددددددددلباشيكلا دددددددددد ش دددددددددد شا ددددددددددبشاشلددددددددددف يلك  

ش.كل شيك للاسشا يد

  :الفرع األول
 رصيد دونموقف المشرع المصري والجزائري من فعل إصدار شيك 

 دددددددددددال شاليدددددددددددل ش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شكحدددددددددددسيئبشكقدددددددددددلشرددددددددددد شيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس ش
يسفك هدددددددددددداششاايكفدددددددددددداشفلددددددددددددللشيأليعددددددددددددا شيكفدددددددددددداشي كدددددددددددداشاش،ش دددددددددددداااش ي شاششك دددددددددددداشلدددددددددددد  ،شيك دددددددددددديي

لددددددددددداشيك دددددددددددال شاششسأددددددددددديلشلااف دددددددددددك شسك ددددددددددداش اليددددددددددداشكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييشاششيكلدددددددددددالس
ش2666كلددددددددددد  شش25ش  احدددددددددددسشيكقدددددددددددا ااشسقدددددددددددباشلدددددددددددذاشيك دددددددددددال شفدددددددددددبشإكراؤلددددددددددداش،غيدددددددددددسشاش447

ششش:أ د  دش ش843يك ال شإذشقض شيك فع  ش اكفحاس ش
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ــــــــالحبس ــــــــه أو بعحــــــــد  و  " يعاقــــــــب ب ــــــــف جني ب رامــــــــة ال تتجــــــــاوز خمســــــــين أل
   :هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا األفعال ا تية

 ... ".إصدار شيك ليس له مقابل وفاس قابل للصرف – 4

يكددددددددددددسكاشيك ددددددددددددال ششااادددددددددددد اش لددددددددددددف فثشا دددددددددددداش دددددددددددد شيك قددددددددددددس شيألاكدددددددددددد ش دددددددددددداشيك ددددددددددددال ش
يف  ددددددددد شيددددددددداشيعددددددددد شييأدددددددددليسشيكدددددددددذ شيع ددددددددداشلطدددددددددسحش،شسأددددددددديلشلااكحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

يكلدددددددددددالسشيضددددددددددد  دشا ددددددددددددسيشق دددددددددددد ششفلسيددددددددددددسش دددددددددددييش دددددددددددا  ع ددددددددددد شال شاش،شيك دددددددددددييشك فدددددددددددليا 
شيك دددددددددييشفلددددددددد بشيكدددددددددذ ،شيك لدددددددددف يلش قدددددددددل ش عدددددددددياشكأددددددددداكيلي ش   ددددددددد ش دددددددددك  لدددددددددلاسشا يددددددددددش

،شلددددددددذيشيك دددددددديييكلددددددددالسش دددددددد شا ددددددددبشلددددددددذيشيألريددددددددسش عددددددددلبشاحددددددددالش قا دددددددد شايدددددددداكششق دددددددد ش ددددددددا
ش.يك ال شكهذاشيكحسي  كسكاشي ذكيشيف ك شاش

 دددددددددداشش473يفح دددددددددد شايضدددددددددداشيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شيا دددددددددداش اقددددددددددفشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش
ششش:يكفاشف  شا  شا داششقا ااشيكعقا ا 

ب رامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن و  س مـــــــن ســـــــنة إلـــــــل خمـــــــس ســـــــنواتب" يعاقـــــــب بـــــــالح
 .أو النقص في الرصيدقيمة الشيك 

شقابــــــــلو  كــــــــل مــــــــن أصــــــــدر بســــــــوس نيــــــــة شــــــــيكا ال يقابلــــــــه رصــــــــيد قــــــــائم –4
ش... ".للصرف

يف دددددددددددددياشااشيكدددددددددددددسكاشيك دددددددددددددال ش،شيك دددددددددددددال شااددددددددددددد اشيك قدددددددددددددس شيألاكددددددددددددد ش ددددددددددددداا الدددددددددددددفقسيكش
ااشلطدددددددددددسحشيددددددددددداشيعددددددددددد شييأدددددددددددليسششسأددددددددددديلشيف  ددددددددددد شايضددددددددددداشلااكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

 ددددددددد شيكع دددددددددبشش،ا شي فقدددددددددا شليددددددددداا شيك دددددددددييش ددددددددداشيكلدددددددددالسشإكددددددددد شيك لدددددددددف يل،شك فدددددددددليا شيك دددددددديي
ا يددددددددددشيددددددددد شيقدددددددددابشاش،شااشلدددددددددذيشيك دددددددددييشلشيقا  ددددددددددشسأددددددددديلش    ددددددددداشحددددددددداكشيددددددددداشك ددددددددداشيك  دددددددددسع

اشي   ددددددددداشيلدددددددددف ابشذكددددددددديشإالطددددددددداكاش،ش شك حسي ددددددددد شا ددددددددد ش حدددددددددسلشفلسيدددددددددسشيك ددددددددديييكدددددددددسكاشيك دددددددددال
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يدددددددددد ش ددددددددددأاشكدددددددددددشيدددددددددداشفدددددددددداييسشش(يك  ددددددددددي شا اشفقددددددددددليبشيك ددددددددددييشك  لددددددددددلاسشا يددددددددددد،ك  لددددددددددف يل
أل دددددددددددشإحددددددددددسيكش ددددددددددال شيهددددددددددلفشإكدددددددددد شيلددددددددددفي اكش قا دددددددددد شيك ددددددددددييش دددددددددداشق دددددددددد ش،اسكددددددددددااشيكحسي  

يال شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشاش،يك لددددددددددلاسشا يددددددددددد حددددددددددالشيكسأدددددددددديلش دددددددددداشلدددددددددداشإلشإحددددددددددسيكشاشش عددددددددددلبي 
ش.1ك حسلشلطسحشيك ييشك فليا شكا فشك حسي  شيكفاشكا  شقائ  ش

كدددددددددددذيشا دددددددددددبشاششاشلددددددددددداش  ددددددددددد ش اقدددددددددددفشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شلدددددددددددا شيعددددددددددد شييأدددددددددددليس
ا اشإذيشقدددددددددددددابشيكلدددددددددددددالسش فلسيدددددددددددددسشيك دددددددددددددييش ح يددددددددددددد ش،يكلدددددددددددددالسش عدددددددددددددلبشاحدددددددددددددالشيكسأددددددددددددديل

ألاشيك عدددددددددددددد ش،شيدددددددددددددد شفقددددددددددددددابشلددددددددددددددذاشيكحسي دددددددددددددد كاي يدددددددددددددد شلااشلطسلدددددددددددددددشك فددددددددددددددليا شيي يا افدددددددددددددددش
كدددددددددبشقا ددددددددد شايددددددددداكشك  لدددددددددف يلش يك دددددددددال شيك ف  ددددددددد شيددددددددداشفلددددددددد يبشيك دددددددددييشيكدددددددددذ شلشياحدددددددددلشكددددددددددش

ش.يلدددددددددفلطي شيكلدددددددددالسشيكفسيحددددددددد شاددددددددداشلدددددددددذيشيك دددددددددديياشش اكفددددددددداكاشيددددددددد شفقددددددددد شيكحسي ددددددددد اش،يفلق 
  دددددددداش،شيكددددددددايسل شييدددددددددا دددددددداشإذيشي فقدددددددد شيك ددددددددييشإكدددددددد شيك لددددددددف يلشيف فقدددددددد ش عدددددددددشح يدددددددد شيكلقددددددددا ش

يلددددددددددفلطي شيكلددددددددددالسشيلددددددددددفسليلشلددددددددددذيشيك ددددددددددييشإلشيدددددددددداشالش،ش2ييهدددددددددداش  كيدددددددددد ش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش
ش.لال شيلف  ائي 

 ددددددددددددددداششيفكدددددددددددددددااشسأددددددددددددددديلشلااكحسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييششإذي شياكلددددددددددددددد ايشيك دددددددددددددددال ش
شا دددددددددددددد كشكدددددددددددددد ش يا افدددددددددددددددشييكاي يدددددددددددددد شيف   شيك دددددددددددددد شيألا شيدددددددددددددداشفلسيددددددددددددددسشيك دددددددددددددديي، ددددددددددددددقيا

شإكددددددددد ش لطددددددددد اشلدددددددددذيشيك دددددددددييش لط  ددددددددداش لط قددددددددداألاشادددددددددلبشيكفاقيددددددددد شيدددددددددؤل ش،شيكفاقيددددددددد شا يدددددددددداش
ا اكفدددددددددددددددداكاشلش،شفاقيدددددددددددددددد شلاالشإسيل شاش،ش3يكفاقيدددددددددددددددد شلدددددددددددددددداشفع يددددددددددددددددسشادددددددددددددددداشييسيل  ااف دددددددددددددددداسش
  ع دددددددددد شلشفقددددددددددابشيكحسي دددددددددد شا دددددددددد شش، ع ددددددددددسشا هدددددددددداش دددددددددداكفاقي إسيل شلدددددددددد ي  ششلاا لددددددددددؤاكي ش

ش. حسلشفلسيسشيك يي

                                                           
اشيكلطيس،ش  اااا شليئا شيكض ااشيلحف اااشفحااشاألاسشيكع  شا  شضاكشيكقا ااشيكحليل.شليسشيكهل شاياشل افش-1

ش.ش067،ش 0522  ي  شيكحايئس،ش
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش366ي اسشيك ال شش-2
شا اشي يهاش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش86ي اسشيك ال شش-3
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سأدددددددددديلششلااكحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش لدددددددددد ايشيك ددددددددددال ش  دددددددددد شيك دددددددددد شيك ددددددددددا اشكفاشي
لقددددددددددد شفلشياش،شييكاي يددددددددددد يددددددددددداشفلددددددددددد يبشيك دددددددددددييشك  لدددددددددددف يلش عدددددددددددلشفلسيدددددددددددساش ح يددددددددددد ش يا افددددددددددددش

شذكدددددددددددددديشااش حددددددددددددددسلشفلسيددددددددددددددسشيك دددددددددددددديي،شيكددددددددددددددسكاشيك ددددددددددددددال شك حسي دددددددددددددد شإلش اك دددددددددددددد شيك ددددددددددددددا ا
،شيكفاقيدددددددددددد شا يدددددددددددددشيعددددددددددددلش دددددددددددداشيألا ددددددددددددا شيكفلضدددددددددددديسي شيكلددددددددددددا ق شا دددددددددددد شاقدددددددددددداعشك حسي دددددددددددد اش
ش1. إأليساشا شفل ي دشك  لف يلشفق شيكحسي  اش

فلدددددددددددددد ي دشك  لددددددددددددددف يلشاششا شفلسيددددددددددددددسشيك دددددددددددددديي،ش حددددددددددددددسلشييأددددددددددددددليسلددددددددددددددذيشالشيك دددددددددددددداش
كدددددددددذيشييأدددددددددليسشا دددددددددد ش دددددددددييشففدددددددددداييسشاشش دددددددددد شلش دددددددددلشااشيقددددددددد شيكفلسيددددددددددس،شكاقددددددددداعشيكحسي ددددددددد 

يكفدددددددددددداشيلددددددددددددف ابشيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شضددددددددددددساس شفاييسلدددددددددددداش،شييدددددددددددددشكدددددددددددد شيك يا ددددددددددددا شييكاي يدددددددددددد 
يددددددددداشفلدددددددددداي شيك عدددددددددا   ش ددددددددددياشكاسقدددددددددد شفحاسيددددددددد شفقدددددددددابش قددددددددددابشيك قدددددددددالشك افدددددددددليلش اك دددددددددييش

 دددددددددداشش374يددددددددداش دددددددددد شيك دددددددددال شلدددددددددذاشيك يا ددددددددددا شقدددددددددلشلددددددددددللشيك  دددددددددسعشيك أددددددددددس شاشش،يليأليدددددددددسش
 شلددددددددددذاشيك ددددددددددال شيك يا ددددددددددا شيكفدددددددددداشيحددددددددددسشااشي ددددددددددف  شا يهدددددددددداشليكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شإذشاددددددددددل

يك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شايضددددددددددداش يا دددددددددددا شأدددددددددددل شيك دددددددددددييشيددددددددددداش ددددددددددد ششلك ددددددددددداشادددددددددددل،شيك ددددددددددديي
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس شش370يك ال ش

 ايضددددددددددداي شإكددددددددددد شلدددددددددددذاش،شيددددددددددداش اضدددددددددددعهاالددددددددددد أفاشإكددددددددددد شف أدددددددددددي شلدددددددددددذاشيك يا دددددددددددا ش
سعشيك أددددددددددددس شااشيلط دددددددددددد شيك ددددددددددددييشيدددددددددددداشااسي شيأددددددددددددلسلاش دددددددددددديك يا ددددددددددددا شيقددددددددددددلشيلددددددددددددف ابشيك 
اشيك دددددددددددديكا ش ددددددددددددأشقضدددددددددددد اشش،ا دددددددددددد ش ددددددددددددك شليفددددددددددددسش دددددددددددديكا ،شيك  دددددددددددديشيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددد

،شلدددددددددددل هاشإلشا ددددددددددد ش  دددددددددددييك لدددددددددددفلق شيكايددددددددددداكشييهددددددددددداشلشيحدددددددددددااشاششيددددددددددداش أدددددددددددسيكأدددددددددددالس ش
ك لددددددددددسسشا دددددددددد شغيددددددددددسشااشي،شيك لددددددددددلاسشيدددددددددداشأدددددددددداس ش ددددددددددييشا دددددددددد شغيددددددددددسش  دددددددددديايكأدددددددددديش

                                                           
،شليسشيكحا ع شيكحليل ،ش2666يكع  اشأللكابشيك ييشياشضاكشقا ااشيكفحاس شل  ش لل شيكل يلا،ش  ك  شيكفلط ي شش-1

ش.400،ش 0557يللك لسي ،ش
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 اكفدددددددددداكاشإذيشفددددددددددبشفلسيددددددددددسشاش،ش1  دددددددددداذجشيك  دددددددددديشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشلشيعفددددددددددلش هدددددددددداشك دددددددددديكا ش
يددددددددإاش،شرلطدددددددداسش احدددددددددشك  لددددددددلاسشا يدددددددددش دددددددداشاحدددددددد شليدددددددد ش قا  دددددددددشك  لددددددددف يلشيددددددددايك ددددددددييش

ك ددددددددددداشلشيفسفدددددددددددسشا يددددددددددددشا شإحدددددددددددسيكش،شلدددددددددددذيشيكرلطددددددددددداسشلشيلاددددددددددد ش دددددددددددأ شل ايددددددددددد شقا ا يددددددددددد 
يكح ائيدددددددددددد شيك قددددددددددددسس شكاسقدددددددددددد ش اكل ايدددددددددددد شأل دددددددددددددشكددددددددددددي شلدددددددددددداشيك ددددددددددددييشيك قأددددددددددددالش،ش2ائا ددددددددددددح

ششش:قلشقض شا داششيك يي

 شاشإذيشكا ددددددددددددد شيكاسقددددددددددددد شيكفددددددددددددداشاليددددددددددددداش هدددددددددددددداشيكلطددددددددددددداااش ااف اسلددددددددددددداش ددددددددددددديكاشلشيددددددددددددددل
إذشلددددددددداشأدددددددددير شيددددددددداشأددددددددداس ش،ش دددددددددييش ددددددددداك ع  شيك عددددددددسافشقا ا ددددددددداشا هددددددددداا ددددددددد شش اهسلددددددددا

فدددددددددددل شا اسفهددددددددددداشا ددددددددددد شا هددددددددددداشاششيكفليددددددددددد   ددددددددددد اعش ع ددددددددددداسي شرلطددددددددددداسشإكددددددددددد ش دددددددددددليسشيك  ددددددددددديش
يلدددددددددددددفلقاقهاش  ددددددددددددداشلشيحع هددددددددددددداشا دددددددددددددسيش اكدددددددددددددلي شاأدددددددددددددلس شيددددددددددددداشيكلدددددددددددددا  شا ددددددددددددد شفددددددددددددداسيخش

يدددددددددإاشيكلكدددددددددبشإذيشياف سلددددددددداش ددددددددديكاشيكدددددددددااشقدددددددددلشارلطدددددددددأشيددددددددداش،لط ع لدددددددددفل شيألليكشكدددددددددل شيل
ش.3ف سئ شيكلطاااااششفلط ي شيكقا ااشايفعياش قضد

ذيشكددددددددددااشإأددددددددددليسشيك ددددددددددييشاششلددددددددددذي لطسلدددددددددددشك فددددددددددليا شادددددددددداشلطسيدددددددددد شفلدددددددددد ي دششاع دددددددددديي 
اشلددددددددددذيشيكفلدددددددددد يبشيحددددددددددسشيإ، دددددددددداشق دددددددددد شيكلددددددددددالس اكفدددددددددداكاش قدددددددددد شيكليدددددددددداا شإكيدددددددددددشاششك  لددددددددددف يل

يدددددددددددددإذيشي ف ددددددددددددد شلدددددددددددددذاشييسيل شأل شلددددددددددددد سش ددددددددددددداشيأللددددددددددددد اسش،شيكلدددددددددددددالساشيدددددددددددددفبش دددددددددددددإسيل شا
ااشا شايددددددددددسش دددددددددداشايدددددددددداسششااشفددددددددددبشذكدددددددددديشادددددددددداشلطسيدددددددددد شييكددددددددددسيا،شكاكلددددددددددسق شااشيكفاايددددددددددس

ش.سأيلشلااييسيل شي شيقابشيكسكاشيك ال شكحسي  شإأليسش ييش

اكددددددددددد   شيكلددددددددددد سشيددددددددددد شيعف دددددددددددسشيكلدددددددددددالسش أدددددددددددلسيشك  دددددددددددييشيددددددددددداشلاكددددددددددد شإيلياددددددددددددشش
غيددددددددسشااش،شكددددددددل ش ددددددددؤف اشكلددددددددياشقيددددددددابشيك لددددددددف يلش ع دددددددد ش دددددددداشيك  دددددددددش دددددددددشيكلددددددددالسك  ددددددددييش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش378ي اسشيك ال شش-1
ش.407 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.ش445 ش  اسشإكيدشياش لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش2660،ش22،ش02ح ل شش02ل  شش7332شيكلطعاشسقبش-3
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يك دددددددددددالعشكليددددددددددددشلددددددددددد بشيك دددددددددددييشإكددددددددددد شيك لدددددددددددف يلشق ددددددددددد شقيا ددددددددددددش اكع ددددددددددد شيك لط ددددددددددداسشرائ ددددددددددداش
ش.1 ذكيشيأل ا  

سسشيك لدددددددددددف يلشا ددددددددددد شياشيلددددددددددداششكددددددددددد ش ددددددددددداشيكلدددددددددددالساشقدددددددددددلشيلأددددددددددد شيف دددددددددددا ش دددددددددددياش
ليددددددددددددداشك  لدددددددددددددف يلشيددددددددددددداشذ ددددددددددددد شذكددددددددددددديش قا ددددددددددددد شاش،شيكلدددددددددددددالسش ددددددددددددديكاشكأددددددددددددداكيشيك لدددددددددددددف يل

يف ددددددددددد شكفا دددددددددد شيك دددددددددددييشا شفلسيددددددددددساشلااشياشيلددددددددددد  دشك  لددددددددددف يلشيهددددددددددد شيعف دددددددددددسش،شيكلددددددددددالس
شيكفل يبش؟لذيشيلف ا ش   ا  ش

يف دددددددددددددك شك ددددددددددددداشسأددددددددددددديلششلااحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييشيددددددددددددداششإاشيكدددددددددددددسكاشيك دددددددددددددال 
 ااف ددددددددداساشالي شك ايددددددددداكشفقدددددددددابش قدددددددددابش،ش ددددددددداشيعددددددددد شفلددددددددد يبشيك دددددددددييشك  لدددددددددف يلش ددددددددداااش ي شاششلددددددددد  
لدددددددددددذيشيأل دددددددددددسشلشيفلقددددددددددد شإلش ردددددددددددساجشاش،شيددددددددددداشفلددددددددددداي شيك عدددددددددددا   ش دددددددددددياشيأليدددددددددددسيلشيك قدددددددددددال

يدددددددداشليدددددددداا شيكلددددددددالسشأل دددددددددش دددددددداليبش،شيك ددددددددييش دددددددداشليدددددددداا شيكلددددددددالسشإكدددددددد شليدددددددداا شيك لددددددددف يل
فدددددددددددشي فق دددددددددد ش  كيفدددددددددددشكك دددددددددددشإذيشرددددددددددسجش دددددددددداشليااش،شااشي ريدددددددددددشاقدددددددددد ش دددددددددداشي دددددددددداكيلددددددددددفلطي ش
شلاالددددددددددددددذيشيك ددددددددددددددييششاا فدددددددددددددد ش  دددددددددددددد شاش،شيكلددددددددددددددالسشيلددددددددددددددفسليلالشيلددددددددددددددفلطي شاششك  لددددددددددددددف يل

ا اشيلف ددددددددددا ش،يدددددددددداشلدددددددددد شيكلددددددددددالس،شسأدددددددددديلشلاا قا دددددددددد شقا دددددددددد شحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
 ددددددددددياشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددف يلشا دددددددددد شفلسيددددددددددسشيك ددددددددددييشيإ دددددددددددشلشيعددددددددددلشيكفاي دددددددددداش فقددددددددددا  ش دددددددددداش

،شف ددددددددددفثشا دددددددددددشيكفاي ددددددددددا ش ل يدددددددددد شلشففددددددددددلر شييهدددددددددداشيكقاياددددددددددلشيكح ائيدددددددددد ،شحا ددددددددددسشيكلطددددددددددسييا
 ددددددددددسشكدددددددددداشيقفأددددددددددسشيكلددددددددددالسشا دددددددددد ش حددددددددددسلشفلسيددددددددددسشيك ددددددددددييشلااشفلدددددددددد ي دشلشيرف دددددددددفشيألاش

ش.2ك  لف يلش

 

                                                           
ش.407 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش.220 ألط  شأال شيك سأ اا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
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  :الفرع الثاني
 كتشاف الجريمةا

سأددددددددددددديلشلشي ك دددددددددددددفششلااإاشيك  دددددددددددددالطشييحسي ددددددددددددداشيددددددددددددداشحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش
ا اشيكدددددددددددددسكاش،سأددددددددددددديلشلاايف دددددددددددددياشا ددددددددددددددشاش،شإلش عدددددددددددددلشفقدددددددددددددليبشيك دددددددددددددييشك  لدددددددددددددلاسشا يدددددددددددددد
الطائددددددددددددشاششيك دددددددددددال شييفلقددددددددددد شك حدددددددددددسلشفلسيدددددددددددسشيك ددددددددددديي ك  لدددددددددددف يلش ددددددددددد شا دددددددددددبشيكلدددددددددددالسشي 

ا يدددددددددددددشيع ددددددددددددلشإأددددددددددددليسشيك ددددددددددددييشافقلي دددددددددددددشك  لددددددددددددف يلشاق دددددددددددد شاش،ش عددددددددددددلبشاحددددددددددددالشيكسأدددددددددددديل
 ليدددددددددددثشيأددددددددددد يشيكسأددددددددددديلشكاييددددددددددداش،شفقلي ددددددددددددشك ايددددددددددداكشيقدددددددددددابشيكلدددددددددددالسش ف ددددددددددداياشسأددددددددددديلا

سأددددددددديلششلاايددددددددد شفقدددددددددابشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش،شكفرلطيددددددددد شيك   ددددددددد شيك لدددددددددسسشيددددددددداشيك ددددددددديي
يددددددددددد شاكدددددددددددااشيكسأددددددددددديلش فدددددددددددايسيش،شيك لدددددددددددف يلشقدددددددددددلبشيك دددددددددددييشك  لدددددددددددلاسشا يددددددددددددلطاك ددددددددددداشااش

ككددددددددداشإذيش قددددددددداشيكسأددددددددديلشغيدددددددددسش،شيك دددددددددييش ددددددددداشليبشيكسأددددددددديلش فدددددددددايسيشإأدددددددددليسيعفدددددددددلش فددددددددداسيخش
ااش ددددددددداق شا ددددددددد ش ددددددددداشفدددددددددبشفلسيدددددددددساشيددددددددداشيك دددددددددييشإكددددددددد شغايددددددددد شفقدددددددددليبشيك دددددددددييشإكددددددددد ششقدددددددددائب

شلاافكدددددددددااشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشش،ف دددددددددياشااشيكسأددددددددديلشغيدددددددددسشقدددددددددائباششيك لدددددددددلاسشا يدددددددددد
ش شااشا شيف ددددددددددددددددا ش ددددددددددددددددياشيكلددددددددددددددددالسيكحددددددددددددددددليسش اك  لادددددددددددددددداش،شسأدددددددددددددددديلشقائ دددددددددددددددد شيألسكدددددددددددددددداا

ذكددددددددددديشااشحسي ددددددددددد شش،يعدددددددددددلش دددددددددددالط يك لدددددددددددف يلشا ددددددددددد شرددددددددددد فش ددددددددددداشحددددددددددداكشيددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشاش
فقددددددددددددابش  حددددددددددددسلشإالطدددددددددددداكشيك ددددددددددددييش دددددددددددداشيكلددددددددددددالسشإكدددددددددددد شسأدددددددددددديلششلااإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

يكااشقدددددددددددددا  شك لدددددددددددددلسشاش،يك لدددددددددددددف يلش ددددددددددددد شا دددددددددددددبشيألا ش شيكلدددددددددددددالسش(ش ا عدددددددددددددليبشيكسأددددددددددددديل
ش.1اشيكااشفاسيردشقلشا   شر فشيكايق شلشيهبشذكيشااششياشفاسيخشيللفلقا 

                                                           
ش.78 عاتشا لشيكفايس،شيكاليلطشياشحسيئبشيك يي،ش لااشليسش  سش أس،ش ش-1
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  :الفرع الثالث
 دور تاريش تحرير الشيك علل الركن المادي للجريمة

يك أدددددددددددددس شيك  ردددددددددددددا شفؤكدددددددددددددلشااشفددددددددددددداسيخش ددددددددددددداشقدددددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددددا شش447إاشيك دددددددددددددال ش
كددددددددددذكيشيإ دددددددددددشلفدددددددددد شإذيشقددددددددددابشاشش،ائيدددددددددد  فلسيددددددددددسشيك ددددددددددييشلشا ددددددددددسشكدددددددددددشا دددددددددد شيك لددددددددددؤاكي شيكح

 عدددددددددددددلشااشيقدددددددددددددلبشلدددددددددددددذيشيألريدددددددددددددسشيك دددددددددددددييش،لدددددددددددددف يلشيكلدددددددددددددالسش فلددددددددددددداي شيك دددددددددددددايعش ددددددددددددد شيك 
ف دددددددددددياشااشيكسأددددددددددديلشغيددددددددددددسشاش،ش ددددددددددداشاحددددددددددد شيكلأددددددددددددا شا ددددددددددد شيك   ددددددددددد شك  لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد

،شسأددددددددددديلشف قددددددددددد شقائ ددددددددددد شلاايدددددددددددإاشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش،ش احدددددددددددالشااشغيدددددددددددسشكددددددددددداف
كدددددددددددااشاششيدددددددددددإذيشقدددددددددددلبشيكلدددددددددددالسش ددددددددددديكاشك لا ددددددددددد شااشيك لدددددددددددف يل،اا ددددددددددد شيكعكددددددددددد ش ددددددددددداشذكي

لايدددددددددد شيكلددددددددددالسش عددددددددددلشذكدددددددددديش فشاقدددددددددداب،شااشغيددددددددددسشكددددددددددافشغيددددددددددسش احددددددددددالآ ددددددددددذييشيكسأدددددددددديلش
يإ دددددددددددشلشفقددددددددددابشحسي دددددددددد شش،ك ايدددددددددداكش  ددددددددددييااشيكلا دددددددددد شكااشيقددددددددددلبشيك لددددددددددف يلششسأدددددددددديلشق دددددددددد 

ا ددددددددددلشفقددددددددددليبشيك ددددددددددييشألاشيكع ددددددددددس ش احددددددددددالش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش،شسأدددددددددديلشلااإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ش1ش أدددددددددداسششداكددددددددددذكيشيددددددددددإاشيك ددددددددددييشيعددددددددددلشأددددددددددليلاشسغددددددددددبشااشفاسيردددددددددد،شك  لددددددددددلاسشا يددددددددددد

ا ددددددددددلشإالطدددددددددداكشيك ددددددددددييشك  لددددددددددف يلش دددددددددد ش دددددددددد شذكدددددددددديشيددددددددددإذيشا  دددددددددد شلدددددددددداكش يدددددددددد شيكلددددددددددالسشاش،
ش لددددددددل،اقددددددددلشحدددددددداكشيدددددددداشيقا دددددددد شيكحسي دددددددد شيدددددددداشلقدشكدددددددددش قا دددددددد شايدددددددداك أ دددددددددشكددددددددي شا  دددددددددش

ش:شقسيسي ش لك  شيك قتشيك أسي 

ك  لددددددددددددف يلش دددددددددددد شا  دددددددددددددشاشيكحسي دددددددددددد شفددددددددددددفبشك حددددددددددددسلشإالطدددددددددددداكشيكلددددددددددددالسشيك ددددددددددددييشاشإ
ش.اش2 أ دشكي شكدش قا  شاياكشقا  شك للسشياشفاسيخشيللفلقا ش

ش،سأدددددددددديلشلاايف ددددددددددياشا دددددددددددشكاقدددددددددداعشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش دددددددددداشيكقددددددددددسيسشيك ددددددددددذكاسش
اشا ددددددددددبشسغبشااش،فدددددددددداسيخشيللددددددددددفلقا شيكلددددددددددالسش عددددددددددلبشاحددددددددددالشيكسأدددددددددديلشيدددددددددداشبيحددددددددددسشا دددددددددد

                                                           
ش.ش57،ش 2650 سا شا لشيكسليب،شيكقا ااشيكفحاس شيك أس ،شيألا ا شيكفحاسي ،شيكقالس شش-1
ش.ش443الكابشيك قتشااش سا شا لشيكسليب،ش سح شلا  ،ش ش2675ش7/4 لك  ش قتش أسي شش-2
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يك أدددددددددددددس شيدددددددددددددإاشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس شاكدددددددددددددذيشيلحفهدددددددددددددالشيكقضدددددددددددددائاش،يكلدددددددددددددالسش  فست
ا ششيفأكلشذكددددددددديشا دددددددددلشفقدددددددددليبشيك دددددددددييشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددداش،ا ددددددددد شا دددددددددبشيكلدددددددددالسيؤكدددددددددلياش

يددددددددددإاشكدددددددددد شيألا ددددددددددا شيكلددددددددددا ق شا دددددددددد شلددددددددددذيش   هابشيك راك دددددددددد شاش،فدددددددددداسيخشيللددددددددددفلقا يدددددددددداش
ي شاقدددددددددددداسش،كفلسيددددددددددددسشيك ددددددددددددييشافاقيعددددددددددددديكفدددددددددددداسيخشفعف ددددددددددددسش   ا دددددددددددد شاا ددددددددددددا شفلضدددددددددددديسي ش

ش. يك  ي( اك ييشا ابشيك للاسشا يدشك لف يلشيفقلبشيااشش ا يهاشإك

ق ددددددددد شذكددددددددديشاششلددددددددداشاقددددددددد شفقدددددددددليبشيك دددددددددييشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددداكع س ش  قا ددددددددد شيكايددددددددداكشيددددددددد
شلشيعدددددددددلش ددددددددداشقدددددددددابش هددددددددداش سفك ددددددددداشك عددددددددد شإأدددددددددليساش،شلشيعفدددددددددلش هددددددددداياألا دددددددددا شيكفلضددددددددديسي ش

شيكايدددددددددداكشاددددددددددلبشفدددددددددداييسش قا دددددددددد إلشااشيكاضدددددددددد شيرف ددددددددددفشيدددددددددداشلاكدددددددددد ش،شسأدددددددددديلشلااش دددددددددديي
ياشك يددددددددددسشاش، قا دددددددددد شايدددددددددداكشلااكددددددددددااشيك ددددددددددييش  دددددددددد شااشاش عددددددددددلشفقددددددددددليبشيك ددددددددددييشك ايدددددددددداكششإل

يع ددددددددددلشيكلددددددددددالسشإكدددددددددد شفددددددددددأريسشفدددددددددداسيخشإأددددددددددليسشيك ددددددددددييشإكدددددددددد شش دددددددددداشيكلددددددددددال شيكع  يدددددددددد 
غيددددددددسشااش،شيفأكددددددددلشييدددددددددش دددددددداشاحددددددددالش قا دددددددد شيكايدددددددداكشكددددددددل شيك لددددددددلاسشا يدددددددددشيكيددددددددابشيكددددددددذ 

ش.1شلط عياشقا  يفدشك اياكشكل شيلاششيك ييفأريسشيكفاسيخشلشيؤ سشياشأل ش

 دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشش854إكدددددددددددد شذكدددددددددددديشيدددددددددددداشيك ددددددددددددال شيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ششقددددددددددددلشا دددددددددددداساش
ش:ششيكفحاس ش قاكد

ــــــــاس لمجــــــــرد اال – 4" ــــــــان يخــــــــالف ، طــــــــالعأن الشــــــــيك مســــــــتحق الوف وكــــــــل بي
 .ذلك يعتبر كأن لم يكن

ـــــــاس و  – 0 ـــــــدم الشـــــــيك للوف ذا ق ـــــــاريش إلصـــــــدارها  ـــــــه كت ـــــــين في ـــــــوم المب ـــــــل الي  قب
المتعلقـــــــة ذلـــــــك باســـــــتثناس الشـــــــيكات الحكوميـــــــة و  جـــــــب وفـــــــا ه فـــــــي يـــــــوم تقديمـــــــهو 

                                                           
ش.340ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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فــــــال تــــــدف  قيمتهــــــا إال فــــــي التــــــاريش المبــــــين بهــــــا كتــــــاريش بالمرتبــــــات والمعاشــــــات 
 ."إلصدارها 

يك ددددددددييشلشيهددددددددبش دددددددد شيك هددددددددبشلدددددددداشفقلي دددددددددشك  لددددددددلاسشكددددددددذيشي كدددددددداشيكقددددددددا شااشفدددددددداسيخش
لشيهدددددددددبشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشفددددددددداسيخشاششسيي قا ددددددددد شيكايددددددددداكش فددددددددداشا دددددددددلشفقلي ددددددددددشيكدددددددددااشاششا يدددددددددد

ش855يدددددددددداش ددددددددد شيك ددددددددددال شالدددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيدددددددددددشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شش. قدددددددددلبشااش دددددددددؤرس
ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ش قاكها

ــــــد  اال ــــــدف  ل ــــــر  طــــــالع" إن الشــــــيك واجــــــب ال ــــــذلك يعتب وكــــــل شــــــرط مخــــــالف ل
 .كأن لم يكن

إذا قــــــدم الشـــــــيك للوفـــــــاس قبــــــل اليـــــــوم المعـــــــين فيــــــه كتـــــــاريش إلصـــــــداره يكـــــــون 
ش  .واجب الوفاس في يوم تقديمه "

لدددددددددداشيكفدددددددددداسيخشيكددددددددددذ شاش،ش فدددددددددداسيخشفقددددددددددليبشيك ددددددددددييشك ايدددددددددداكش قي فدددددددددددإذيشيدددددددددداكع س شليئ دددددددددداش
ي كدددددددددداششذكدددددددددديشا دددددددددددشل،شسأدددددددددديلشلاافكف ددددددددددفشييدددددددددددشيكحسي دددددددددد شإ شحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

شلااايف دددددددددددياشا ددددددددددددشش فا عددددددددددد شيكلدددددددددددالسشإذيشكدددددددددددبشيقدددددددددددلبشيك دددددددددددييشك ايددددددددددداكشك  لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد
شسقدددددددددددب ايضددددددددددداي شإكددددددددددد شييحدددددددددددسيكي شيكفددددددددددداشيحدددددددددددسشإف ااهددددددددددداشايقددددددددددداشك قدددددددددددا ااش،اياك قا ددددددددددد ش

ش،يك دددددددددددددددف بشك قدددددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددددداس اششيك عدددددددددددددددل ش0558ي سييدددددددددددددددسشش50يك دددددددددددددددؤسيشيددددددددددددددداشش50/ش58
اقددددددددلشلدددددددد  ش ددددددددسحشلددددددددذاش،عددددددددايستشيكلي  دددددددداشلدددددددد ااشيك  ددددددددسعشيكحايئددددددددس ش يكددددددددذ شحدددددددداكشييدددددددددشاش

ش.كف ال شيكفكسيسكذكيش كف اش ايلاك شا يهاشييحسيكي ش

يك دددددددددددؤسيشش00632شاشقدددددددددددلشقضددددددددددد شيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيكحايئسيددددددددددد شيددددددددددداشقسيسلددددددددددداشسقدددددددددددب
ق ددددددددددد شيكيدددددددددددابشيك عدددددددددددياشييددددددددددددشكفددددددددددداسيخش  دددددددددددأاشفقدددددددددددليبشيك دددددددددددييشك ايددددددددددداكشش00/53/266يددددددددددداش

ااشادددددددددددلبشاش، دددددددددددأاشيكدددددددددددااشلدددددددددددذيشيك دددددددددددييشايحدددددددددددسشيكايددددددددددداكشيددددددددددداشيدددددددددددابشفقلي ددددددددددددش،يأدددددددددددليسا
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لشيلدددددددددددقلطشلددددددددددد شفقدددددددددددليبشيللفحاحدددددددددددا شاششيلدددددددددددفي اكشيكدددددددددددلياشيددددددددددداشفددددددددددداسيخشإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديي
يكددددددددذ شي قدددددددد شقائ دددددددداش كدددددددد ش اكدددددددددش دددددددداشضدددددددد ا ا شإكدددددددد شااشش،اديكلا دددددددد شيدددددددداشيلددددددددفي اكشلي دددددددد

ششش.1يفبشاياكشقي  شيك ييش

فدددددددددددددداسيخشرددددددددددددددا ش،يافاسيرشفلسيددددددددددددددسش دددددددددددددداشحهدددددددددددددد شارددددددددددددددس شقددددددددددددددلشيفع ددددددددددددددلشيكلددددددددددددددالس
 ددددددددددد ش دددددددددداش عدددددددددددتشليفعددددددددددلشلددددددددددذاششا،آرددددددددددسشيرأأددددددددددددشكفدددددددددداسيخشك لدددددددددددفلقا اششأددددددددددليس اي

شااإلش،شيللدددددددددددفلقا شلددددددددددداشيأللدددددددددددا يك دددددددددددييششاشفددددددددددداسيخذكددددددددددديشك فأكيدددددددددددلشا ددددددددددد شااششيكحهدددددددددددا 
اشيعددددددددددلشكددددددددددأا ش ددددددددددسلطش ردددددددددداكفشكددددددددددذكيشاششيك عددددددددددسافشقا ا دددددددددداشااش يا ددددددددددا شيك ددددددددددييش لددددددددددلل 

ااشييأدددددددددليسشكدددددددددذكيشيعدددددددددلشأدددددددددليلاشا دددددددددلشفقدددددددددليبشاششيدددددددددإاشيك دددددددددييشيعدددددددددلشأدددددددددليلا،كدددددددددبشيكا
يددددددددددددداك هبشلددددددددددددداشااشيكدددددددددددددااشيكسأددددددددددددديلش فدددددددددددددايسيشاقددددددددددددد ش،يعفدددددددددددددلش اكفددددددددددددداسيخشيك ا االششيك ددددددددددددديي
ذيشكددددددددددبشيفدددددددددداييسش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكشاش،يك ددددددددددييشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشايدددددددددداشكددددددددددااشيكفدددددددددداسيخفقددددددددددليبش ي 

ارضدددددددددددد شك عقدددددددددددداسش،سأدددددددددددديلشيدددددددددددداشلدددددددددددد شيكلالسشلااقا دددددددددددد شحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
كددددددددددذيشيك ددددددددددال شش دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا شيكحايئددددددددددس ش473يك  أددددددددددا شا يدددددددددددشيدددددددددداشيك ددددددددددال ش

ش.يك أس ش يكقا ااشيكفحاسش اشش843

  :الفرع الراب 
 النقص في الرصيد

سأددددددددددديلشك حدددددددددددسلشإالطددددددددددداكششلاايفلقددددددددددد شيكدددددددددددسكاشيك دددددددددددال شكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش
شلاااف ددددددددددياشا دددددددددددششيكددددددددددذ شيقل دددددددددددشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشللددددددددددفي اكشقي فدددددددددددشيك ددددددددددييشك  لددددددددددف يل

لددددددددداشيأل دددددددددسشكددددددددداشكدددددددددااشيكسأددددددددديلش احددددددددداليشكك ددددددددددشغيدددددددددسشكدددددددددافشكلدددددددددليلشش،ككاشكيدددددددددفسأددددددددديل
ش.    شيك ييشياشيابشفقلي دشك  للاسشا يد

                                                           
ش.258،ش 2662ل  شش0يك ح  شيكقضائي شاللشش-1
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يأرددددددددذشيكدددددددد ق شيدددددددداشيكسأدددددددديلش  دددددددد شلكددددددددبشاددددددددلبشاحددددددددالشيكسأدددددددديلش اك لدددددددد  شك   ددددددددسعش
 اكفدددددددددداكاشإذيشفددددددددددبشإأددددددددددليسش ددددددددددييشيقا  دددددددددددشسأدددددددددديلشغيددددددددددسشكددددددددددافشك   ردددددددددددشااشاش،1يكحايئددددددددددس ش

 ليثشيأدددددددددد يشيك دددددددددداقاشلش،فددددددددددبشلددددددددددلسشيكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااش عضدددددددددددش عددددددددددلشإأددددددددددليسشيك دددددددددديي
يك دددددددددداشكلددددددددددليلشقي دددددددددد شيك ددددددددددييشيفلقدددددددددد ش ددددددددددذكيشيكددددددددددسكاشيك ددددددددددال شكحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

ش.فقابشيكحسي  شياشل شيكلالساش،شسأيلشلاا

إذشقضددددددددددد ش ددددددددددد   شيكعقا ددددددددددد ش،ش2الددددددددددداش ددددددددددداشذلدددددددددددسشإكيددددددددددددشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شايضدددددددددددا
 دددددددددداشيلددددددددددفسلشكدددددددددد شيكسأدددددددددديلشااش عضدددددددددددشااشكشسأدددددددددديلشلاايك قددددددددددسس شك عدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

ش، ليثشيأدددددددددد يشيك دددددددددداقاشلشي دددددددددداش قي دددددددددد شيك دددددددددديي،فأددددددددددسفشييدددددددددددش عددددددددددلشإأددددددددددليسشيك ددددددددددييي
ا دددددددددددد شيألقدددددددددددد شكقي دددددددددددد ششايدددددددددددداكش لدددددددددددداايذكدددددددددددديشااشيكقددددددددددددا ااشي ددددددددددددفسلطشااشيكددددددددددددااش قا دددددددددددد شيكاش

اكددددددددددذكيشاحددددددددددسشا دددددددددد شيكلددددددددددالسشق دددددددددد شإالطدددددددددداكشيك ددددددددددييشااشيفأكددددددددددلشااشسأدددددددددديلاش،ش3يك دددددددددديي
لفدددددددد شيددددددددف كاشيك لددددددددف يلش دددددددداشيكلأددددددددا شا دددددددد شقي دددددددد ش،شلشيقدددددددد شا دددددددداشلددددددددسساشيدددددددداشيك دددددددديي
ذيشف دددددددددياشااشيكسأددددددددديلشاقددددددددد ش  ددددددددداشلددددددددداش لدددددددددسسشيددددددددداشاش،كددددددددد ش   ددددددددد شيك دددددددددييشلااش قأددددددددداا ي 

شلاا ه ددددددددددددداشكدددددددددددددااشلددددددددددددذيشيكددددددددددددد ق ش كدددددددددددددااش أددددددددددددللشحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش،شيك دددددددددددديي
فلط  شا دددددددددددددد شاش،ياشلددددددددددددددذاشيكلاكدددددددددددددد شيلط دددددددددددددد شا يدددددددددددددددش ددددددددددددددييش دددددددددددددداق شيكسأدددددددددددددديلاش،سأدددددددددددددديل

 سفك هددددددددددددداش  ددددددددددددد شيكعقا ددددددددددددد شيكحايئيددددددددددددد شيكفددددددددددددداشفلط ددددددددددددد شا دددددددددددددل اشيكدددددددددددددااشيك دددددددددددددييش  عدددددددددددددلبش
 دددددددددد شيلرددددددددددف فشيي دددددددددداشيردددددددددد شيكرسي دددددددددد شيكفدددددددددداشفكددددددددددااش قي دددددددددد شيكدددددددددد ق شيدددددددددداشش،يكسأدددددددددديل
ش.كي ش قي  شيك يياششيكسأيل

اشيحدددددددددددسشااشي ددددددددددد يشلا ددددددددددد شيك دددددددددددييشلددددددددددد شق دددددددددددا شش:يدددددددددددس ش عدددددددددددتشيك قهددددددددددداكشا دددددددددددداش
ااشسيضدددددددددددشلط قدددددددددداشك قااددددددددددل شيكعا دددددددددد شيك  أددددددددددا شا يهدددددددددداشيدددددددددداشيك ددددددددددال ششيكايدددددددددداكشيكحائددددددددددا

                                                           
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش473ي اسشيك قس شيألاك ش اشيك ال شش-1
شأس . اشيكقا ااشيكفحاس شيك ش834ي اسشيك قس ش س(ش اشيك ال شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش367ي اسشيك ال شش-3
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يكفاشفقضدددددددددددداش عددددددددددددلبشإح دددددددددددداسشيكددددددددددددليئاشا دددددددددددد شق ددددددددددددا شيكايدددددددددددداكشاش، ددددددددددددل اش  أددددددددددددس (ش430
إذشي كددددددددداشك  لدددددددددف يلش،شا ددددددددد شذكددددددددديشيدددددددددإاشيكسأددددددددديلشيك ددددددددداق شكاكسأددددددددديلشيك  عدددددددددلب،شيكحائدددددددددا
اش دددددددددداشيك لددددددددددلاسشك سأدددددددددديلشيككا دددددددددد ش  دددددددددداشيدددددددددداشذكدددددددددديشيلددددددددددفي اؤشلقددددددددددا شيك قددددددددددسس شكا دددددددددد شيك

ي ف ااهددددددددددداشا ددددددددددد ششا ددددددددددددشيؤردددددددددددذشا ددددددددددد ش عدددددددددددتشيك  دددددددددددايشيددددددددددداش أدددددددددددسشإل،ا يددددددددددددش يك  دددددددددددي(
إلش عددددددددددلشارددددددددددذشإذاش دددددددددداشيكلا دددددددددد ش،شيكايدددددددددداكش اك ددددددددددييشيدددددددددداشلاكدددددددددد شاددددددددددلبشك ايدددددددددد شيكسأدددددددددديل

إلشا ددددددددددددشلشيحدددددددددددااشك   ددددددددددديشلط دددددددددددسشسا شااشإذاشيكلا ددددددددددد ش ادددددددددددسيش،1كق ددددددددددا شيكايددددددددددداكشيكحائدددددددددددا
ف ياشا ددددددددددشاشكدددددددددااشيك   ددددددددد شاأددددددددد يش ددددددددداشلددددددددد شيك لدددددددددف يلش عدددددددددلشااشلدددددددددسسشيكلدددددددددالسشيك ددددددددديكك

ا  دددددددددددددداشا دددددددددددددددشإذيشكددددددددددددددااشيكسأدددددددددددددديلش فددددددددددددددايسيشيددددددددددددددإاشيك  دددددددددددددديشلشيحددددددددددددددااشكدددددددددددددددش،غيددددددددددددددسشكاف
ألاشيك ددددددددددددييشيكددددددددددددااش لددددددددددددفل شيكايدددددددددددداكش،يلافددددددددددددسيتشا دددددددددددد شيكف  يددددددددددددذشك حددددددددددددسلشيللطدددددددددددد ع

 اشاش،اشااشيك ددددددددددددييشا دددددددددددداس شادددددددددددداشالي شايدددددددددددداكشفقددددددددددددابش قددددددددددددابشيك قددددددددددددال،2ك حددددددددددددسلشيللطدددددددددددد ع
يك قدددددددددددسسشقا ا ددددددددددداشااشيكسأددددددددددديلشيك ددددددددددداق شيعف دددددددددددسشيددددددددددداشلكدددددددددددبشيكسأددددددددددديلشيك  عدددددددددددلبش اك لددددددددددد  ش

ش.يفعستشك   شيكعقا  شيك قسس شك  ييشيك  علبشيكسأيلاششك لالس

اش دددددددددددداكعال شإكدددددددددددد شلدددددددددددد شيك لددددددددددددف يلشيدددددددددددداشيكلأددددددددددددا شا دددددددددددد شيكسأدددددددددددديلشيك دددددددددددداق شااش
يإ دشلشي كدددددددددداشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشااشيح ددددددددددسش،يكسأدددددددددديلشيكددددددددددذ شيقدددددددددد شادددددددددداشقي دددددددددد شيك دددددددددديي

 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شش430 شق دددددددددددا شيكايددددددددددداكشيكحائددددددددددداشلط قددددددددددداشك  دددددددددددال شيك لدددددددددددف يلشا ددددددددددد
ألاشيك دددددددددييشك ددددددددداشلددددددددد ق ش، دددددددددأ شلدددددددددا ش ددددددددداشيأللددددددددداي شيك أدددددددددس شيكلدددددددددا  شيي ددددددددداس شإكيهدددددددددا

اااشك لا دددددددددد ش يك لددددددددددف يل(شيكلدددددددددد شا دددددددددد شيك ددددددددددييش،يي دددددددددداس شإكيدددددددددددشا دددددددددداس شادددددددددداشالي شايدددددددددداك
ا اشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيقددددددددددلش دددددددددد شأددددددددددسيل ش،ااشكا دددددددددد شيكسأدددددددددديلشالددددددددددايكشاكددددددددددااش اقأدددددددددد

 ددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شا ددددددددد شا ددددددددددشيددددددددداشلاكددددددددد شكدددددددددااش قا ددددددددد شش858اش ددددددددد شيك دددددددددال شيددددددددد
يكايددددددددداكشاقددددددددد ش ددددددددداش   ددددددددد شيك دددددددددييشحدددددددددااشك لا ددددددددد شااشيلط دددددددددسشيكايددددددددداكشا ددددددددد شقدددددددددلسش قا ددددددددد ش

                                                           
ش.87،ش  حل ش ل الش لسشلايا،ش سح شلا  ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش854يك ل شش-2
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ياشلاكددددددددددد شيكايددددددددددداكشيكحائددددددددددداشيلددددددددددد شك  لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشااشيلط دددددددددددسشذكدددددددددددسشلدددددددددددذيشاش،يكايددددددددددداك
الطائددددددددددددش راكأددددددددددد ش دددددددددددذكياششيكايددددددددددداكشيددددددددددداشيك ددددددددددديي يك اهدددددددددددسياشاششف دددددددددددساشذ ددددددددددد شيكلدددددددددددالساش،شي 

لشيحددددددددددااشك لا دددددددددد شسيددددددددددتشيكايدددددددددداكشاش،سشيكايدددددددددداكشيكحائدددددددددداش دددددددددداشاأدددددددددد ش   دددددددددد شيك دددددددددديي قددددددددددل
ش.1يكحائا

اشي كددددددددددداشااشيلطدددددددددددسحشيكفلددددددددددداؤ شاددددددددددداشيكعقا ددددددددددد شيك قدددددددددددسس شك لدددددددددددالسشا دددددددددددل اشيكدددددددددددااش
ه شفر ددددددددددتشيكعقا دددددددددد ش اك لدددددددددد  شكدددددددددددشابشا هدددددددددداشفكددددددددددااش،يكددددددددددي ش  عددددددددددل ااششسأدددددددددديلاش اقأددددددددددا

ش   شيكعقا  شيك قسس شا لشي عليبشيكسأيلش؟

اشيك  دددددددددددددسعشياف دددددددددددددسشاقا ددددددددددددد ش اليددددددددددددد شيكقا ا يددددددددددددد شاايسشا ددددددددددددد شذكددددددددددددديش ددددددددددددداشيكايكحددددددددددددد
ككددددددددددداشل دددددددددددايش ددددددددددداشش،سأددددددددددديلشكعقا ددددددددددد شيكسأددددددددددديلشيك ددددددددددداق شلااحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

ش:شش اشيس شر فشذكيشإذشا د يك قهاك

اشيعف دددددددددددسشيكسأددددددددددديلشيك ددددددددددداق شيكدددددددددددذ شلشيك ددددددددددداشك ايددددددددددداكش هدددددددددددذاشيكقي ددددددددددد شيددددددددددداشلكدددددددددددبش
شففلق شيكحسي ددددددددد شلفددددددددد شكددددددددداشكدددددددددااشيكسأددددددددديلشاقددددددددد ش ددددددددداشقي ددددددددد شيك ددددددددديياش،يكسأددددددددديلشيك  عدددددددددلب

إلشااشذكدددددددديشيكددددددددااشلكددددددددي شا دددددددد شاددددددددلبشفدددددددداييسشيكقأددددددددلشيكح ددددددددائاشكدددددددددشيدددددددداش،    دددددددد شضددددددددئي 
ش..شش.ذكي

ضددددددددددئي شيك ددددددددددأاشقسي دددددددددد شا دددددددددد شي ف دددددددددداكشلدددددددددداكشاشككدددددددددداشقددددددددددلشيكددددددددددااشيكدددددددددد ق شيكفايدددددددددددش
ش.2يكقألا

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش858ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-1
،ش2660 لط ااا شيكحا عي شيللك لسي ش  أسش(ش ألط  ش حل ش سح ،شيك  ك  شيكع  ي شياشحسيئبشيك يي،شليسشيكش-2

ش.65 
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  :المطلب الثالث
 سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك

يك دددددددددييش دددددددددسش  ددددددددداش أ ددددددددددشا ددددددددد شيكلدددددددددالسشادددددددددلبشإأدددددددددليسش دددددددددييشإلشإذيشكدددددددددااشكهدددددددددذيش
  حسلشإأدددددددددددددليسشيك دددددددددددددييشاش،ك أدددددددددددددسفشكدددددددددددددل شيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددشقدددددددددددددا  ش قا ددددددددددددد شايددددددددددددداك

ألاش  كيددددددددددد ش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشف فقددددددددددد ش ا فقدددددددددددا ش،يأددددددددددد يشيكسأددددددددددديلش  كددددددددددداشكلا ددددددددددد شيك ددددددددددديي
لدددددددددددايكششا ش قا ددددددددددد شيكايددددددددددداكشكذكيشلشيلددددددددددد شك لدددددددددددالسشيلدددددددددددفسليلشلدددددددددددذيشيك قا ددددددددددد اش،يك ددددددددددديي

اشيعددددددددددد شادددددددددددلش سفك ددددددددددداشكحسي ددددددددددد شلدددددددددددلسشيكسأددددددددددديلشك ددددددددددددشااش عشك ددددددددددددشااش عضدددددددددددد، ضددددددددددددشاي 
 ددددددددددذكيشيكددددددددددااشيكددددددددددسكاشيك ددددددددددال شيدددددددددداشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شاش،ش ليددددددددددثشلشي دددددددددداش قي دددددددددد شيك دددددددددديي

ش.يك ا اشيع شيكللسشااشيللفسليلاش،شيفكااش اش قياشيألا شيع شييأليس

 : الفرع األول
عطائه للمستفيدو  إصدار شيك  ا 

كدددددددددد ش يا افدددددددددددشييكاي يدددددددددد ش  دددددددددداشييهدددددددددداشش دددددددددد كاششاشفلسيددددددددددسشيك دددددددددديي ددددددددددسش  دددددددددداشايضدددددددددداشا
ذكدددددددددددديشادددددددددددداشاش،شحسي دددددددددددد شإذيشكددددددددددددبشيلطددددددددددددسحشيك ددددددددددددييشك فددددددددددددليا فاقيدددددددددددد شيكلددددددددددددالسشلشي ددددددددددددك ش
ي فستشيدددددددددددداشإالطدددددددددددداكشيك ددددددددددددييشك  لددددددددددددف يلشاحددددددددددددالش قا دددددددددددد شاش،لطسيدددددددددددد شفلدددددددددددد ي دشك  لددددددددددددف يل

  ع  شااشيكلدددددددددددالسشا دددددددددددل اشلددددددددددد بشيك دددددددددددييشك  لدددددددددددف يلش،يكايددددددددددداكشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد
 ددددددددذكيشياك عدددددددد شل دددددددداشيرف ددددددددفشادددددددداشاش،شكددددددددااشكهددددددددذيشيك ددددددددييشسأدددددددديليشيلدددددددداا شقي دددددددد شيك دددددددديي

يكدددددددددددذ شي فدددددددددددستشا دددددددددددبشيكلدددددددددددالسش دددددددددددأاشكدددددددددددي شكددددددددددددش،شسأددددددددددديلشلاايعددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش
 ددددددددددذكيشيفلقدددددددددد شاششا دددددددددد شذكدددددددددديشاأددددددددددلسشيك دددددددددديي،ش قا دددددددددد شايدددددددددداكشكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشا يددددددددددد

يرف دددددددددددددفشيأل دددددددددددددسش اك لددددددددددددد  شاششسأددددددددددددديل،شلاايكدددددددددددددسكاشيك دددددددددددددال شكحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش
إذشلشيفلقددددددددددد شيكدددددددددددسكاشيك دددددددددددال شيددددددددددداشلدددددددددددذاش،شك عددددددددددد شلدددددددددددلسشيكسأددددددددددديلشك ددددددددددددشااش عضدددددددددددد



 

  116 

 ليددددددددددددثشلش،شسأدددددددددددديلشك دددددددددددددشااش عضددددددددددددديكحسي دددددددددددد شإلش عددددددددددددلشقيددددددددددددابشيكلددددددددددددالسش الددددددددددددفسليلشيك
ششش.ي اش قي  شيك يي

اشيكسأددددددددديلشلدددددددددلسشيددددددددداشيك فدددددددددس شيكفددددددددداشفدددددددددبشييهددددددددداشإأدددددددددليسشيك دددددددددييشايفدددددددددس ش  ع ددددددددد شا
لسشيكذ شإ ددددددددداشفسيرددددددددد شاكدددددددددبشيفقدددددددددلبشكلددددددددد، ددددددددداشق ددددددددد شيك لدددددددددف يلشفقلي ددددددددددشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددد

اشذكددددددددددددديشلشيلدددددددددددددا شلااشقيدددددددددددددابش لدددددددددددددؤاكي شيكسأددددددددددددديلش ددددددددددددداشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددشا  ددددددددددددداشا
لشك ددددددددددددشااش عضددددددددددددشيكفددددددددددداشفأردددددددددددذش  ددددددددددد شلكدددددددددددبشيكلدددددددددددالسشيددددددددددداشحسي ددددددددددد شلدددددددددددلسشيكسأدددددددددددي

شششسأيل.شلااحسي  شإأليسش ييش

غدددددددددستشيك  دددددددددسعش ددددددددداشفحدددددددددسيبشلدددددددددذيشيك عددددددددد شلددددددددداشلسأددددددددددشا ددددددددد شل ايددددددددد شيكفعا ددددددددد شاش
شاذكدددددددددديش ددددددددددأاشي فددددددددددابشيكلددددددددددالسش اي قدددددددددداكشا دددددددددد شيك   دددددددددد شيك لددددددددددسسشيدددددددددداشيك دددددددددديي،1 اك دددددددددديي

ا دددددددددللاشاششاليددددددددد ش   دددددددددد،شكأددددددددداكيشيك لدددددددددف يلشإكددددددددد شغايددددددددد شفقدددددددددليبشيك دددددددددييشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددد
ا ددددددددداشإذيشقدددددددددابش لددددددددددلسشيكسأددددددددديلشك دددددددددددشااش،شف فهددددددددداشكددددددددد شيكفاي افددددددددددداششذ ددددددددد شيكلددددددددددالسف دددددددددساش

 عضدددددددددددش ليددددددددددثشيأدددددددددد يشيك دددددددددداقاشلشي دددددددددداش قي دددددددددد شيكسأدددددددددديلش عددددددددددلشيعدددددددددد شلددددددددددلسشيكسأدددددددددديلش
ذكيشااش قا دددددددددددددد شيكايدددددددددددددداكشيدددددددددددددداشلدددددددددددددد شيكلددددددددددددددالس،شك دددددددددددددددشااش عضدددددددددددددددشقا دددددددددددددد شيكحسي دددددددددددددد 

اأددددددددد يش ددددددددداشلددددددددد شيك لدددددددددف يلش  حدددددددددسلشإأدددددددددليسشيك دددددددددييش ه ددددددددداشفدددددددددأرسشاددددددددداشش يكسأددددددددديلش(
 .2لل دش

                                                           
ش.200 سح شلا  ،ش ،شللاشأال شيك سأ اا ش-1
ش.200،ش 0550سؤافشا يل،ش  الئشييحسيكي شيكح ائي شياشيكقا ااشيك أس ،شليسشيك كسشيكعس ا،شيكقالس ،شش-2
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 : الثاني الفرع
 فعل السحب أو االسترداد

يكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااش عضدددددددددددش ليددددددددددثشيأدددددددددد يشيك دددددددددداقاشلشي دددددددددداششي ددددددددددك شيعدددددددددد شلددددددددددلس
س شسشيأرددددددددددذش  دددددددددد شيكعقا دددددددددد شيك قدددددددددداش،ك حسي  شا اليددددددددددشا قي دددددددددد شيك ددددددددددييش عددددددددددلشإأددددددددددليساشلدددددددددد اك

لذيش ددددددددددداشا ددددددددددداسشإكيددددددددددددشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شيددددددددددداشاش،سأددددددددددديلشلااكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش
ش:ششكها اشقا ااشيكعقا ا ش قاشش473  شيك ال ش

 ..  ." يعاقب

قابــــــــل و  كـــــــل مـــــــن أصـــــــدر بســــــــوس نيـــــــة شـــــــيكا ال يقابلــــــــه رصـــــــيد قـــــــائم – 4
ـــــه أو  ـــــام بســـــحب الرصـــــيد كل ـــــن قيمـــــة الشـــــيك أو ق ـــــل م ـــــان الرصـــــيد أق للصـــــرف أو ك

ش... ".بعضه بعد إصدار الشيك

ي   شيكلدددددددددددالسش ددددددددددداشيكفأدددددددددددسفشيددددددددددداشيكسأددددددددددديلشيكدددددددددددذ ش،ي  حدددددددددددسلشإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديي
ش.اأ يش  كاشك  لف يلشكل شيك للاسشا يد

 ددددددددداشش843يضددددددددداشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شاشلددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شا
ششش:يكقا ااشيكفحاس شيكفاشف  شا  شا د

ــــــــالحبس ــــــــه أو بعحــــــــد  و  " يعاقــــــــب ب ــــــــف جني ب رامــــــــة ال تتجــــــــاوز خمســــــــين أل
 :  هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا أحد األفعال التالية

 ... -أ

اســـــــــترداد كـــــــــل الرصـــــــــيد أو بعضـــــــــه أو التصـــــــــرف فيـــــــــه بعـــــــــد إصـــــــــدار  –ب 
 .الشيك بحيث يصب  الباقي ال يفي بقيمة الشيك "
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 ددددددددددددداشي لددددددددددددداشا ددددددددددددد شيك قدددددددددددددس شيك ا يددددددددددددد ش ددددددددددددداش ددددددددددددد شيك دددددددددددددال شااددددددددددددد اشااشيك  دددددددددددددسعش
 عددددددددددلش،شيعدددددددددد شيلددددددددددفسليلشيكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااش عضدددددددددددشااشيكفأددددددددددسفشييدددددددددددشيك أددددددددددس شياف ددددددددددس
 يهدددددددددددداشيكقددددددددددددا ااش دددددددددددد   شيكعقا دددددددددددد شحسي دددددددددددد شيعاقددددددددددددسشا،لطسلدددددددددددددشك فليا اششإأددددددددددددليساشك  دددددددددددديي

ش.سأيلشلاايك قسس شكحسي  شإأليسش ييش

اشيفلقدددددددددد شلددددددددددذيشيك عددددددددددد شا ددددددددددل اشيقدددددددددددابشيكلددددددددددالسشيددددددددددداشيك فددددددددددس ش ددددددددددداش ددددددددددياشإالطددددددددددداكش
 ليدددددددددددثشإذيش،ش الدددددددددددفسليلشكددددددددددد شيكسأددددددددددديلشااش عضدددددددددددداششفقلي ددددددددددددشك ايددددددددددداكاششيك دددددددددددييشك  لدددددددددددف يل

 دددددددددداشأدددددددددداسشيلددددددددددفسليلشيكسأدددددددددديلشاش،شقددددددددددلبشيك ددددددددددييشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشلشيفقاضدددددددددد شقي فددددددددددد
ااشلدددددددددددددل دششفأددددددددددددد يفداش،شيكلدددددددددددددالسشإغددددددددددددد  شللدددددددددددددا دشا دددددددددددددلشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددلط دددددددددددددسش

ااشااشيلددددددددددددفاياشيكلددددددددددددالسشذي ش،ش ايلددددددددددددلط ش ددددددددددددييشآرددددددددددددسشيلددددددددددددسسشا دددددددددددد شذي شيكسأدددددددددددديل
ش.1يكلياشيكذ شكدشكل شيك للاسشا يدشااشااشيف اا شا دش

 : الفرع الثالث
 سلطة الساحب في استرداد الرصيدو  تقديم الشيك للوفاس بعد التاريش المحدد به

ي شيكلددددددددددالسش ددددددددددأاشيكسأدددددددددديلشقددددددددددلشفددددددددددبشيلددددددددددفسليلاش عددددددددددلشااشي قضدددددددددد شيك ددددددددددل شقددددددددددلشيددددددددددل
اشش2    دددددددددداشا دددددددددداسشإكدددددددددد شذكدددددددددديشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ،شيكفددددددددداشيحددددددددددسشااشيقددددددددددلبشييهدددددددددداشك ايدددددددددداك

قا ددددددددد شك دددددددددلي شيددددددددداشيكحايئدددددددددسشرددددددددد  شاششيكدددددددددذ شاكدددددددددابشيكلا ددددددددد ش دددددددددأاشيقدددددددددلبشيك دددددددددييشيكأدددددددددالس
ش.ذكيشي فليكش اشفاسيخشإأليسااششا سياشيا ا

ييحددددددددددسشفقلي دددددددددددشإ دددددددددداش،يكقا دددددددددد شك ددددددددددلي شييهااششيئددددددددددسا دددددددددداشيك ددددددددددييشيكأددددددددددالسشردددددددددداسجشيكحاش
اش ددددددددداشالدددددددددلشيك  دددددددددلياش،اإذيشكدددددددددااشيك دددددددددييشأدددددددددالسيش ددددددددداشااسا ددددددددداشيددددددددداش دددددددددل ش   دددددددددياشيا دددددددددا

                                                           
ش.ش54اي اشللياشيكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش ش-1
شااشيكفحاس شيكحايئس . اشيكقا ش852ي اسشيك ال شش-2
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ي  دددددددددداشيدددددددددداش ددددددددددل شلدددددددددد عياشيا دددددددددداشإذيشكددددددددددااشاش،شيك لط دددددددددد شا دددددددددد شيك لددددددددددسشيأل دددددددددديتشيك فالددددددددددلط
فلدددددددددددس شيآلحدددددددددددا شيك دددددددددددذكاس شااددددددددددد اش ددددددددددداشيكفددددددددددداسيخشاش،يك دددددددددددييشأدددددددددددالسيشيددددددددددداشا ش  دددددددددددلشآرس

ش.ا هاشفاسيخشإأليسايك  ياشياشيك ييشا  ش

 دددددددددداشفلليددددددددددلشلددددددددددذاشيك ددددددددددل شكددددددددددلي شقي دددددددددد ش،ش  دددددددددداشلش دددددددددديشييدددددددددددشااشغددددددددددستشيك  ددددددددددسع
  دددددددددداشيدددددددددديهبشيكلددددددددددالسشلفدددددددددد شلشف قدددددددددد ش،شيك ددددددددددييشل ايدددددددددد شككدددددددددد شيك دددددددددداقعياشا دددددددددد شيك دددددددددديي

ذكيشااشيلكفاي ددددددددددددا شيكأدددددددددددسيي شف قدددددددددددد شقائ ددددددددددد شكرايدددددددددددد ش،يكفاي دددددددددددافهبشااكقددددددددددد شك ددددددددددددل شلطاي ددددددددددد 
ش.يكاياكش قي  شيكل لشيكفحاس 

لطدددددددددددداشك لددددددددددددالسشلدددددددددددد شلددددددددددددلسشيكسأدددددددددددديلش عددددددددددددلشيدددددددددددداي شيآلحددددددددددددا شإلشااشلددددددددددددذيشلشيع
ذكيشألاشيكقددددددددددا ااشذيفدددددددددددشاكددددددددددابشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشا ددددددددددلشفددددددددددايسش قا دددددددددد ش،يك لددددددددددلل شكليعددددددددددد

الشيحدددددددددااش،كددددددددداش عدددددددددلشيك يعدددددددددالشيك لدددددددددللشكفقلي ددددددددددشك ايددددددددداكاششيكايددددددددداكشااشيدددددددددلي شقي ددددددددد شيك ددددددددديي
إلشيددددددددددداشلاكددددددددددد شضدددددددددددياعشيك دددددددددددييشااشإيددددددددددد  ش،ك لدددددددددددالسشلددددددددددد شيلافدددددددددددسيتشا ددددددددددد شذكدددددددددددي

شك دددددددددددأاشقضددددددددددد شيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيكحايئسيددددددددددد شيددددددددددداشقسيسلددددددددددداشسقدددددددددددبلدددددددددددذيشيشاشيدددددددددددا1لا  دددددددددددد
ش:شا  شا دش02/50/2666يك ؤسيشياشش057522

اش ددددددددداشيك قدددددددددسسشقا ا ددددددددداشا ددددددددددشلشفق ددددددددد ش عاسضددددددددد شيكلدددددددددالسشا ددددددددد شايددددددددداكشيك دددددددددييشإلش
ش.ياشلاك شضياادشااشف  ي شلا  دشا

ششش:اش اشيك قسسشايضاشا د

سأددددددددددددديلشكددددددددددددد ش ددددددددددددداش  ددددددددددددد شيك لدددددددددددددلاسششلاااشيعاقدددددددددددددسش حسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش
ش.2ا يدش اشأسفشيك ييشا

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .شش853ي اسشيك ال شش-1
ش.002.ش 0555يك ح  شيكقضائي شيكعللشيألا ،شل  شش-2
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يك لددددددددددف الش دددددددددداشيكقددددددددددسيسشيك لطعددددددددددااشييدددددددددددشيكددددددددددذ شقضدددددددددد ش دددددددددداك سيك شا دددددددددد شالددددددددددا شااش
ش،يك دددددددددفهبشاحددددددددددش سقيددددددددد شإكددددددددد شيك  ددددددددديش  عاسضددددددددد شيك دددددددددييشيكدددددددددذ شاأدددددددددلساشك ائدددددددددل شيكضدددددددددلي 

يإ ددددددددددش،ش عدددددددددلشااشللددددددددداشااشيك دددددددددايلشيكرذيئيددددددددد شيكفددددددددداشي دددددددددفسيلاشغيدددددددددسشأددددددددداكل شك لدددددددددفه ي
 فع ي دددددددددددش ددددددددددأاشيكقضددددددددددي ش ل يدددددددددد شااشش دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا ش473ك ددددددددددال شردددددددددداكفشالكددددددددددابشي

كددددددددددداشيكف دددددددددددفشاششألاشيأل دددددددددددسش عدددددددددددلبشيكدددددددددددلي ش ددددددددددداشق ددددددددددد شيكلدددددددددددالسشغيدددددددددددسشحدددددددددددائا،فحاسيددددددددددد 
يك دددددددددددال ششح لددددددددددد إذشااش،شيك ع ددددددددددداشااشيك ضددددددددددداا شيكفددددددددددداشليددددددددددد شيك دددددددددددييش   ددددددددددداشكهددددددددددداشيالدددددددددددل 

قددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا شففلقدددددددددد شا ددددددددددل اشيأدددددددددد يشيكسأدددددددددديلشغيددددددددددسشقا دددددددددد شك لددددددددددلسشش دددددددددداش473
ألاشغايددددددددد شيك  دددددددددسعش ددددددددداشيكعقددددددددداسشلددددددددداش، عاسضددددددددد شأدددددددددسيدش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالس فيحددددددددد ش

ش.ق اكدشياشيك عا   اششل اي شيك ييشياشيكفليا 

لشفقدددددددددد ش دددددددددددشاش،ا دددددددددددشأدددددددددد  شاددددددددددلبشيك  ددددددددددسااي شاشااشيأل ددددددددددسش عددددددددددلبشيكددددددددددلي شلشيايدددددددددد 
 ليددددددددددددثشا دددددددددددددشيلددددددددددددد ش،شيكحسي دددددددددددد شإلشيدددددددددددداشلاكدددددددددددد شضددددددددددددياعشيك دددددددددددددييشااشف  ددددددددددددي شلا  ددددددددددددد

سش   لددددددددددشاددددددددداشلطسيددددددددد شيك عاسضددددددددد شكدددددددددل شك لدددددددددالسشا دددددددددلشفددددددددداييسشلدددددددددذيشيكلددددددددد سشااشي ا ددددددددد
أدددددددددددديا  شلقدددددددددددددشلااشفاقددددددددددددفشا دددددددددددد شلكددددددددددددبشقضددددددددددددائاش ددددددددددددأاش دددددددددددداقاششيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددد

ل ددددددددددددداشا ددددددددددددد شلددددددددددددد ششليسش ددددددددددددداشيك  دددددددددددددسعشااشلددددددددددددد شيكلدددددددددددددالسشيع ددددددددددددداذكددددددددددددديشفقددددددددددددداش،يكلقا 
يك قدددددددددددس شيك ا يددددددددددد ش ددددددددددداشش854ليثشااشلدددددددددددذيشيكلددددددددددد شيك قدددددددددددسسش  قفضددددددددددد شيك دددددددددددال ش،يك لدددددددددددف يل

  اش ددددددددداشالددددددددد اسشيي الددددددددد شيكدددددددددذ شيعف دددددددددسشيلدددددددددفع اكدش للددددددددداش يددددددددد شلددددددددداششيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس 
يكف لددددددددديش ددددددددددشيددددددددداشقضدددددددددي شاششلشي كددددددددداشإ اسفدددددددددد، ددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ش46ايقددددددددداشك  دددددددددال ش

ألاشيك ددددددددددايعش ددددددددددياشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددف يلشيددددددددددلاسشالالدددددددددداشلددددددددددا شيك ضدددددددددداا ش لدددددددددد ش،يكلددددددددددا 
ا يددددددددددددشيقدددددددددددلشقضددددددددددد شاش،كي شلدددددددددددا شيك دددددددددددييش  لددددددددددددشيكدددددددددددذ شيلددددددددددد بش قا ددددددددددد شذكياش،يكأددددددددددد ق 

يكددددددددددددلسحفياشفكا ددددددددددددااشقددددددددددددلششيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداشا دددددددددددد شااشحهفدددددددددددداشيكلكددددددددددددبشا دددددددددددد ش لددددددددددددفا 
ش،الددددددددداكفاشيعددددددددد شيددددددددداشفلط يددددددددد شيكقدددددددددا ااشك ددددددددداشأدددددددددسلفاش  دددددددددسيك شيك دددددددددفهبش  ددددددددداش لدددددددددسشإكيدددددددددد

ي  لطددددددددا شقضددددددددائه اشيدددددددداشاششيفعددددددددياش اكفدددددددداكاش قددددددددتاشش لحدددددددد شااشيكقضددددددددي شكهدددددددداشلطددددددددا  ش ددددددددل ا
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لددددددددداشيك اقدددددددددفشذيفددددددددددشيكدددددددددذ شف  دددددددددااشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شيكدددددددددذ ش ددددددددد شيددددددددداش،شاشلدددددددددذيشيك دددددددددأا
الشـــــــــيك المســـــــــحوب اش:شأايهددددددددداش دددددددددقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شيكفددددددددداشقضددددددددد شي ددددددددداشيكش853يك دددددددددال ش

 ،المســــــتحق الوفــــــاس فيهــــــا يجــــــب تقديمــــــه للوفــــــاس خــــــالل ثالثــــــة أشــــــهرو  فــــــي مصــــــر
المســـــــتحق الوفـــــــاس فيهـــــــا و  الشـــــــيك المســـــــحوب فـــــــي أي بلـــــــد آخـــــــر خـــــــارج مصـــــــرو 

 ."يجب تقديمه للوفاس خالل أربعة أشهر

ي ددددددددددلاشلددددددددددسيااشيألحدددددددددد شيك ددددددددددذكاسشيدددددددددداشيكلددددددددددال شيك  دددددددددداسشإكيهدددددددددداشاادددددددددد اشي فددددددددددليكشاش
 دددددددددددليهاشااشف دددددددددددلاشلدددددددددددذاشيك ايايدددددددددددلش ددددددددددداشفددددددددددداسيخشاش،شيكفددددددددددداسيخشيك  دددددددددددياشيددددددددددداشيك ددددددددددديي ددددددددددداش

ألاشيك ددددددددددييشايحددددددددددسشيكددددددددددلي ش،1إأددددددددددليسشيك ددددددددددييشإذشا دددددددددددشلدددددددددداشذيفدددددددددددشفدددددددددداسيخشيللددددددددددفلقا ش
ا شيف دددددددددا شيقضددددددددداش رددددددددد فشذكددددددددديشيعدددددددددلشكدددددددددأاشاش،لش حدددددددددا شك حددددددددد شييدددددددددداششكدددددددددل شيللطددددددددد ع

يك ددددددددييشقددددددددلشاكددددددددابشيك  ددددددددسعشيك أددددددددس شايضدددددددداشيك لددددددددلاسشا يدددددددددش ددددددددلي شقي دددددددد شاش،ش2كددددددددبشيكددددددددا
كدددددددددددداشي قضدددددددددددد ش يعددددددددددددالشاششيك لددددددددددددلاسشيدددددددددددداش أددددددددددددسش فدددددددددددد شفددددددددددددايسشكليدددددددددددددش قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداك

لشيق دددددددددد شيلافدددددددددسيتشيدددددددددداشايددددددددداكش قا دددددددددد شيك دددددددددييشإلشيدددددددددداشلاكددددددددد شضددددددددددياادشااشاش،ش3فقلي دددددددددد
ش.شش4إي  شلا  دشااشيكلحسشا يدش

اشيقأددددددددددددلشل دددددددددددداش لاكدددددددددددد شيكضددددددددددددياعشا ددددددددددددل اشيفحددددددددددددسلشيك اكدددددددددددديشك  ددددددددددددييش  دددددددددددددش ريددددددددددددسش
اياشي قدددددددددلشيكلدددددددددالسشإسيلفددددددددددش لددددددددد سش،ليدددددددددلإسيلفددددددددددشكاكلدددددددددسق شااشلدددددددددلسشيك دددددددددييشفلددددددددد شيكفه

ش،ااشيكلأددددددددددددددا شا دددددددددددددد شيك ددددددددددددددييش دددددددددددددداكلطس شيللفياكيدددددددددددددد ش5ايددددددددددددددسش دددددددددددددداشايدددددددددددددداسشييسيل ش
ففلقددددددددددد شلاكددددددددددد شيييددددددددددد  شا دددددددددددل اشيأدددددددددددلسشلكدددددددددددبش قدددددددددددسسش ددددددددددداشيك لك ددددددددددد شيك رفأددددددددددد شاش

                                                           
ش.345ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش854ي اسشيك ال شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش850ي اسشيك ال شش-3
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش857ي اسشيك ال شش-4
شا اشي يهاش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش52ي اسشيك ال شش-5
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،ا اشلاكددددددددددددد شإذشفدددددددددددددؤا شقي ددددددددددددد شيك دددددددددددددييشأل ددددددددددددداي شيكف  يلددددددددددددد ،ش1فقضددددددددددددداش دددددددددددددإي  شيكلا ددددددددددددد 
  اح دددددددددددددشي قدددددددددددددلشاششرأدددددددددددددي لكدددددددددددددبشفقضدددددددددددداش ددددددددددددددش لك دددددددددددد شيأللدددددددددددداي شيك شيكلحددددددددددددسشيهددددددددددددا

ش.2يك ر شال ي شيكفأسفشياشا ايكد

اشيددددددددددددداشغيدددددددددددددسشيكلدددددددددددددال شيك دددددددددددددذكاس شااددددددددددددد اشلشفحدددددددددددددااشيك عاسضددددددددددددد شيددددددددددددداشايددددددددددددداكش
اشلأدددددددددددد شحددددددددددددااشك لا دددددددددددد شااشيلط ددددددددددددسش دددددددددددداش لك دددددددددددد شيأل دددددددددددداسشيك لددددددددددددفعح  شاش،شيك دددددددددددديي ي 

ش.3كاشياشلاك شقيابشلاا شياشيك اضاعاشش لط هاشا ش لطسشيك عاسض 

كشف فقددددددددددد شإكددددددددددد شيك لدددددددددددف يلش  دددددددددددذشإأدددددددددددليسشألاشيكقاادددددددددددل ش دددددددددددأاش  كيددددددددددد ش قا ددددددددددد شيكايدددددددددددا
اا دددددددددددد شذكدددددددددددديشلشيلددددددددددددفلطي شيكلددددددددددددالسشيلددددددددددددفسليلشلددددددددددددذيش،شااش ي ددددددددددددااششك دددددددددددداشلدددددددددددد  شيك دددددددددددديي
اشيع شا شاششيك قا   شسأيل.ششلاالشيكلالسش سفك اشكحسي  شإأليسش ييشي 

اشلشيلددددددددددددا شلااشقيددددددددددددابشلددددددددددددذاشيكحسي دددددددددددد شفسيردددددددددددداشيك لددددددددددددف يلشيدددددددددددداشفقددددددددددددليبشيك ددددددددددددييش
ش،حدددددددددددس شيكفعا ددددددددددد ش هددددددددددداشيددددددددددداشيك  ددددددددددداييكفددددددددددداشاششك ايددددددددددداكشرددددددددددد  شيك دددددددددددل شيك لدددددددددددلل شقا ا دددددددددددا

  دددددددداشيلددددددددف ابشل ايدددددددد ش،شي دددددددداكسغبش دددددددداشي فهدددددددداكشلددددددددذاشيك ددددددددل شيادددددددد شيك ددددددددييشأدددددددداكلاشك فددددددددليا 
ش:ششقلشقضاشياش أسش أ داش،ف يشيك ق شييد

اشادددددددددلبشفقدددددددددليبشيك دددددددددييشيددددددددداشيك ايايدددددددددلشيك  أدددددددددا شا يهددددددددداشيددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس ش
ك  ددددددددددددييش قددددددددددددسس ش اكفدددددددددددداكاشيأدددددددددددد يش لدددددددددددد شك ل ايدددددددددددد شيكاش،شلشيفسفددددددددددددسشا يدددددددددددددشااي شأدددددددددددد فد

ك اشااشادددددددددلبشفقدددددددددليبشيك دددددددددييشيددددددددداشيك دددددددددل شيك لدددددددددلل شيكفددددددددداشحدددددددددس ش ددددددددداشيك اليددددددددد شيكح ائيددددددددد ،
يكع دددددددد شيدددددددداشيك  ددددددددايشا دددددددد شاددددددددلبشأددددددددسفشيك دددددددديكا ش عددددددددلشي قضددددددددائهاشلشيحيدددددددداشك لددددددددالسش

 ددددددددداش اليددددددددد شا ددددددددداش اليددددددددد ششأل دشكدددددددددبشيعدددددددددلش اككددددددددداشكدددددددددد،يلدددددددددفسليلشيك قا ددددددددد شك ددددددددددشااش عضدددددددددد
                                                           

شفحاس شحايئس .شش008ي اسشيك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .شش857ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-2
شفحاس ش أس .ش857ا اسشيك قس شيألريس ش اشيك ال شش-3
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  ش،هددددددددددداكشلدددددددددددذاشيك دددددددددددل لشفددددددددددداا شأددددددددددد فدش ا فاششاردددددددددددس شيدددددددددددإاشيك دددددددددددييشلشففريدددددددددددسشلط يعفدددددددددددد
يفسفددددددددسشا دددددددد شذكدددددددديشا دددددددددشإذيشلددددددددلسشاش،شفادددددددد شكدددددددددشأدددددددد  شيك ددددددددييش  دددددددداشيقفضدددددددداشل ايفددددددددد

 قددددددددداشكددددددددددل شيك لدددددددددف يلش ددددددددددل شلطاي ددددددددد شيقددددددددددابشيكلدددددددددالسش الددددددددددفسليلش قا ددددددددد شيكايدددددددددداكشاششيك ددددددددديي
ف دددددددددياشاش،شإذيشقدددددددددلبشيك دددددددددييش عدددددددددلشلدددددددددذيشيللدددددددددفسليلشك ايددددددددداكشااشحددددددددداكش  ددددددددددشقا ددددددددد شيكحسي ددددددددد 

شيددددددددد شيك ددددددددداشااشيكدددددددددااشيكسأددددددددديلشقائ ددددددددداكدددددددددذكيشاش،ش1ادددددددددلبشاحدددددددددالش قا ددددددددد شااشادددددددددلبشك ايفدددددددددد
قددددددددددددا  شاششكك دددددددددددددشيفعددددددددددددياشااشيادددددددددددد شقائ ددددددددددددااش،شقددددددددددددا  شك لددددددددددددلسشاقدددددددددددد شإأددددددددددددليسشيك دددددددددددديياش

ألاشفقددددددددليبشيك ددددددددييشك ايدددددددداكش،يددددددددفبشيكايدددددددداكش قي فددددددددداششك لددددددددلسشلفدددددددد شيقددددددددلبشيك ددددددددييشك أددددددددسف
  شلددددددددداشإحدددددددددسيكش دددددددددال شيهدددددددددلفش ددددددددداشاسيئددددددددددشش دددددددددأاشكددددددددددشيددددددددداشفددددددددداييسشاسكدددددددددااشيكحسي ددددددددد ،ل

ااشإيددددددددددال شيك  دددددددددديشيكلا دددددددددد ش عددددددددددلبشاحددددددددددالشاش،يكلا دددددددددد شيكلأددددددددددا شا دددددددددد شلقدددددددددددشيك ا دددددددددد ش ددددددددددد
شيكسأدددددددددددديلشلددددددددددددداشإحددددددددددددسيكشكا دددددددددددددفشك حسي ددددددددددددد شيكفدددددددددددداشفلققددددددددددددد ش  حددددددددددددسلشإأدددددددددددددليسشيك ددددددددددددديي

لشيلدددددددددددفلطي شيكلدددددددددددالسشيللفحددددددددددداجشاش،فلددددددددددد ي دشك  لدددددددددددف يلش دددددددددددبشيكقيدددددددددددابش لدددددددددددلسشيكسأددددددددددديلاش
ش.2 أ شاسافشليع ش دشإك شللسشيكسأيلش

اشذلدددددددددددسشسا شإكددددددددددد شا ددددددددددددشيحدددددددددددااشك لدددددددددددالسشااشي  ددددددددددد شيددددددددددداشلاكددددددددددد ش دددددددددددساسش دددددددددددل ش
ادددددددددلبشفقلي ددددددددددشك ايددددددددداكش ددددددددد شلدددددددددل دشكعدددددددددل ش ددددددددديكا شكدددددددددبشاششإأدددددددددليسشيك دددددددددييشلطاي ددددددددد شادددددددددا

 قائهدددددددداشكددددددددل شيك لددددددددف يلشاش،شف ك دددددددددش دددددددداشيكع ددددددددبش ددددددددأاشل ددددددددايش دددددددديكا شكددددددددبشفأددددددددسفشقي فهددددددددا
ك دددددددددل شلطاي ددددددددد شقدددددددددلشي  ددددددددداشاحدددددددددالشيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشكدددددددددل شيكلدددددددددالسش  ددددددددداشيدددددددددؤل ش اكفددددددددداكاش

غيددددددددددسشااشلددددددددددذيشلشي كدددددددددداشااشي  دددددددددداشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشكددددددددددل ش،ش3إكدددددددددد شي ف دددددددددداكشيكحسي دددددددددد ش
اشي قدددددددددد شيدددددددددداشللددددددددددا دشكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشلددددددددددالسشأل دددددددددددش  ددددددددددابش ددددددددددأاشيسيادددددددددداشليئ دددددددددداشايك

قي دددددددد شيك ددددددددييشااشيك دددددددديكا شيكفدددددددداشيقددددددددابشكا دددددددد شيألقدددددددد ششا لدددددددداايشا يدددددددددش   ردددددددداش دددددددداشيك قددددددددال

                                                           
ش.68كيدشياشاي اشللياشيكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش   اسشإش-1
ش.204 ألط  شيك سأ اا ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.60اي اشللياشيكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش ش-3
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 دددددددددددللشفقدددددددددددليبشيك دددددددددددييشك ايددددددددددداكشإلشيددددددددددداشلاكددددددددددد ششلشي ك ددددددددددددشااشيلدددددددددددفثش  ددددددددددداي اش،ش لدددددددددددل ها
ش.1لقالطشيكلقا شيكايسل شياشيك ييش اكفقالب

شيحددددددددددسشااشيقددددددددددابش  عدددددددددد ،شلسشيكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااش عضدددددددددددكقيددددددددددابشحسي دددددددددد شلدددددددددداششلددددددددددذي
ا  شذكدددددددددددددددديشلشفقددددددددددددددددابشيكحسي دددددددددددددددد شيدددددددددددددددداشلدددددددددددددددد شيكلددددددددددددددددالسشإذيشسلشاش، عسيدددددددددددددددد شيكلددددددددددددددددالساش

كفدشلش حدددددددددددددددا شك لددددددددددددددداكاش،يك لدددددددددددددددلاسشا يددددددددددددددددش قا ددددددددددددددد شيكايددددددددددددددداكشك لدددددددددددددددالسشلااشإرلطددددددددددددددداسا
كدددددددددددأاشيأددددددددددد  ش،شيكلدددددددددددالسشإذيشفدددددددددددبشيلدددددددددددفسليلشيكسأددددددددددديلشكلددددددددددد سشلشلرددددددددددد شيسيلفددددددددددددشييدددددددددددد

يكدددددددددددااشيكلددددددددددددالسش  ا ددددددددددداش إرلطدددددددددددداسشيك لددددددددددددف يلشلشاششفددددددددددددسلشيألسأدددددددددددل شألأددددددددددددلا هااششيك  دددددددددددي
ش.2 ذكيش

  :المطلب الثالث
 من  المسحوب عليه من صرف الشيك في غير الحاالت القانونية

 ددددددددددسش  ددددددددددداشااشيك ددددددددددييشلددددددددددد لشفحددددددددددداس ش  اح دددددددددددشياحددددددددددددشيكلددددددددددالسشا دددددددددددسيشك  لدددددددددددلاسش
شك دددددددددداش ددددددددددسش  دددددددددداشايضدددددددددداشا ددددددددددد،شذكدددددددددديش  حددددددددددسلشيللطدددددددددد عاششا يدددددددددددش ددددددددددلي شقي فدددددددددددشك  لددددددددددف يل

يحدددددددددسشااشيكدددددددددااشفلددددددددد شيدددددددددلاش قا ددددددددد ششا يددددددددددشأل دددددددددسشيكلدددددددددالسلفددددددددد شي ف ددددددددد شيك لدددددددددلاسشاش
 ددددددددددذكيشي فددددددددددابشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش ددددددددددلي شقي دددددددددد شيك ددددددددددييشيدددددددددداشيددددددددددابشيللددددددددددفلقا شاش،شيكايدددددددددداك

ذكيشااش  كيددددددددددددد ش قا ددددددددددددد شيكايددددددددددددداكشف فقددددددددددددد ش،ااشيك لدددددددددددددف يلشيك  دددددددددددددياشيددددددددددددداشيك دددددددددددددييشكلا  دددددددددددددد
لشيلددددددددددد شك لدددددددددددالسشااششاكذكي،ك ددددددددددداش دددددددددددسش  ددددددددددداشايضددددددددددداشك لا ددددددددددد ش عدددددددددددلشإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديي

 عدددددددددددلبشليددددددددددد شقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشك  لدددددددددددف يلشيددددددددددداشغيدددددددددددسشيكلدددددددددددال شيدددددددددددأ سشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش
ددددددددددداش،يك قدددددددددددسس شقا ا دددددددددددا اشيعددددددددددد شا  سأددددددددددديلشيكدددددددددددذ ششلاالش سفك ددددددددددداشكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييشي 

ش:شيكااشسك هاشيك ال شكاكفاكا

                                                           
شا اشي يهاش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس شش807ي اسشيك ال شش-1
ش.60يي اشللاشيكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش ش-2
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  :الفرع األول
 رصيد دونإصدار الشيك  الركن المادي لجريمة

،شيف  ددددددددد شيكدددددددددسكاشيك دددددددددال شكهدددددددددذاشيكحسي ددددددددد شيددددددددداشيكلددددددددد ايشيكدددددددددذ شيقدددددددددابش ددددددددددشيكلدددددددددالس
 دددددددددددداشيك يا ددددددددددددا ششيك ف  دددددددددددد شيدددددددددددداشفلسيددددددددددددسشيك ددددددددددددييش لددددددددددددفايياشككدددددددددددد ش ددددددددددددسالطدشيكقا ا يدددددددددددد اش

راأدددددددددددد ش،ييكاي يدددددددددددد شيكفدددددددددددداشيلددددددددددددف ابشيكقددددددددددددا ااشضددددددددددددساس شفاييسلدددددددددددداشك افددددددددددددليلش هددددددددددددذيشيك يي
فلدددددددددددد ي دشك  لددددددددددددف يلش دددددددددددد شاششكددددددددددددذكيشفاقيدددددددددددد شيكلددددددددددددالساش،شفلليددددددددددددلشيك   دددددددددددد شفلليددددددددددددليشلقيقددددددددددددا

ي دددددددددد شإلشلشي ددددددددددك شلددددددددددذيشيكلدددددددددد ايشحسشاش،شكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشاحددددددددددالش قا دددددددددد شيكايدددددددددداك
الاشفاحيدددددددددددشيكلددددددددددالسش،إذيشفدددددددددد اشيك دددددددددد شيك ددددددددددا اش دددددددددداشيكلدددددددددد ايشيك ددددددددددال شكهددددددددددذاشيكحسي دددددددددد 

يأل ددددددددددسشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددش عددددددددددلبشليدددددددددد ش قا دددددددددد شايدددددددددداكشلددددددددددذيشيك ددددددددددييشيك لددددددددددسسشايكأددددددددددالسش
 ددددددددددددذكيشيكف دددددددددددد شيكددددددددددددسكاشيك ددددددددددددال شكحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسشاش،ا ش  ددددددددددددسسشقا ا اشلااأددددددددددددليلاش

،شقا ددددددددددددا يك عاقددددددددددددسشا يدددددددددددددشيدددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعاششيك عدددددددددددد شيك  أددددددددددددا شسأدددددددددددديلشلاا ددددددددددددييش
ا ش  ددددددددددسسششلاايكددددددددددذ شحعدددددددددد ش  دددددددددد شاقا دددددددددد شيعدددددددددد شيأل ددددددددددسش عددددددددددلبشليدددددددددد ش   دددددددددد شيك ددددددددددييشاش

ش.قا ا ا

قا ددددددددد شاششالدددددددددذاشيكأددددددددداس شف فدددددددددستشا ددددددددددشكدددددددددااشك  دددددددددييشاقددددددددد شإأدددددددددليساشسأددددددددديلشقدددددددددائب
ككددددددددددداشيكلدددددددددددالسشاأدددددددددددلسشا دددددددددددسيشك  لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش،شك أدددددددددددسفشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددد

كفددددددددداشليعددددددددد شالشا دددددددددس ش األلددددددددد اسشي،1 عدددددددددلبشليددددددددد ش   ددددددددددشك  لدددددددددف يلشا دددددددددلشفقلي ددددددددددشك ايددددددددداكش
أل هاش ددددددددداشق ددددددددد شيك ايادددددددددثشيكفددددددددداشلشفدددددددددأ يسش،يكلدددددددددالسشإكددددددددد شإأدددددددددليسشيأل دددددددددسش عدددددددددلبشيكدددددددددلي 

ش.كهاشياشقيابشيك لؤاكي شيكحايئي 

                                                           
ش.ش45يلا،ش سح شلا  ،ش   لل شيكلش-1
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  ددددددددددددالاشااششاشإأددددددددددددليسشيأل ددددددددددددسشك  لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش عددددددددددددلبشيكايدددددددددددداكش قي دددددددددددد شيك دددددددددددديي
ففلقدددددددددددد شيكحسي دددددددددددد ش أددددددددددددلاسشا شاش،شيادددددددددددد شيكسأدددددددددددديلش ح ددددددددددددليشكددددددددددددل شيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددد

ش،يلدددددددددفلاك شلأدددددددددا شيكلا دددددددددد شا ددددددددد شقي ددددددددد شيك دددددددددديييعددددددددد ش ددددددددداشيكلدددددددددالسشيفسفددددددددددسشا يددددددددددش
الشيلدددددددددددد شك لددددددددددددالسشيللفحدددددددددددداجش دددددددددددد  شااشيك ددددددددددددييشأددددددددددددلسش ددددددددددددالط شألاشلدددددددددددد  دشغيددددددددددددسش

ش.1  ساعشااشااشاقلشيك ي شيكذ شكااشل  اشياشإ  اكشيك ييشفبشيلردش

شاشيدددددددددددداشلددددددددددددذيشيك ددددددددددددأاشقضدددددددددددد شيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداشيكحايئسيدددددددددددد شيدددددددددددداشقسيسلدددددددددددداشسقددددددددددددب
يكأدددددددددددددلييشيك لدددددددددددددفاياشك يا افددددددددددددددش دددددددددددددأاشيك دددددددددددددييشش0552/ش06/52يك دددددددددددددؤسيشيددددددددددددداشش05675

ش يكقا ا يدددددددد ش فددددددددد شفدددددددددبشلطسلددددددددددشك فدددددددددليا شيددددددددد شيحدددددددددااشك أدددددددددلساشيللفحددددددددداجش  لدددددددددالشيك عا  ددددددددد
لطدددددددددددددسحشاششذكددددددددددددديشااشيك دددددددددددددييش فددددددددددددد شأدددددددددددددلسشأدددددددددددددليلااش،يكفددددددددددددداش  دددددددددددددأشا هددددددددددددداشااش لط  ها

ش،ك فدددددددددددليا شي قلطعددددددددددد شيكأددددددددددد  ش ي ددددددددددددشا دددددددددددياشيكايقعددددددددددد شيكفددددددددددداشكا ددددددددددد شلددددددددددد  اشيددددددددددداشإأدددددددددددليسا
ي  دددددددددددشياف ددددددددددساش،يكفعا دددددددددد ش داشش  دددددددددديياشيك  ددددددددددسعشإذيشقضدددددددددد شلددددددددددذاشيكل ايدددددددددد شكيددددددددددإشكددددددددددذكياش

ش.2الي  شلي ش أ دش أاشيك قال

اكقددددددددددددلشيلددددددددددددفقسشيكقضدددددددددددداكشيك س لدددددددددددداش أ دددددددددددددشلشيحددددددددددددااشك لددددددددددددالسشااشيأددددددددددددلسشا ددددددددددددسيش
ش،ك  لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش عددددددددددددلبشايدددددددددددداكشقي دددددددددددد شيك ددددددددددددييشك  لددددددددددددف يلش ه دددددددددددداشكا دددددددددددد شيأللدددددددددددد اس

آرددددددددددسش    دددددددددد شيددددددددددؤ سششااشلدددددددددد بش دددددددددديكاشك لددددددددددف يلاششكاكف ددددددددددافشيكلددددددددددالسش أ دددددددددددشلدددددددددد  شكددددددددددد
ااشكدددددددددأاشيكدددددددددااشقدددددددددلشيكف دددددددددفش،يك دددددددددييشيك دددددددددا اشأللدددددددددلشيك لدددددددددف يلياا ددددددددد ش ددددددددداشلدددددددددسسشيددددددددداش

 .3 أاشل ايشيلالشياشيك ضاا شيكفاشكااشيك ييشيك لسسشك قا  شكها

                                                           
ش.ش336ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش.350،ش 0550يك ح  شيكقضائي شيكعللشيألا شل  شش-2
ش.ش800سؤافشا يل،ش سح شلا  ،ش ش-3
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  :الفرع الثاني
 جواز األمر بعدم الدف 

يألأدددددددددددد شا دددددددددددددشلشيحددددددددددددااشك لددددددددددددالسشااشيأددددددددددددلسشا ددددددددددددسيشك  لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش عددددددددددددلبش
ل ايددددددددد شك  فعدددددددددا  ياشاششغيدددددددددسشا دددددددددد،ااشلسسلددددددددداشك ريساششيكايددددددددداكش اك ددددددددديكا شيكفددددددددداشلددددددددد  شكدددددددددد

 اك ددددددددددييشيقددددددددددلشاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شلددددددددددال شي كدددددددددداشييهدددددددددداشك لددددددددددالسشااشيعفددددددددددستش
 ددددددداشش854لدددددددذيش ددددددداشلددددددداشايضددددددديش ددددددداش ددددددد شيك دددددددال شاش،شا ددددددد شليددددددد ش   ددددددد شيك دددددددييشك لا ددددددد 

ش:ششيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ش قاكها

ال تقبـــــــــل معارضـــــــــه الســـــــــاحب علـــــــــل وفـــــــــاس الشـــــــــيك إال فـــــــــي حالـــــــــة و  ..."
 ضياعه أو تفليس حامله".

كددددددددددددددذكيشيحددددددددددددددسشا دددددددددددددد شاش،يدددددددددددددداشيكايدددددددددددددداكش الكفاي ا شيقددددددددددددددابشيك ددددددددددددددييش قددددددددددددددابشيك قددددددددددددددال
غيدددددددددسشااشلدددددددددذيشيكدددددددددلي شيحدددددددددسش،شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشليددددددددد ش   ددددددددد شيك دددددددددييشك حدددددددددسلشيللطددددددددد ع

إذشااشلا دددددددددد شيك دددددددددددييش،لااش عاسضددددددددددد ش دددددددددداشالددددددددددلش1ااشيقددددددددددلبشك لا دددددددددد شيك ددددددددددسااشك  دددددددددديي
يكددددددددذ شيفقددددددددلبشك  لددددددددلاسشا يدددددددددش دددددددداشاحدددددددد شقدددددددد تشقي فدددددددددشقددددددددلشلشيكددددددددااشكدددددددددشيكلدددددددد شيدددددددداش

ااشقددددددددلشلشفكددددددددااشكدددددددددشلدددددددد لط شيدددددددداشذكدددددددديشكلاكدددددددد ش،ش2ااشيييدددددددد  شلاكدددددددد شيكلددددددددسق شذكدددددددديشيددددددددا
ااشلاكدددددددددد شيييدددددددددد  شايدددددددددداشي قددددددددددلشيكلا دددددددددد شلدددددددددد ششيقددددددددددلشال يدددددددددد شيكفأددددددددددسفشكلاكدددددددددد شيكلحددددددددددس

إذشفردددددددددد شيدددددددددددلاشادددددددددداشيكفأددددددددددسفشك حددددددددددسلشأددددددددددلاسشيكلكدددددددددددبش،كددددددددددذيشإليس شا ايكددددددددددداششيكفأددددددددددسف
كهددددددددددذيشي فدددددددددد شف قدددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش عاسضدددددددددد شيدددددددددداشاش دددددددددداشفاسيرد،اشش  ددددددددددهسشيييدددددددددد  

يك ددددددددييشيدددددددداشيكلددددددددال شيك ددددددددذكاس شاحددددددددسشا يدددددددددشيل ف دددددددداعشادددددددداشايائدددددددددشلفدددددددد شفسيدددددددد شايدددددددداكش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش362ي اسشيك ال شش-1
شقا ااشفحاس شحايئس .ش033ي اسشيك ال شش-2
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ذكدددددددددديش  دددددددددداكشا دددددددددد شلكددددددددددبشأددددددددددالسش دددددددددداشاش،يك عاسضددددددددد ش دددددددددداشحا ددددددددددسشيك عدددددددددداستشااشيكلا  
شيكقضاكش  سلطشااشففاييسشيكلال شيك  أا شا يهاشياشيكقا اا.

،شاشإذيشسيدددددددددد شيكلددددددددددالسش عاسضدددددددددد شأللدددددددددد اسشارددددددددددس شغيددددددددددسشيك لددددددددددلل شيدددددددددداشيكقددددددددددا اا
يددددددددداشلاكددددددددد شسيددددددددد شلادددددددددا شاأددددددددد ي شااششفددددددددد اسشيك لدددددددددفعح  شلاحدددددددددسشا ددددددددد شقاضددددددددداشيأل ددددددددد

ش.ش1يأ سش إكراكشلذاشيك عاسض ش  اكشا  شلط سشيكلا  

اشيك عاسضددددددددددددددد شيددددددددددددددداشيكايددددددددددددددداكشفعف دددددددددددددددسش ددددددددددددددداشيك اي ددددددددددددددد شيكقا ا يددددددددددددددد شيكفددددددددددددددداشف دددددددددددددددابش
الددددددددددداشا ددددددددددداس شاددددددددددداشإحدددددددددددسيكش ددددددددددداشحا دددددددددددسش،شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش ال ف ددددددددددداعشاددددددددددداشيكايددددددددددداك

 فدددددددددددد شش2يك ددددددددددددييشك لا دددددددددددد يكلددددددددددددالسشيلط ددددددددددددسش  اح دددددددددددددشيل ف دددددددددددداعشادددددددددددداشيكايدددددددددددداكش قي دددددددددددد ش
ش.فاييس شيكلال شيك للل شياشيكقا اا

 دددددددددداشش857الدددددددددداش دددددددددداشذلددددددددددسشإكيدددددددددددشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شايضدددددددددداشيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ش
فـــــــي حالـــــــة  إالال يقبـــــــل االعتـــــــرا  فـــــــي وفـــــــاس الشـــــــيك ا:شيكقدددددددا ااشيكفحددددددداس ش قاكهدددددددا

 ضياعه أو إفالس حامله أو الحجر عليه"

يك ددددددددددييشلشفحددددددددددااشااشيك عاسضدددددددددد شيدددددددددداشايدددددددددداكشاادددددددددد اشيفضدددددددددديش دددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ش
الاشلاكدددددددددددد شضددددددددددددياعشيك ددددددددددددييشااش،يك ددددددددددددال يدددددددددددداشغيددددددددددددسشيكلددددددددددددال شيك لددددددددددددلل شيدددددددددددداشلددددددددددددذاش

ذيشاحهددددددددددد ش عاسضدددددددددددد شك  لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشيدددددددددددداششإيددددددددددد  شيكلا دددددددددددد شااشيكلحددددددددددددسشا يددددددددددددد، اي 
غيددددددددددددددسشلددددددددددددددال شيييدددددددددددددد  شااشيكضددددددددددددددياعشااشيكلحس،احددددددددددددددسشا دددددددددددددد ش لك دددددددددددددد شيأل دددددددددددددداسش
يك لدددددددددددفعح  ش  ددددددددددداك شا ددددددددددد شلط دددددددددددسشيكلا ددددددددددد شااشفقضددددددددددداش  دددددددددددلطسشيلافدددددددددددسيتشاكددددددددددداشيددددددددددداش

كفدددددددددداشكددددددددددلاا شيلددددددددددخشااش لطدددددددددد اشاقددددددددددلش يدددددددددد ش ضدددددددددداا شي،ش3قيددددددددددابشلاددددددددددا شاأدددددددددد ي لاكدددددددددد ش
                                                           

ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش854يك ال شا اسشيك قس شيألريس ش اشش-1
ش.454 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-2
شفحاس ش أس .ش857ا اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-3



 

  129 

يلرف ددددددددددداكشيك دددددددددددال شكددددددددددددشيشيقأدددددددددددلش ضدددددددددددياعشيك ددددددددددديكدددددددددددااشيك دددددددددددييشيك لدددددددددددسسش قدددددددددددا  شكها،اش
كلاكددددددددد شيكلدددددددددسق شااشلاكددددددددد شإالطدددددددددداكش،شلرددددددددد شيددددددددداشلدددددددددذيشيكضدددددددددياعشاك لدددددددددسسشلااشااشيكدددددددددااش

شيك ييشفل شيكفهليل.

اقددددددددددلشذلددددددددددسشيكقضدددددددددداكشيك أددددددددددس شا دددددددددددشلطاك دددددددددداشكددددددددددااشيكلأددددددددددا شا دددددددددد شيك ددددددددددييششش
 ددددددددددددش ددددددددددداشلددددددددددد شيك ح ددددددددددداشا يددددددددددددشااشيفردددددددددددذشييحدددددددددددسيكي شيكك ي ددددددددددد ش،يإ ا دددددددددددئاشاددددددددددداشيكحسي  

ش.1ك ل ا شلااشأسفشيك يي

يكلددددددددددسق ش دددددددددداشلاافدددددددددددششف دددددددددد فأددددددددددلسشيك عاسضدددددددددد شإ دددددددددداش دددددددددداشيكلددددددددددالسشإذيشاششلددددددددددذي
حددددددددددااشك دددددددددداشف،ش عي دددددددددد شيدددددددددداشلددددددددددذاشيكلاكدددددددددد شااشاسغددددددددددبشا دددددددددد شفلسيددددددددددساش ااف دددددددددداسشااشإسيلفددددددددددد

شش.يك عاسض ش اشيكلا  شايضاشإذيشكااشلاشيك ح اشا يدشياشلذاشيكلاك 

شاشيقأدددددددددددلش لاكددددددددددد شيييددددددددددد  شيكلاكددددددددددد شيكفددددددددددداشفرددددددددددد شييهددددددددددداشيدددددددددددلشيك دددددددددددلياشاددددددددددداشإليس 
إذشفلحدددددددداشلددددددددذاشيأل دددددددداي شكأدددددددداكيش، لدددددددد سش ددددددددهسشإي لدددددددددشيكفأددددددددسفشييهدددددددداكددددددددذيشاششا ايكددددددددد

يكف  يلددددددددددد شلششا شفأدددددددددددسفشيأفيددددددددددددشيك دددددددددددلياشيكدددددددددددااش فع قددددددددددداش دددددددددددأ اي اش،شح ااددددددددددد شيكدددددددددددليئ يا
ي دددددددددد  شغدددددددددد شيددددددددددلشيك ددددددددددلياشح يدددددددددد شا ايكدددددددددددشاشكددددددددددااش ايددددددددددذيشيدددددددددداش ايحهدددددددددد شلددددددددددذاشيكح اا ،ي

ش،2يكلاضدددددددددددس شايك لدددددددددددفق  ي ش ه ددددددددددداشكدددددددددددااشلددددددددددد سشيكفلدددددددددددا هاش ددددددددددداليبشيددددددددددداشلاكددددددددددد شإيددددددددددد  ش
لشيلدددددددددددد شاششيشيددددددددددددؤا ش قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداكشيك لددددددددددددسسشيدددددددددددداشيك ددددددددددددييشأل دددددددددددداي شيكف  يلدددددددددددد ا ددددددددددددذك

يل شك اكيدددددددددد شيك فأددددددددددسفشيكقضددددددددددائاش ااف دددددددددداساشاكددددددددددي شادددددددددداشح اادددددددددد شاش،ك لا دددددددددد شق ضددددددددددد
شكأددددددددداكيشح ااددددددددد شيكدددددددددليئ ياشكدددددددددذيشيك دددددددددلياشيك   ددددددددد شيددددددددداشإليس شا ددددددددداي شيكف  يلددددددددد اششيكدددددددددليئ يا

افددددددددددسيتشلشيفرددددددددددذشإحددددددددددسيكشيلاشش،ااشيعفددددددددددستشا دددددددددد شليدددددددددد ش قا دددددددددد شايدددددددددداكشيك ددددددددددييشكلا  ددددددددددد
ي   ددددددددداشا ددددددددداس شاددددددددداشا دددددددددسش احددددددددددش ددددددددداش   ددددددددد شح ااددددددددد شيكدددددددددليئ ياش عدددددددددلبشاش،شأددددددددداس شيكلحدددددددددا

                                                           
ش.453  اسشإكيدشياش لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش033ي اسشيك ال شش-2
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ككاش،ذكدددددددددديش هدددددددددلفشيكل ددددددددددااشا ددددددددد شا دددددددددداي شيك دددددددددلياشكأدددددددددداكيشح ااددددددددد شيكددددددددددليئ يااش،شيكايددددددددداك
يكددددددددددددذ شفددددددددددددبشاشش دددددددددددداشلدددددددددددداش أدددددددددددديسش قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداكشيك احددددددددددددالشكددددددددددددل شيك لددددددددددددلاسشا يددددددددددددد

،شكدددددددددددذكيفددددددددددداييس شيك دددددددددددسالطشيكقا ا يددددددددددد شاششيلافدددددددددددسيتشا ددددددددددد شليعددددددددددددش ددددددددددداشق ددددددددددد شيكلدددددددددددالس
يهدددددددددددد شيلدددددددددددد شك لددددددددددددالسشااشيقددددددددددددابش لددددددددددددلسشيكسأدددددددددددديلش؟شابشااشيكسأدددددددددددديلشي قدددددددددددد ش ح ددددددددددددليش

شكل شيك للاسشا يدش؟ش

إاشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشا دددددددددددل اشيف قددددددددددد شا دددددددددددسيش ددددددددددداشيكلدددددددددددالسش عدددددددددددلبشليددددددددددد ش قا ددددددددددد ش
يإ ددددددددددش  دددددددددابش،يكدددددددددااشلدددددددددذيشيأل دددددددددسش  دددددددددسسيشلط قددددددددداشك ددددددددداشلددددددددد  شذكسااش،شكلا  ددددددددددشيايددددددددداكشيك دددددددددي

فح يددددددددددلشيك قا دددددددددد شكرايدددددددددد شيك أدددددددددد شاششيل ف دددددددددداعشادددددددددداشيكايدددددددددداكاشش ال ف ددددددددددا شأل ددددددددددسشيكلددددددددددالس
ذيشف دددددددددددياشااشيك عاسضددددددددددد شقدددددددددددلشيأددددددددددد شييهددددددددددداش ددددددددددداك لط اشي كددددددددددداشاش،يددددددددددداشا دددددددددددسشيك عاسضددددددددددد  ي 

  ددددددددددددداكشاش،ك  لدددددددددددددف يلشيكلأدددددددددددددا شا ددددددددددددد شقي ددددددددددددد شيك دددددددددددددييش ددددددددددددداشيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددش شيك  ي(
 لددددددددالسشااشيلددددددددلسشيكسأدددددددديلشف اليدددددددداشك دددددددداشقددددددددلشكا دددددددد شذكدددددددديشي كدددددددداشيكقددددددددا شا دددددددددشلشيحددددددددااش

كذكيشلشي كدددددددددداشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشاش،يفسفددددددددددسشا دددددددددد شذكدددددددددديش دددددددددداشلددددددددددلسشلقددددددددددا شيك لددددددددددف يل
ش.1 فح يلشيكسأيلششذكياششااشي ف  شااشيك عاسض 

إذاشيدددددددددددد شيحددددددددددددااشك لددددددددددددالسشااشيفأددددددددددددسفشيدددددددددددداشيكسأدددددددددددديلشإلشإذيشف ددددددددددددياش  احددددددددددددسش
 ددددددددددأاشيك  ددددددددددسسشيكددددددددددذ شال شإكدددددددددد شفح يددددددددددلشيكسأدددددددددديلش دددددددددداشلطددددددددددسفششلكددددددددددبشقضددددددددددائاش هددددددددددائا

 اكفاكاشيأدددددددددد يشيك لددددددددددف يلشيدددددددددداشاش،لدددددددددداش  ددددددددددسسشأددددددددددلييش لط ددددددددددسش دددددددددداشيكلددددددددددالساششيك  ددددددددددي
إذيشكدددددددددددددااشقدددددددددددددلشيسفكدددددددددددددسشحسي ددددددددددددد شيك أدددددددددددددسشااشيكفاايدددددددددددددسشااشيلدددددددددددددفع ا ششيلفهدددددددددددددابق ددددددددددددد ش

شيك ااسشياشيك ييشااشلسقفد.

شش:داذلسشسا شيقهاشآرسشإك شا 
                                                           

،ش2650ايكح ائي شياشيكع  شيك أسياشياشيكلا شيكعس ي ،شلااش كااشلط  ،ششا لشيك فاحشل  اا،شيك لؤاكي شيك ل ي ش-1
ش.000 
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اشك ددددددددداشكدددددددددااشلأدددددددددا شيك عاسضددددددددد شي يدددددددددلشضددددددددد  ياشااشيكلدددددددددالسشقدددددددددلشاأدددددددددلسش ددددددددديكاش
    دددددددد ش عدددددددددياشيفسفدددددددددسشا يدددددددددشي فقدددددددددا ش  كيددددددددد ش قا دددددددد شايائددددددددددشإكددددددددد شيك لددددددددف يلش  دددددددددذشفلسيدددددددددسش

يك أددددددددددسفشااشيح ددددددددددلشيدددددددددداشللدددددددددداسشيكلددددددددددالسش دددددددددداشيددددددددددايا شقي دددددددددد شيددددددددددإاشا دددددددددد ش،شيك دددددددددديي
يكددددددددددااشايددددددددداؤاشإكيدددددددددددشايح دددددددددداشاششأل ددددددددددشفع دددددددددد ش لددددددددد شيك لددددددددددف يلش دددددددددداشيك ددددددددديي،شلدددددددددذيشيك دددددددددديي

اكهددددددددذيشلشيحددددددددااشك   دددددددديشسلش قا دددددددد شيكايدددددددداكش،ش فدددددددد شلكددددددددبشيي دددددددداش عددددددددلش دددددددد لط اشيك عاسضدددددددد 
ش.1إك شيكلالسشاش

يدددددددددددددددس ش أ ددددددددددددددددشلشيحدددددددددددددددااشك لدددددددددددددددالسشااش،شإلشااشل دددددددددددددددايشسا شآردددددددددددددددسش ددددددددددددددداشيك قدددددددددددددددد
  دددددددددسسشلدددددددددذيشاش،ش عدددددددددلبشأدددددددددسفشقي ددددددددد شيك دددددددددييشك  لدددددددددف يلشسشا دددددددددسيشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددديأدددددددددل

ي  حدددددددددددسلشإأدددددددددددليساشك ائدددددددددددل شيكريدددددددددددسشش،يكدددددددددددسا شااشيك دددددددددددييشالي شايددددددددددداكش   ددددددددددددش  ددددددددددد شيك قدددددددددددال
يدددددددددإذيشكدددددددددااش،شلشيأددددددددديشك لدددددددددالسشااشيدددددددددأ سش عدددددددددلبشأدددددددددسيداششيأددددددددد يش  كددددددددداشكهدددددددددذيشيألريدددددددددس

يددددددددددؤل شكدددددددددددش دددددددددداشي ددددددددددسسشااشيكع قدددددددددد شيكقائ دددددددددد ش ددددددددددياشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددف يلشفعسضدددددددددد شك دددددددددداش
ي ددددددددداشا يددددددددددشإلشااشيسيددددددددد شلادددددددددا شقضدددددددددائي شيلطاكدددددددددسشييهددددددددداش،شإكددددددددد شإ لطدددددددددا شلدددددددددذاشيك عا  ددددددددد 

يكحهددددددددددددددد شيكقضددددددددددددددددائي شيك رفأدددددددددددددددد شااشفلكددددددددددددددددبشا ددددددددددددددد شيك لددددددددددددددددف يلش ددددددددددددددددسلشيك ددددددددددددددددييشإكدددددددددددددددد ش
ش.2يكلالس

  ددددددددددددداشلددددددددددددد  شيف دددددددددددددياشااشيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شلدددددددددددددس شا ددددددددددددد شيكل ايددددددددددددد شيككاييددددددددددددد ش
 حعدددددددددددددد شلددددددددددددد ش عاسضدددددددددددددد شيكلدددددددددددددالسشااشا ددددددددددددددساشك  لدددددددددددددلاسشا يدددددددددددددددششك فعا ددددددددددددد ش اك ددددددددددددديي

لاشاش،فح يدددددددددددلشيكسأددددددددددديلشلشيكدددددددددددااشإلشيددددددددددداشلددددددددددداكفياشل ددددددددددداشيكضدددددددددددياعشااشف  دددددددددددي شيكلا ددددددددددد  
 دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشش820 دددددددددددداشذلددددددددددددسشإكيدددددددددددددشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شايضدددددددددددداش  احددددددددددددسشيك ددددددددددددال ش

شششيكفحاس .

                                                           
ش.30،ش 2606ح ا شيكلياشاات،شا  يا شيك  اي،شليسشيك هض شيكعس ي ،شيكقالس ،شش-1
ش225شيك سح ش  لد، ش-2
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اشيكلدددددددددددؤي شيكدددددددددددذ شي ددددددددددداسشيددددددددددداشيكلددددددددددداكفياشيكفددددددددددداشاحدددددددددددااشييهددددددددددداشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس ش
عشا شلاكدددددددددد شضددددددددددديا،شاكددددددددددذيشيك أددددددددددس شك لدددددددددددالسش اك عاسضدددددددددد شيددددددددددداشليدددددددددد شقي دددددددددد شيك ددددددددددديي

لدددددددداش دددددددداشلدددددددداش  ددددددددسسي شيك  ددددددددسعشكحعدددددددد شلددددددددافياش،شيك ددددددددييشالاكدددددددد شإيدددددددد  شلا دددددددد شيك دددددددديي
يكلددددددددددداكفياشك  دددددددددددسسش ق دددددددددددا شك عاسضددددددددددد شيكلدددددددددددالسشا ددددددددددد شيك عاسضددددددددددد شيددددددددددداشليددددددددددد شقي ددددددددددد ش

شششيك ييش؟

يي ددددددددددداشيرددددددددددد شيك عاسضددددددددددد شيددددددددددداشلاكددددددددددد شيكضدددددددددددياعش،شاشيكدددددددددددسلشا ددددددددددد شذكددددددددددديشلددددددددددداشاال
 دددددددداشاششيددددددددإاشيكلددددددددالسشي قددددددددلشيكلدددددددديلطس شا دددددددد شيك دددددددديي،شك دددددددداشلدددددددداشيك ددددددددأاش اك لدددددددد  شك لددددددددسق 

ي ددددددددلاشيكف سيددددددددسششد  دددددددداش،ي كدددددددداشااشيلددددددددفع  شلددددددددذيشيك ددددددددييشإضددددددددسيسيش دددددددددش ريددددددددسشاحدددددددددشل  ددددددددبش
شذكيشا دش اشيكعل شالشيلللش    شيك ييشكقا شقالس .،ش  لطقيا

شيكلا دددددددددددد شك  ددددددددددددسسش ق ددددددددددددا شك عاسضدددددددددددد شككدددددددددددداش دددددددددددداشلدددددددددددداش  ددددددددددددسسشياف دددددددددددداسشإيدددددددددددد  
شيكلالسشا  شلي شقي  شيك ييش؟ش

ليئ دددددددددددداشيك   دددددددددددد ششاشيكحددددددددددددايسش  لددددددددددددالط شااشيكهددددددددددددلفشلدددددددددددداشيكع دددددددددددد شا دددددددددددد شل ايدددددددددددد 
ر دددددددددي شااشيفأدددددددددسفش دددددددددلي هبشيك   ددددددددد شيددددددددداشقي ددددددددد شيك دددددددددييش  ددددددددداشيدددددددددؤل شإكددددددددد شييضدددددددددسيسش

ش. هب
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:المبحث الثالث  
رصيد دونالركن المعنوي لجريمة إصدار شيك   

فدددددددددداييسشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاششسأدددددددددديلشلش ددددددددددلش دددددددددداشلااكقيددددددددددابشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ااششيكرلطددددددددددأذكيشااشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شلشي كدددددددددداشااشفسفكددددددددددسشادددددددددداشلطسيدددددددددد شكددددددددددل شيكلددددددددددالس،

إذشا دددددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددددد ش رف ددددددددددددددفش،شيهدددددددددددددداشفعف ددددددددددددددسش دددددددددددددداشيكحددددددددددددددسيئبشيك قأددددددددددددددال ،شييل ددددددددددددددا 
يكف دددددددددسيعا شيكعاك يددددددددد ش حدددددددددلشا هددددددددداشي دددددددددفسلط شكقيدددددددددابشلدددددددددذاشيكحسي ددددددددد شاحددددددددداسشفددددددددداييسشلددددددددداكش

شش:لذيش اشل ف ااكدشياشلذيشيك  لثش اشر  شيك لطاكسشيكفاكي اششيك ي 

  :المطلب األول
 مفهوم القصد الجنائي

اشلدددددددددداكشيك يدددددددددد شا ددددددددددلشيكلددددددددددالسشكددددددددددل شإأددددددددددليساشك  ددددددددددييشإاشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشاش
يددددددددإاشي ف دددددددداكشلدددددددداكشيك يدددددددد ششدا  دددددددد،شسأدددددددديلشلاالدددددددداشالددددددددا شقيددددددددابشحسي دددددددد شإأددددددددليسش ددددددددييش

إلشااشل ددددددددددددايشردددددددددددد فش ددددددددددددياشيك قهدددددددددددداكشلددددددددددددا شش،يددددددددددددؤل شلف دددددددددددداشإكدددددددددددد شي ف دددددددددددداكشيكحسي دددددددددددد 
لددددددددددددذيش دددددددددددداشاششسأدددددددددددديلشلاايكقأددددددددددددلشيكح ددددددددددددائاشيك فلط ددددددددددددسشيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

ش:ششل اضلدشيي اشي ا

  :الفرع األول
 المفهوم القانوني للقصد الجنائي

شكقددددددددددددلشاح عدددددددددددد ش رف ددددددددددددفشيكف ددددددددددددسيعا شيكعاك يدددددددددددد ش  دددددددددددداشييهدددددددددددداشيكف ددددددددددددسي شيكحايئددددددددددددس 
سأدددددددددددديلشي فددددددددددددستششلااكددددددددددددذيشيكف ددددددددددددسي شيك أددددددددددددس شا دددددددددددد شااشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشاش

كقيا هددددددددددداشفدددددددددددداييسشلددددددددددداكشيك يدددددددددددد شكددددددددددددل شيكلدددددددددددالسشا ددددددددددددلشفلسيددددددددددددساشك  دددددددددددييشك ائددددددددددددل شيكريددددددددددددسش
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ا ددددددددددد شااشيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيكعدددددددددددابشك ددددددددددداشاح ددددددددددد شايضددددددددددداشاغ دددددددددددسشيك قهددددددددددداكش،ش يك لدددددددددددف يل(
ش.يكقألشيكح ائاشيكرا اششيكعابشي قلبشإك شقل ياشال اشيكقألشيكح ائا

 :القصد الجنائي العام  :أوال

يكقأددددددددددلشيكددددددددددذ شيقددددددددددابش  حددددددددددسلشا ددددددددددبشيكلددددددددددالسش،شيقأددددددددددلش اكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشيكعدددددددددداب
كدددددددددذكيشلشيلدددددددددف ابش،ش1 عدددددددددلشإأدددددددددليسشيك دددددددددييش عدددددددددلبشاحدددددددددالشسأددددددددديلشقدددددددددائبشاقا ددددددددد شك لدددددددددلس

ا ددددددددداش دددددددددبشيإ ددددددددددش،شسأددددددددديلشلاايكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشيكردددددددددا شيددددددددداشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش
كدددددددددددأاش  يفددددددددددددشااشيعلطددددددددددداش،شلشي كددددددددددداشك لدددددددددددالسش دددددددددددأاشيدددددددددددلي ش ا ف ددددددددددداكشيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائا

كعددددددددددلبششيددددددددددسيتش دددددددددداشلطددددددددددسفشيك لددددددددددلاسشا يددددددددددداششك  لددددددددددف يلش دددددددددديكاش    دددددددددد ش دددددددددداشيك قددددددددددال
بشيكلددددددددددالسش دددددددددديكاشاكددددددددددذكيشلشي ف دددددددددداشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشإذيشلدددددددددد ،ش2شاحددددددددددالش قا دددددددددد شايدددددددددداك

يه ددددددددددداشفقدددددددددددابشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش،ي دددددددددددا ش عدددددددددددلشذكددددددددددديشااشي دددددددددددااشسأددددددددددديلاشللقااششك  لدددددددددددف يل
ألاشيكع ددددددددددددس شااشيكددددددددددددااش قا دددددددددددد شيكايدددددددددددداكش احدددددددددددداليشاقدددددددددددد شإأددددددددددددليسش،شسأدددددددددددديلشلاا ددددددددددددييش
إذششلشيعفدددددددددلش  يددددددددد شيكلدددددددددالسشيددددددددداشفقدددددددددليبش قا ددددددددد شيكايددددددددداكش عدددددددددلشإأدددددددددليسشيك ددددددددديياش،شيك ددددددددديي

ليسشيك ددددددددددددييشغيددددددددددددسشااشي  دددددددددددددشيكلددددددددددددالسشيدددددددددددداشااشي ددددددددددددااشللددددددددددددا دشيك  كدددددددددددداش عددددددددددددلشإأدددددددددددد
ش ض ا  ش فيح شك اشقلشيلطساشا  شاسايدشيك اكي .

اقدددددددددددلشيلدددددددددددفقسشيكقضددددددددددداكشاكدددددددددددذيشيك قددددددددددددشيك س لددددددددددداشقدددددددددددلي اشا ددددددددددد شااشيكقأدددددددددددلشيكعدددددددددددابش
ااشلددددددددددداكشيك يددددددددددد شيكدددددددددددذ شيقأدددددددددددلاشاش،شسأددددددددددديلشلااكدددددددددددافشكقيدددددددددددابشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

لشاحدددددددددالشك سأددددددددديلششديك  دددددددددسعشيك س لددددددددداشلددددددددداشا دددددددددبشيكلدددددددددالسشا دددددددددلشإأدددددددددليساشك  دددددددددييش أ ددددددددد
لددددددددداكشيك يددددددددد شيفلقددددددددد ش  حدددددددددسلشإأدددددددددليسشيكلدددددددددالسشك  دددددددددييش إسيلفددددددددددش ددددددددد شاششااشادددددددددلبشك ايفدددددددددد

                                                           
ش.288 سح شلا  ،ش ،شللاشيكأال شيك سأ اا ش-1

2
 - Boumedienne Abderrahmane, Juris-code pénal, Les nouvelles éditions juridiques, Alger, p 
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ا  دددددددددددددشاقدددددددددددد شفلدددددددددددد ي دشك  لددددددددددددف يلش عددددددددددددلبشاحددددددددددددالشيكسأدددددددددددديلشااشاددددددددددددلبشك ايفدددددددددددددشااشاددددددددددددلبش
ش.1قا  يفدشك للس

ااشلددددددددددددداكشيك يددددددددددددد شيفلقددددددددددددد شكدددددددددددددذكيشا دددددددددددددل اشيأدددددددددددددلسش،شيضدددددددددددددافشإكددددددددددددد ش ددددددددددددداشلددددددددددددد  
يددددددددأ سشيك لددددددددلاسشا يدددددددددش عددددددددلبشااشا ددددددددل اش،ش ددددددددبشيقددددددددابش لددددددددلسشيكسأدددددددديلشيكلددددددددالسش دددددددديكا

ش.أسفشقي  شيك ييشراسجشيكلال شيكقا ا ي 

كددددددددددددددذيشيك أددددددددددددددس شاغيسل دددددددددددددداش دددددددددددددداشاششغيددددددددددددددسشا دددددددددددددددشإذيشكددددددددددددددااشيكف ددددددددددددددسي شيكحايئددددددددددددددس 
 ددددددددددداشاي شيعف دددددددددددلشيكقأدددددددددددلشيكعدددددددددددابش اك لددددددددددد  شكحسي ددددددددددد ششيكف دددددددددددسيعا شيددددددددددداشيك  دددددددددددلياشيكعس يددددددددددد 

يدددددددددإاشيكاضددددددددد شيددددددددداشيس لددددددددداشقدددددددددلشفريدددددددددسشإذشيلدددددددددف ل شيك  دددددددددسعش،شسأددددددددديلشلااإأدددددددددليسش دددددددددييش
لدددددددددددداشا دددددددددددداس شلدددددددددددداكشيك يدددددددددددد ش ع دددددددددددداس ش شقأددددددددددددلشييضددددددددددددسيسش لقددددددددددددا شيكريددددددددددددس(شيللددددددددددددبشيك س 

شلاايك  ددددددددددسعشيك س لدددددددددداشيدددددددددداشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشيك فلط ددددددددددسشيدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ا ددددددددددداشيكف دددددددددددسي شيكحايئدددددددددددس شي ددددددددددداش،ش2ذكددددددددددديش إضددددددددددداي شيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيكردددددددددددا اششسأددددددددددديل

  ددددددددددددد شيك ددددددددددددداكششا،لااشيك ادددددددددددددسشإكددددددددددددد شيكقأدددددددددددددلشيكردددددددددددددا شاي شيعف دددددددددددددلشيكقأدددددددددددددلشيكعددددددددددددداب
ا قددددددددددددداشيعف دددددددددددددلشيكقأدددددددددددددلشيكعدددددددددددددابشيددددددددددددداشحسي ددددددددددددد ش،شيكف دددددددددددددسي شيك أدددددددددددددس اششقدددددددددددددد اك لددددددددددددد  شك  
ش.يكقألشيكرا شسأيلشلااشيك اسشإك شلااإأليسش ييش

 :القصد الخاص  :ثانيا

يكف دددددددددسي شيددددددددداشيكعددددددددداكبشياف دددددددددلشيكقأدددددددددلشيكعدددددددددابشاششااشذكس ددددددددداشااشاغ دددددددددسشيك قدددددددددداششلددددددددد  
ا شااشلددددددددددددداكشيك يددددددددددددد شيفدددددددددددددايسش،سأددددددددددددديلشلااكألدددددددددددددا شكقيدددددددددددددابشحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش

ااشاددددددددددلبش،ش دددددددددييش ددددددددد شيكع دددددددددبش عدددددددددلبشيكسأددددددددديلشيكقدددددددددائبشايكقا ددددددددد شك أدددددددددسف  حدددددددددسلشفلسيدددددددددسش
                                                           

 لااشليسش  س،شش2665يكل اي شيكح ائي شك  ييشياشيكف سي شيكلعال شايكقا ااشيكاضعا.شيللك لسي ش،شيفاحشيكلااكاش-1
ش.68 

ش.ش065،ش 2663كا  شيكلعيل،شيكحسيئبشيكايقع شا  شيأل اي ،ش كف  شليسشيك قاي شك   سشايكفااي ،شا اا،شيألسلا،شش-2
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إلشااشيكفلطددددددددددددددداسشيكف دددددددددددددددسيعاشيددددددددددددددداش،شلشلاحددددددددددددددد شك قأدددددددددددددددلشيكح دددددددددددددددائاشيكردددددددددددددددا اششك ايفدددددددددددددددد
  هدددددددداشيس لدددددددداشفسيحدددددددد شادددددددداشيكف ددددددددللشيدددددددداشيك عاق دددددددد شا دددددددد شحسي دددددددد شاشش عددددددددتشيكددددددددلا شيكرس يدددددددد 

اأددددددددد يشيعف دددددددددلش ايضددددددددداي شإكددددددددد شيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشيكعدددددددددابشاشش،سأددددددددديلشلااإأدددددددددليسش دددددددددييش
ااشا ددددددددس اشاششلددددددددذيش دددددددداشحعدددددددد شيك  ددددددددسعشيك س لدددددددداشك دددددددداشلدددددددد  اش،شيكح ددددددددائاشيكرددددددددا يكقأددددددددلش

يلدددددددددف لكدش فع يدددددددددسش قأدددددددددلشييضدددددددددسيسش لقدددددددددا شاششادددددددددل شاددددددددداشيلدددددددددفع ا شفع يدددددددددسشلددددددددداكشيك يددددددددد 
 دددددددددددذكيشيكدددددددددددااشيكف دددددددددددسي شيك س لددددددددددداشقدددددددددددلشللدددددددددددبش لدددددددددددأك ش ددددددددددداعشيكقأدددددددددددلشيكايحدددددددددددسشاش،يكريس(

إذشكددددددددددبشيكفدددددددددددفش اكقأددددددددددلشيكح دددددددددددائاش،شسأدددددددددديلشلاافدددددددددداييساشكقيددددددددددابشحسي ددددددددددد شإأددددددددددليسش دددددددددددييش
يكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاششكعدددددددددابش ددددددددد شاأددددددددد يشيفلط دددددددددسش ايضددددددددداي شإكددددددددد شيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشيكعدددددددددابي

 دددددددددددذكيشيكدددددددددددااشيك  دددددددددددسعشاش،ش1يك ف  ددددددددددد شيددددددددددداش يددددددددددد شييضدددددددددددسيسش لقدددددددددددا شيكريدددددددددددسشاششيكردددددددددددا 
ذكددددددددددديشااشقأدددددددددددلشييضدددددددددددسيسش،يك س لددددددددددداشاأددددددددددداسشيددددددددددداشياف دددددددددددالشيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيكرا 

 لقدددددددددا شيكريددددددددددسشلددددددددداشيأللددددددددددا شيكدددددددددذ شيحددددددددددسشااشيعف دددددددددلشا يدددددددددددش ددددددددداشلطددددددددددسفشكددددددددد ش دددددددددداش
ذكدددددددددددددددديشااشيكلددددددددددددددددالسشيكددددددددددددددددذ شلشي ددددددددددددددددا شش،يك  ددددددددددددددددسعشيك أددددددددددددددددس اششيكحايئددددددددددددددددس يك  ددددددددددددددددسعش

ييضدددددددددددسيسش لقدددددددددددا شيكريدددددددددددسشلشفكف ددددددددددد شيكحسي ددددددددددد ش اك لددددددددددد  شإكيددددددددددددش ددددددددددداشليبشيلدددددددددددع شإكددددددددددد ش
ش.فلاي شيكاضعي شق  شيك حاكشإك شيكقضاك

  :الفرع الثاني
 المفهوم القضائي للقصد الجنائي

ايضدددددددددددداشلاسشي  قضدددددددددددداكش،ش    دددددددددددداشك  قهدددددددددددداكشلاسشيدددددددددددداشف لدددددددددددديسشيك أددددددددددددا شيكقا ا يدددددددددددد 
الطددددددددددددداكشفعددددددددددددداسيفاششيددددددددددددداشف لددددددددددددديسشيكقدددددددددددددا اا   ددددددددددددداشااشاششفاضدددددددددددددييشيك  ددددددددددددداليبشيكقا ا يددددددددددددد اششي 

يك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشلددددددددددداش لك ددددددددددد شقدددددددددددا ااشيف  ددددددددددد شلاسلددددددددددداشيددددددددددداش سيق ددددددددددد ش دددددددددددل شفلط يددددددددددد ش
فأدددددددددلسش  دددددددددأاشذكددددددددديشيحفهدددددددددالي شقضدددددددددائي شفاضددددددددديشاش،شيكقدددددددددا ااش ددددددددداشق ددددددددد شقضدددددددددا شيكلكدددددددددب

                                                           
ش.228اي اشللياشيكعسي اشا اش عد،ش سح شلا  ،ش ش-1
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 دددددددداشفقددددددددابششالدددددددد،شاشفقددددددددلبشفعدددددددداسيفشيدددددددداش عددددددددتشيألليدددددددداااش،ش دددددددداشر كهدددددددداش عددددددددتشيك  دددددددداليب
شسأيل.شلاا دشياشقسيسي ش فع ق ش حسي  شإأليسش ييش

 االجتهاد القضائي الجزائري  :أوال

يك راك دددددددددددددا (شيكحايئسيددددددددددددد شلاسيشلا ددددددددددددداشاششكع ددددددددددددد شيك لك ددددددددددددد شيكع يددددددددددددداش غسيددددددددددددد شيكحددددددددددددد ي
لددددددددي اشيي دددددددداش،شذكدددددددديشادددددددداشلطسيدددددددد شإأددددددددليسلاشكقددددددددسيسي شحايئيدددددددد اش،شيدددددددداشيلحفهددددددددالشيكقضددددددددائا

قددددددددددددلشاكددددددددددددل شيدددددددددددداشاددددددددددددل شقددددددددددددسيسي شااشاش،شسأدددددددددددديلشلاايفع دددددددددددد ش حسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
سأدددددددددددديلشيعف ددددددددددددلشا دددددددددددد شيكقأددددددددددددلششلاايكقأددددددددددددلشيكح ددددددددددددائاشيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

يدددددددددداشلدددددددددددذيشيك ددددددددددأاشأدددددددددددلسشاش،شيكح ددددددددددائاشيكعددددددددددابشلااشيك ادددددددددددسشك قأددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيكرددددددددددا 
ششش:1يك راك ا ش اك لك  شيكع ياشر  شييدشإك شااشاششقسيسش اشغسي شيكح ي

قضدددددددددددداكشااشا أددددددددددددسشلدددددددددددداكشيك يدددددددددددد شيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شاششا دددددددددددداشيك لددددددددددددفقسشا يدددددددددددددشيقهددددددددددددا
يددددددددداشيكلدددددددددالسش  حدددددددددسلشإأدددددددددليسش دددددددددييشلشيقا  ددددددددددششسأددددددددديلش  فدددددددددستشلااإأدددددددددليسش دددددددددييش

شسأيلشقا  شك أسفشا.

يف دددددددددياش ددددددددداشيكقدددددددددسيسشيك دددددددددذكاسشااددددددددد اشااشلددددددددداكشيك يددددددددد شيددددددددداشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش
يكدددددددددددذ شلش ددددددددددداشق ددددددددددد شيكلدددددددددددالسش  حدددددددددددسلشإأدددددددددددليساشك  دددددددددددييششسأددددددددددديلشيعدددددددددددلش  فسضددددددددددداشلاا

 رتشيك ادددددددددسشا ددددددددداشليعددددددددددشإكددددددددد شذكددددددددديش ددددددددداشالددددددددد اسشااشف،يقا  ددددددددددشسأددددددددديلشقا ددددددددد شك أدددددددددسش
 احدددددددددددالشاشش  ددددددددددددشيإ ددددددددددددش ددددددددددداشايحدددددددددددسشيكلدددددددددددالسشيكفأكدددددددددددلش ددددددددددداشااشسأددددددددددديلاشقدددددددددددائباش،  سسي 

لددددددددداش  ددددددددابش دددددددداكلس شا دددددددد شااشي قددددددددد شيكسأدددددددديلشقائ دددددددداشإكددددددددد شااشاش،شا ددددددددلشإأددددددددليساشك  دددددددديي
ش.يللسشيك لف يلش    شيك يي

                                                           
ش.00  س شيكقضا شيكعللشش0558/شش57/شش07 فاسيخشش485020  فشسقب:شش-1
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اشاش دددددددددددذكيشيدددددددددددإاشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيددددددددددداشيكحايئدددددددددددسشلشف ادددددددددددسشإكددددددددددد شيأللددددددددددد اسشيكفددددددددددد
لددددددددداشاششسأددددددددديلشلااكف سيدددددددددسشلددددددددد اكدشيك ف  ددددددددد شيددددددددداشإأدددددددددليسش دددددددددييششيلدددددددددفثش هددددددددداشيكلدددددددددالس

ش.يع بشااشسأيلاشلشيلاا ش اشلسسشياشيك ييشااشااشسأيلاشغيسشكاف

كدددددددددذيشيكقدددددددددسيسي شيكأدددددددددالس شاشش ددددددددداشرددددددددد  شيكقدددددددددسيسي شيكأدددددددددالس شاددددددددداشيك لك ددددددددد شيكع يدددددددددا
ي كاش،يأللكدددددددددددددددابشيكأدددددددددددددددالس شادددددددددددددداشيك لددددددددددددددداكبشيل فليئيددددددددددددددد اششادددددددددددددداشيك حددددددددددددددداك شيكقضددددددددددددددائي 
 ددددددددداشش473يعددددددددالشيكلدددددددد سشيدددددددداشذكدددددددديشإكدددددددد شفلط يدددددددد شيك ددددددددال شاششيكقددددددددا شا هدددددددداشالكددددددددابشقالددددددددي 

يكفددددددددددداشفأردددددددددددذش اك  دددددددددددلاشيك اضددددددددددداااشكلددددددددددداكشيك يددددددددددد ش ااف ددددددددددداساشي دددددددددددك ش،شقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا 
يكهدددددددددددلفش ددددددددددداشاسيكشذكددددددددددديشااشاش،شسأددددددددددديلشلاا دددددددددددييششسيكدددددددددددسكاشيك ع دددددددددددا شكحسي ددددددددددد شإأدددددددددددلي

ش،ساشالي شايددددددددداكيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيس ددددددددداشإكددددددددد شفددددددددداييسشيكل ايددددددددد شيك ا ددددددددد شك  دددددددددييش ااف دددددددددا
شيقابش قابشيك قالشكفلاي شيك عا   ش ياشيأليسيل.

ياك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شلشيأردددددددددددذش  ددددددددددداشاردددددددددددذش ددددددددددددشيك  دددددددددددسعشيك س لددددددددددداشيي ددددددددددداشيفع ددددددددددد ش
كف سيددددددددددددسشقلددددددددددددا شاشش،يدددددددددددداشفلليددددددددددددلاشك ددددددددددددسكاشيك ع ددددددددددددا ش   ددددددددددددلاشييضددددددددددددسيسش لقددددددددددددا شيكريددددددددددددس

يكقضددددددددددداكشيكحايئدددددددددددس شيددددددددددداشادددددددددددلبشيألردددددددددددذش   دددددددددددلاشييضدددددددددددسيسش لقدددددددددددا شيكريدددددددددددسشااشيك دددددددددددييش
يعددددددددددلشالي شايدددددددددداكش   دددددددددددش  دددددددددد شيك قددددددددددالشيلفدددددددددداجشإكدددددددددد شل ايدددددددددد شايلددددددددددع ش دددددددددداشق دددددددددد شيكددددددددددذ ش

كدددددددددددذكيشيددددددددددد شي ادددددددددددسشيكقاضددددددددددداشإكددددددددددد ش يددددددددددد شيكلدددددددددددالسشيكسي يددددددددددد شإكددددددددددد شإقا ددددددددددد شاش،شيكقضددددددددددداك
ااشيلف دددددددددددا ش ددددددددددد شلدددددددددددذيشيألريدددددددددددسشااش،شيكسأددددددددددديلش عدددددددددددلشإأدددددددددددليسشيك دددددددددددييشك ائدددددددددددل شيك لدددددددددددف يل

ش، ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشا ددددددددد شالشيقدددددددددلبشيك دددددددددييشك  راكأددددددددد شإلش عدددددددددلش اييقددددددددد شيكلدددددددددالس
شاشك دددددددددداشلشيهددددددددددبشيكقضدددددددددداكشإاشكددددددددددااشفرييددددددددددسشفدددددددددداسيخشيك ددددددددددييش دددددددددداشاحدددددددددد شإالطدددددددددداكشيسأدددددددددد 

ش.1اق شك لالسشيقا  شيكسأيلش

                                                           
ش.07يافيشيكفيحا ا،ش   شيك سح شيكلا  ،ش ش-1
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ش:ششاشقلشحاكشياشقسيسشأالسشااشيك لك  شيكع ياش اشي ا

ا يدددددددددددددشقضدددددددددددداكشااشيكددددددددددددسكاشيك ع ددددددددددددا شكحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييششاش دددددددددددداشيك لددددددددددددفقس
كلدددددددددددددا شيكضدددددددددددددسساششسأددددددددددددديلشلشيف  ددددددددددددد شيددددددددددددداشقأدددددددددددددلشيألذ شلاا شككاشيلدددددددددددددفر  ش دددددددددددددااش،ي 

ااشفلدددددددددددد يبشيك ددددددددددددييشكضدددددددددددد ااشيعددددددددددددلشأدددددددددددداس ش دددددددددددداشاششي عددددددددددددليبشيكسأدددددددددددديلشااشاددددددددددددلبشك ايفددددددددددددد
ش.1سأيلشاششلااإأليسش ييششح ل أاسش

شلاايالددددددددددددف عالشقأدددددددددددددلشيألذ ش دددددددددددداكريسشيددددددددددددداشيكددددددددددددسكاشيك ع دددددددددددددا شكحسي دددددددددددد شإأدددددددددددددليسش
فكدددددددددسي شذكددددددددديش ددددددددداشلطدددددددددسفشيك لك ددددددددد شيكع يددددددددداشاششسأددددددددديلش ددددددددداشلطدددددددددسفشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس 

ااشاش، يدددددددد ش  فددددددددستشيدددددددداشيكلددددددددالسيكلدددددددداكششيدددددددداشاددددددددل شقددددددددسيسي شإكدددددددد شلسحدددددددد شا هدددددددداشياف ددددددددس 
  شيك ددددددددداشي  دددددددددا ش،يكقضدددددددددا شللدددددددددسشيك لك ددددددددد شيكع يددددددددداشغيدددددددددسش  دددددددددا ياش ف يا هددددددددداشأدددددددددسيل 

يكقأددددددددددددلشيكح ددددددددددددائاش عاي دددددددددددد شاددددددددددددلبشاحددددددددددددالشيكسأدددددددددددديلشااشاددددددددددددلبشك ايفدددددددددددددشاقدددددددددددد شإأددددددددددددليسش
شش:لذيش اشحاكشياشقسيسشأالسشااشيك لك  شيكع ياشايضااشش،2يك ييش

يكحسي ددددددددددد شفقدددددددددددابش،شي اش ددددددددددداشليبشيكسأددددددددددديلشغيدددددددددددسشكدددددددددددافشا دددددددددددلشفقدددددددددددليبشيك دددددددددددييشك دددددددددددل
فلسيدددددددددددسشيك دددددددددددييشألاشي عدددددددددددليبششلإذيشكدددددددددددااشيكسأددددددددددديلشكاييددددددددددداشا دددددددددددا ددددددددددداش أدددددددددددسفشيك ادددددددددددسش

كدددددددددذيشلدددددددددلسشيكسأددددددددديلشق ددددددددد شفلدددددددددليلشاششحسي ددددددددد شعدددددددددلييكسأددددددددديلشا دددددددددلشفقدددددددددليبشيك دددددددددييشك دددددددددلي ش
ششش.اش3    شيك ييش

يك  دددددددددددلاشيك اضددددددددددداااشكلددددددددددداكش سشيددددددددددداشياف دددددددددددالشيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشاشيعدددددددددددالشيكلددددددددددد
اشيك دددددددددييشيددددددددداشيكحايئدددددددددسش دددددددددااي شيددددددددداشلاحددددددددد شألش،يلدددددددددف عالش يددددددددد شييضدددددددددسيسش ددددددددداكريساششيك يددددددددد 

                                                           
ش.832،ش 0550كل  شش0   اسشياشيك ح  شيكقضائي شيكعللشش-1
ش.07يافيشيكفيحا ا،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.832،ش 0550،شل  ش0يك ح  شيكقضائي شيكعللشش-3
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اقدددددددددداسشكدددددددددد شيك اددددددددددالسشيكفدددددددددداشفددددددددددؤ سشا دددددددددد شاششذكدددددددددديش قأددددددددددلشفحددددددددددسيباش،إكدددددددددد شل ايدددددددددد شك يس 
ش.فليا شيك ييشكألي شاياكش   دش   شيك قال

ليدددددددددددثشيك  دددددددددددلاشيإ ددددددددددددشيلدددددددددددف ابشا ددددددددددد شش ددددددددددداشايدددددددددددإذيشكدددددددددددااشلدددددددددددذيشيكف سيدددددددددددسشأدددددددددددليل
 دددددددددددداش لااكددددددددددد شإيحددددددددددددالشل ددددددددددددا شاردددددددددددس شك فق يدددددددددددد شاششيك  دددددددددددسعشإاددددددددددددال شيك ادددددددددددسشيدددددددددددداشذكددددددددددددي

يك لدددددددددددثشاددددددددددداشالدددددددددددائ شاردددددددددددس شاش،يك لددددددددددداكبشيددددددددددداشلدددددددددددذيشيك حا شيكقضددددددددددداياشيك فسيك ددددددددددد شيدددددددددددا
ك دددددددددداشيعدددددددددد شيك  ددددددددددسعششااكدددددددددد شإيحددددددددددالشل ددددددددددا شاليدددددددددد  لاششكاكأدددددددددد يش ددددددددددياشالطددددددددددسيفشيكددددددددددلاا 

يك أدددددددددددس شيكدددددددددددذ شحعددددددددددد ش ددددددددددداشأددددددددددد يشيك دددددددددددفهبش ددددددددددد شيك لدددددددددددف يلشيدددددددددددؤل شإكددددددددددد شي قضددددددددددداكش
ش دددددددددد ،شسيعهدددددددددداشادددددددددداشلطسيدددددددددد شيكفك يددددددددددفشيك  ا ددددددددددسلاكدددددددددد شيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شلفدددددددددد شيدددددددددداش

ذيشفددددددددبشيكأدددددددد يشا  دددددددداكشف  يددددددددذشيكعقا دددددددد شإذشيددددددددؤل شيكأدددددددد يشيدددددددداشلددددددددذاشيكلاكدددددددد شإكدددددددد شلفدددددددد شإاش
ش.1 افااششأاسشيكلكبش هائياشاكالف شاقفشف  يذشيكعقا  ش

حعدددددددددد شيكأدددددددددد يشاششل ددددددددددذيشكدددددددددداشلددددددددددذ شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شلددددددددددذاشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس ي
شلاا ددددددددددداشالددددددددددد اسشي قضددددددددددداكشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شيددددددددددداشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييششالددددددددددد  
ش.سأيل

 ددددددددابشيك لك دددددددد شيكع يددددددددداش دددددددداشلطددددددددسفشالددددددددلشيك فه ددددددددياش عدددددددددلشايدددددددداشقضددددددددي ش لطسالدددددددد شا
شلااأدددددددددلاسشقدددددددددسيسش ددددددددداش ح ددددددددد شقضدددددددددائاشقضددددددددد ش إلي فددددددددددشاددددددددداشفه ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

 دددددددددياشيك عدددددددددداشش دددددددددااشش،قدددددددددلش دددددددددسسشيكلطددددددددداااشلطع ددددددددددش  دددددددددداكشا ددددددددد شااحددددددددددشيكلطعدددددددددااش،شسأددددددددديل
ااشاش،ش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ش473ا ددددددددددد شااشقضدددددددددددا شيك ح ددددددددددد شيلدددددددددددف لايشإكددددددددددد شيك دددددددددددال ش

الالدددددددددياشيددددددددداشقيدددددددددابشح لددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييششا أدددددددددسيلدددددددددذاشيألريدددددددددس شفعف دددددددددسشلددددددددداكشيك يددددددددد ش
كددددددددددذيشاششإلشااشيكلطدددددددددداااشيددددددددددلااشا دددددددددددشا  دددددددددد شللدددددددددداش يفدددددددددددشا ددددددددددابشيك لك دددددددددد ،شسأدددددددددديلشلاا

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس ش3يقس شش843ي اسشيك ال شش-1
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ليدددددددد شكددددددددااشا دددددددد شالددددددددا شرلطددددددددأش دددددددداششلااا ددددددددابشيك ح دددددددد ش ددددددددلاا شااشسحدددددددداعشيك دددددددديكا ش
   ددددددددددد شيك ددددددددددديكا شإلشااشقضدددددددددددا شيك ح ددددددددددد ششليددددددددددد اششالددددددددددسعشإكددددددددددد شفلددددددددددداي شاضدددددددددددعيفداش،يك  ي

ش.كبشي يسايشإك شلذيشيكع أس

شفلدددددددددددددددددد شسقددددددددددددددددددبش00/50/0552كددددددددددددددددددااشقددددددددددددددددددسيسشيك لك دددددددددددددددددد شيكأددددددددددددددددددالسش فدددددددددددددددددداسيخشي
ش:ششك اشي اش045550

سأددددددددددديلش  فدددددددددددستششلاااشإاشا أدددددددددددسشلددددددددددداكشيك يددددددددددد شيددددددددددداشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش
ليددددددددددددد شاششااشفلدددددددددددداي شاضددددددددددددعي شيك دددددددددددديكا .شاشسأددددددددددددديلشلاايفلقدددددددددددد شك  دددددددددددداشسحدددددددددددد شيك ددددددددددددييش
ش1قي فهاشلشيلا شلااشقيابشيكحسي  ا.

شفلط يدددددددددددد شأددددددددددددلييشيكقددددددددددددا ااكقددددددددددددلشاأدددددددددددداسشقددددددددددددسيسشيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداش دددددددددددداشليددددددددددددثش
شيكدددددددددذ شيددددددددد  شا ددددددددد شااشكددددددددد ش ددددددددداشاأدددددددددلسش لددددددددداكش يددددددددد ش ددددددددديكاشلشيقا  ددددددددددشسأددددددددديلشقدددددددددائباش
ااشكدددددددددااشيكسأددددددددديلشاقددددددددد ش ددددددددداشقي ددددددددد شيك دددددددددييشااشقدددددددددابش لدددددددددلسشيكسأددددددددديلش،شقا ددددددددد شك أدددددددددسفاش

شلااك ددددددددددددشااش عضدددددددددددددش عددددددددددددلشإأدددددددددددليسشيك ددددددددددددييشيعددددددددددددلش سفك ددددددددددداشكحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
ش.يكلايي اششسأيلش رتشيك اسشااشيألل اس

كحايئددددددددددددس شكددددددددددددبشيدددددددددددد  شا دددددددددددد ش سياددددددددددددا شيكاددددددددددددسافشيكفدددددددددددداشليعدددددددددددد شإلشااشيك  ددددددددددددسعشي
لش اكأدددددددددددد يش ددددددددددددياشاش،شكددددددددددددبشيأرددددددددددددذش اكفلدددددددددددداي شيكاليدددددددددددد اشش اكلددددددددددددالسشإكدددددددددددد شيسفكدددددددددددداسشيك عدددددددددددد 

ش.يك لف يلشك اشيع دشاغ سشيك  ساياشياشيكعاكباششيكلالس

ش.ا اشيلحفهالشيكقضائاشيإ دش  ابش اكع  شا  شفلط ي شألييشيكقا اا

                                                           
ش.ش0550يك ح  شيكقضائي ،شيكعللشيألا شش-1
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  دددددددددددسيك شيك دددددددددددفهبش لحددددددددددد شااشاشيددددددددددداشقضدددددددددددي شاردددددددددددس شأدددددددددددلسشييهددددددددددداشقدددددددددددسيسشيقضددددددددددداش
اكدددددددددددااشفع يددددددددددد شيك ح ددددددددددد شااشيكضدددددددددددلي شيؤكدددددددددددلشا ددددددددددددش،ا أدددددددددددسشلددددددددددداكشيك يددددددددددد شغيدددددددددددسش فايس

لدددددددددددداشاششلدددددددددددد بشيك   دددددددددددد شك  ددددددددددددفهبشكقددددددددددددستشككدددددددددددداشيددددددددددددسلاش عددددددددددددلشإ حددددددددددددااشيك  ددددددددددددساعش  ائددددددددددددل 
يأللدددددددددد اسشيكفدددددددددداشياف ددددددددددللاشقضددددددددددا شيك اضدددددددددداعشك فأددددددددددسييش  ددددددددددسيك شيك ددددددددددفهبش دددددددددداشحسي دددددددددد ش

 إأليسش

لطدددددددددداشقي فدددددددددددشاشيكسأدددددددددديلشلشيرف ددددددددددياشااشش فدددددددددد شكددددددددددااشيك ددددددددددييشلطددددددددددسحشك فددددددددددليا اششا...
لشيحدددددددددااشك لدددددددددالسشيكدددددددددلي ش عدددددددددلبشا  ددددددددددش ا عدددددددددليبشاششياف دددددددددسشا أدددددددددسشلددددددددداكشيك يددددددددد ش فدددددددددايسي
ااشقضددددددددددا شيك ح دددددددددد شك ددددددددددداشقضددددددددددايش  ددددددددددسيك شيك دددددددددددفهبشاششااش قدددددددددد شيكسأدددددددددديلشيدددددددددداشيكللددددددددددداس

رددددددددددداك ايشاششيك أدددددددددددلسشك  دددددددددددييشكقدددددددددددستشكف ددددددددددداياش  دددددددددددساعشقدددددددددددلشالددددددددددداؤايشفلط يددددددددددد شيكقدددددددددددا اا
ش.1 اشقا ااشيكعقا ا شاش473يك ال ش

ش،يكقددددددددددسيسي شيكلددددددددددا ق اششردددددددددد  شلددددددددددذيشيكقددددددددددسيسشيكأددددددددددالسشادددددددددداشيك لك دددددددددد شيكع يددددددددددا دددددددددداش
يكقضددددددددددددائاش ي ددددددددددددايش  دددددددددددداشلشيددددددددددددلعششف ددددددددددددياشااشقضددددددددددددا شيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداشيدددددددددددداشيحفهدددددددددددداللبي

قأددددددددددلشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش دددددددددداشياف ددددددددددالشيك  ددددددددددلاشيك اضدددددددددداااشكلدددددددددداكشش حددددددددددالشك  دددددددددديشاا
يلحفهددددددددددددالشاششالددددددددددداشلاسشيكقضددددددددددداك،ش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ش473يك يددددددددددد شللدددددددددددسشيك دددددددددددال ش

اشيلدددددددددذاشلدددددددددذاشيك  دددددددددسعشيك س لددددددددداشكدددددددددذكيشاحدددددددددسشا ددددددددد شيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شا،شيكقضدددددددددائا
يكددددددددددذ شارددددددددددذش اكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشيكرددددددددددا شيك ف  دددددددددد شيدددددددددداش يدددددددددد شييضددددددددددسيسش دددددددددداكريسشإكدددددددددد ش

ش.سأيلشلااحسي  شإأليسش ييششياشحا سشلاكشيك ي 

اشكددددددددددذيشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شيكددددددددددذ شارددددددددددذش اكأدددددددددد يشكلدددددددددد سش دددددددددداشالدددددددددد اسشي قضدددددددددداكش
شسأيل.ششلااأليسش ييشيكلاا شيكع ا ي شياشحسي  شإ

                                                           
ش.ش466،ش 0550يك ح  شيكقضائي شيكعللشيألا شش-1
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ذكدددددددددددديشااشكحدددددددددددداكشيكلددددددددددددالسشك أدددددددددددد يشلكيدددددددددددد شا دددددددددددد شللدددددددددددداش يفدددددددددددددشيدددددددددددداشيكفلدددددددددددداي ش
شيكالي .

 االجتهاد القضائي المصري  :ثانيا

كقددددددددلشاكددددددددلشيلحفهددددددددالشيكقضددددددددائاشيدددددددداش أددددددددسشا دددددددد شيألرددددددددذش  دددددددداشيلددددددددفقسشا يدددددددددشيك قدددددددددش
قددددددددددلشحدددددددددداكشقددددددددددسيسشاش،شسأدددددددددديلشلاايددددددددداشف لدددددددددديسشلدددددددددداكشيك يدددددددددد شيدددددددددداشحددددددددددسيئبشإأددددددددددليسش ددددددددددييش

يكدددددددددددددذ شاشش2605اكفدددددددددددددا سشش25يك دددددددددددددؤسيشيددددددددددددداشش2507شيك أدددددددددددددسي شسقدددددددددددددب لك ددددددددددددد شيكددددددددددددد قتش
ش:ششقض 

سأدددددددددددديلشلدددددددددددداششلاااشيكقأددددددددددددلشيكح ددددددددددددائاشيك فلط ددددددددددددسشيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شلددددددددددددلسشيك ددددددددددددييش
ياكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشيكدددددددددذ شيفلط  ددددددددددشيكقدددددددددا ااش،شيكقأدددددددددلشيكعدددددددددابشيكدددددددددذ شيفددددددددداييسش  حدددددددددسلشيكع دددددددددب

قا دددددددددد شاشش ددددددددددييش دددددددددد شيكع دددددددددبش عددددددددددلبشاحددددددددددالشسأددددددددديلشقددددددددددائبشيفددددددددداييسشكددددددددددل شيكحددددددددددا اش إالطددددددددداك
ياكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشيدددددددددداشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شلدددددددددداشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشيكعددددددددددابشيدددددددددد ش،شك لددددددددددلس

ش.1يلف ابشييهاشقأليشح ائياشراأاش

يف ددددددددددياش دددددددددداشردددددددددد  ش اقددددددددددفشيكقضدددددددددداكشيك أددددددددددس شق دددددددددد شأددددددددددلاسشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس ش
سأدددددددددديلششلااااشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشيدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش،ش2666يكحليددددددددددلشكلدددددددددد  ش

ا  ددددددددددددششا ددددددددددد شك لددددددددددلس.قاششقددددددددددائبسأددددددددددديلشفدددددددددداييسش  حددددددددددسلشا دددددددددددبشيكلددددددددددالسش عدددددددددددلبشاحددددددددددالشي
سأددددددددددددديلشلدددددددددددداشيكقأدددددددددددددلششلاايكددددددددددددااشيكقأددددددددددددلشيكح دددددددددددددائاشيدددددددددددداشحسي ددددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

  حددددددددددسلشقيددددددددددابششالدددددددددداشيكقأددددددددددلشيكددددددددددذ شيفدددددددددداييسشلي  دددددددددداشيكف دددددددددداشيك  ددددددددددسع،شيكح ددددددددددائاشيكعدددددددددداب
ا ددددددددشسيغدددددددسشيددددددداشلدددددددذاشيك فدددددددائثشاشش ددددددداشيدددددددؤل شإكيددددددددشيع ددددددددش ددددددداش فدددددددائث ،شيكع دددددددبشا دددددددلشيك ااددددددد 

                                                           
ش.220 سح شلا  ،ش ،شاي اشللياشيكعسي اش-1
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   ا دددددددددد شقسي دددددددددد شا دددددددددد شلدددددددددداكششيكقا دددددددددد شك لددددددددددلسشيعددددددددددلاششيعددددددددددلبشاحددددددددددالشيكسأدددددددددديلشيككددددددددددايا،ش1
ككددددددددداشإذيشف دددددددددياشااشيكلدددددددددالسشا دددددددددلشإأدددددددددليساشك دددددددددييش فيحددددددددد شكاقااددددددددددشيددددددددداشرلطدددددددددأشش.يك يددددددددد 

 اكف عيددددددددد شادددددددددلبش فا عفددددددددددشحايئيددددددددداشاششلشيقأدددددددددلاشيدددددددددؤل شذكددددددددديشإكددددددددد شي ف ددددددددداكشاحددددددددددشيكدددددددددلاا 
 دددددددداشا   دددددددد شذكدددددددديشقددددددددلشيعفقددددددددلشيكلددددددددالسشااشكدددددددددش قا دددددددد شايدددددددداكش سأدددددددديل(شكددددددددل شيك لددددددددلاسش

ييأدددددددددلسش دددددددددييشك ائدددددددددل شيكريدددددددددسش دددددددددبش عدددددددددلشا يددددددددددشيكدددددددددذ شيكدددددددددااشقدددددددددلشارلطدددددددددساش    ددددددددد ش ددددددددداكاش
ااشيدددددددددداشلاكدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش دددددددددداشلطددددددددددسفشيكلددددددددددالسش،شذكدددددددددديشيف ددددددددددياشي عددددددددددليبشيكسأدددددددددديل

ييعفقددددددددددلشيكلددددددددددالسشااشيك لددددددددددف يلشقددددددددددلشلددددددددددلسش،ش ددددددددددساسش ددددددددددل شلطاي دددددددددد اششك  لددددددددددلاسشا يددددددددددد
ككدددددددددددداش دددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددد ش،شيقددددددددددددابش لدددددددددددل دش للدددددددددددداش يدددددددددددد اششيك   ددددددددددد شيك لددددددددددددسسشيدددددددددددداشيك دددددددددددديي

 ش حدددددددددددلاشي دددددددددددابشيكلدددددددددددالسشااشكدددددددددددذيشيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيك أدددددددددددسشاششيكف دددددددددددسي شيك أدددددددددددس 
يك لددددددددددددديااشلشيع ددددددددددددداش ددددددددددددداشقيدددددددددددددابشيكحسي ددددددددددددد شألاشيكع دددددددددددددبش عدددددددددددددلبشاحدددددددددددددالشاش،يسيقدددددددددددددسشللا د

ككاشيدددددددددداشلاكدددددددددد شيكقددددددددددا شيكقددددددددددالس شف عددددددددددلبش، قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش  فددددددددددستشيدددددددددداشلدددددددددد شيكلددددددددددالس
ش.2يك لؤاكي شيكحايئي شلط قاشك قايالشيكعا  ش

ياكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشللدددددددددددسشيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيك أدددددددددددس شيفددددددددددداييسشيددددددددددداشحسي ددددددددددد ش
سأدددددددددديلش  حددددددددددسلشا ددددددددددبشيكلددددددددددالسش ا عددددددددددليبشيكسأدددددددددديلشاقدددددددددد شإالطدددددددددداكششلااسش ددددددددددييشإأددددددددددلي

ش:ششيك ييشك  لف يلشاذكيش اشحاكشياشال شقسيسي شيذكسش  ها

قا دددددددددددد شاششسأدددددددددددديلشلاااشإاشلدددددددددددداكشيك يدددددددددددد شيك لط دددددددددددداسشيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإالطدددددددددددداكش ددددددددددددييش
ك لدددددددددلسشيفلقددددددددد ش  حدددددددددسلشا دددددددددبشأدددددددددالسشيك دددددددددييشا ددددددددددشاقددددددددد شفلسيدددددددددساشكدددددددددي شكددددددددددش قا ددددددددد ش

ش.3اياكشاش

                                                           
ش.ش282 سح شلا  ،ش ،شللاشأال شيك سأ اا ش-1
ش.280يك سح ش  لد،ش ش-2
ش قتش أسشش50/50/2665ح ل شش575لطعاشسقب:شش-3
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يكلددددددددددددالسش للدددددددددددداش يفدددددددددددددششيلادددددددددددداكك دددددددددددداشاكددددددددددددلشيلحفهددددددددددددالشيكقضددددددددددددائاشيك أددددددددددددس شااش
ش.ياشإأليسشيك ييشغيسش ق ا ش ف شف ياشااشيكسأيلشغيسشكاف

اش فدددددددددد ش ددددددددددياشيكلكددددددددددبشايقعدددددددددد شيكددددددددددلاا شك دددددددددداشيفلقدددددددددد شييدددددددددددشاسكددددددددددااشيكحسي دددددددددد شيكفدددددددددداش
يلددددددددفر  ش دددددددداشيأللكدددددددد شيكفدددددددداشذكسلدددددددداشا ددددددددبشيك ددددددددفهبشاقدددددددد شإأددددددددليساشاششاليدددددددداشيك ددددددددفهبش هددددددددا

  اشيفلقدددددددد ش دددددددددشسكدددددددداشلدددددددداكش،سأدددددددديلشكدددددددددش اك  دددددددديشيك دددددددداشك ايدددددددداكش ددددددددديك ددددددددييش عددددددددلبشاحددددددددالش
يكدددددددد شحددددددددل ش دددددددداشيك ددددددددفهبشلددددددددا شللدددددددداش يفدددددددددشش–يك يدددددددد شيك  أددددددددا شا يدددددددددشيدددددددداشيكقددددددددا ااش

ش.1ياشإأليسشيك ييشلشيكااش ق الشاش

إلشااشيكايقددددددددددد شيكع  ددددددددددداشراأددددددددددد شيددددددددددداشيك  اسلدددددددددددا شيكفحاسيددددددددددد شقدددددددددددلشيكدددددددددددااشيكفددددددددددداحسش
 ددددددددددشاشكفرلطيددددددددد شيك دددددددددييشإلشاللددددددددداشيك يددددددددد شيددددددددداشإأدددددددددليسشيك دددددددددييش عفقدددددددددليشااشللدددددددددا دشيك ددددددددد

كذكيشلشي كدددددددددددددداشياف دددددددددددددداسشلدددددددددددددداكشيك يدددددددددددددد شاشي احددددددددددددددأش كددددددددددددددااشيك ددددددددددددددييش دددددددددددددداشلااشسأدددددددددددددديل،
كذيشاش، ددددددددددد شلش دددددددددددلش ددددددددددداش سيادددددددددددا شيكلدددددددددددال شيللدددددددددددف  ائي شيك  ددددددددددداسشإكيهددددددددددداشلددددددددددددا قا،  فست

 الددددددددددف  اكشإيهددددددددددابشيكلددددددددددالسشا دددددددددددشكددددددددددبشيفأكددددددددددلش دددددددددداشللددددددددددا دش،شيكقددددددددددا شيكقددددددددددالس شإاشاحددددددددددل 
 قددددددددددابشيك قددددددددددالشي  حددددددددددسلشإأددددددددددليساشيأدددددددددد يششألاشيك ددددددددددييشيقدددددددددداب،شلددددددددددايكشاكددددددددددااشفدددددددددداحسيشابشل

ش.  كاشك  لف يل

 اكضدددددددددددسسششيياشكدددددددددددبشيأردددددددددددذييكقضددددددددددداكشيك أدددددددددددسشاشش ددددددددددداشحهددددددددددد شاردددددددددددس شيدددددددددددإاشيكف دددددددددددسي 
 اكفاكاشلشي دددددددددددفسلطشاش،كع أدددددددددددسش ددددددددددداشا اأدددددددددددسشيكحسي ددددددددددد شك ددددددددددداشيعددددددددددد شيك  دددددددددددسعشيك س لدددددددددددا

ش.2ااشففحدش ي شيكلالسشإك شلس ااشيك لف يلش اشقي  شيك ييشاش

                                                           
ش قتش أس.ش2686/ش25/ش04ح ل شش575لطعاشسقب:شش-1
ش.405 سح شلا  ،ش ،ش لل شيكل يلاش-2
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سأددددددددددديلششلااحسي ددددددددددد شإالطددددددددددداكش دددددددددددييشكقدددددددددددلشيلدددددددددددفقسشيكقضددددددددددداكشيك أدددددددددددس شا ددددددددددد شااش
ااشاالطدددددددددددد ش دددددددددددديكاشكدددددددددددددش،لددددددددددددففلق ش فدددددددددددد شاالطدددددددددددد شيكلددددددددددددالسش دددددددددددديكاشلشيقا  دددددددددددددشسأدددددددددددديل

 ددددددددددبشا ددددددددددسش عددددددددددلبشيكلددددددددددلسشااشلددددددددددلسش دددددددددداشيكسأدددددددددديلش   ردددددددددداش ليددددددددددثشيأدددددددددد يش،ش1 قا دددددددددد 
ش.قي  شيك ييشيك اقاشغيسشكافشكلليل

شاشيف دددددددددا شيكلطدددددددددسيياش عدددددددددلشاقددددددددداعشيكحسي ددددددددد شا ددددددددد شيلدددددددددف لي شيكدددددددددلياشيك ا ددددددددد ش اك ددددددددديي
ش.2فقليلطدشلشي لاشيكحسي  شاشاش

يدددددددددد شيحددددددددددااشك لددددددددددالسشيكددددددددددذ شاأددددددددددلسش دددددددددديكاشلشيقا  دددددددددددشسأدددددددددديلشااشاأددددددددددلسش دددددددددديكاش
قددددددددددددابش لددددددددددددل دشااشيددددددددددددأ سش عددددددددددددلشااشيف دددددددددددد ش دددددددددددد شيك لددددددددددددف يلشا دددددددددددد شاشش،كدددددددددددددش قا دددددددددددد شايدددددددددددداك

اشيعدددددددد شيددددددددإاشذكدددددددديشلشيددددددددؤل شإكدددددددد شاششفقلدددددددديلطداششيلددددددددف لي شيكددددددددلياشيك لددددددددسسشا دددددددد شيك دددددددديي ي 
ش.ي ف اكشيكحسي  

يي دددددددددداشيردددددددددد شلدددددددددداكشيك يدددددددددد ش ددددددددددياشيكدددددددددد ق شيدددددددددداشاشكقددددددددددلشيددددددددددس شيكقضدددددددددداكشيك أددددددددددس ش
إذش،ش دددددددددددياشاددددددددددلبشاحددددددددددالش قا ددددددددددد شيكايدددددددددداكشإلط قدددددددددددااشش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكشيكدددددددددددذ شيكددددددددددااشيلدددددددددديسي

ياف ددددددددددسشا دددددددددددشيدددددددددداشيكلاكدددددددددد شيألاكدددددددددد ش ا شيكدددددددددد ق شيكيلدددددددددديسشيدددددددددداش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش(شقسي دددددددددد ش
ا دددددددددد شي ف دددددددددداكشلدددددددددداكشيك يدددددددددد ش ي  دددددددددداشلاكدددددددددد شاددددددددددلبشاحددددددددددالش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش هائيدددددددددداشيفدددددددددداييسش

يدددددددداشلددددددددذيشيك ددددددددأاشحدددددددداكشاششسأدددددددديلشلااسي دددددددد شإأددددددددليسش ددددددددييش  اح دددددددددشلدددددددداكشيك يدددددددد شيدددددددداشح
ششش:قسيسش اش لك  شيك قتشيك أسي ش  اشي ا

سأددددددددددديلشيفدددددددددددايسش  حدددددددددددسلشا دددددددددددبششلاااشلددددددددددداكشيك يددددددددددد شيددددددددددداشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش
ا ددددددددددبشش أددددددددددلسشيك ددددددددددييش عددددددددددلبشاحددددددددددالش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكشكدددددددددددشيدددددددددداشفدددددددددداسيخشإأددددددددددليساشالددددددددددا

                                                           
ش.ش405 لك  شيك قتشيك أسي ش  اسشإكيدشياشيك سح ش  لد،ش ش25/25/2600ح ل شش2478شيكلطعاشسقبش-1
ش   شيك سح شايكأ ل .ش02/54/2677ح ل شش447شيكلطعاشسقبش-2
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ا يددددددددددشا يددددددددددش فا عددددددددد شلسكددددددددد شيكسأددددددددديلشكدددددددددل شيك لدددددددددلاسشاشش  فدددددددددستشيددددددددداشلددددددددد شيكلدددددددددالس
لش لدددددددد شيا دددددددداكشيكاكيدددددددد شيدددددددداشاشش دددددددداشقلسفدددددددددشا دددددددد شيكايدددددددداكشق دددددددد شإأددددددددليسشيك ددددددددييشيكفأكددددددددل

يكلدددددددددددلسش ددددددددددداشذكددددددددددديشيلكفدددددددددددايبشك حدددددددددددسلشا ددددددددددددشلشيلدددددددددددلسشا ددددددددددد شسأددددددددددديلاشيكردددددددددددا شألاش
يلدددددددددف ابش  ددددددددددشيكفلقددددددددد ش ددددددددداشاحدددددددددالشيكسأددددددددديلشيكدددددددددذ ش–لددددددددداشإأدددددددددليسشيك دددددددددييشش–لط يعفددددددددددش

 شيدددددددددددأ سشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشيدددددددددددإذيشلددددددددددداشارددددددددددد ش هدددددددددددذيشيلكفدددددددددددايبشاقعددددددددددد شا يددددددددددددش لدددددددددددؤاكي
ش.1يكحسي  ش ااف اساش ألسشيك ييشيكذ شففلق ش  ع شإلط قدشك فليا شاش

ي ددددددددددلاش دددددددددداشردددددددددد  شيكقددددددددددسيسشيكأددددددددددالسشادددددددددداش لك دددددددددد شيكدددددددددد قتشيك أددددددددددسي شيك ددددددددددذكاس ش
ااددددددددددد اشااشيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيك أدددددددددددس شيف ددددددددددد ش ددددددددددد شيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيكحايئدددددددددددس ش

سأدددددددديلشيفددددددددايسش  حددددددددسلشا ددددددددبششلاايدددددددداشياف دددددددداسشلدددددددداكشيك يدددددددد شيدددددددداشحسي دددددددد شإأددددددددليسش ددددددددييش
 ؤكددددددددليشك دددددددداشلددددددددد  ش،شيكلددددددددالسش عددددددددلبشاحددددددددالش قا ددددددددد شايدددددددداكشيدددددددداشفدددددددداسيخشإأدددددددددليسشيك دددددددديي
يكددددددددددددذ شيحددددددددددددسشا يدددددددددددددش،شيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شإكدددددددددددد شااشيكع ددددددددددددبش  فددددددددددددستشيدددددددددددداشيكلددددددددددددالس

 لط يعددددددددددد شاش،ش فا عددددددددددد شلسكددددددددددد شسأددددددددددديلاشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشق ددددددددددد شإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديي
يكلددددددددددددا شإذيشف ددددددددددددياشااشيكلددددددددددددالسشيكددددددددددددذ شيقدددددددددددد شيدددددددددددداشرلطددددددددددددأشلشيقأددددددددددددلاشكدددددددددددداك ق شيدددددددددددداش

يعددددددددددذسش ددددددددددذكيشيكلددددددددددالسشااشاششيكددددددددددااشضددددددددددئي شيددددددددددإاشلدددددددددداكشيك يدددددددددد شف ف ددددددددددايكسأدددددددددديلشيكددددددددددذ ش
يددددددداشلاكددددددد شرلطدددددددأش ددددددداشيك لدددددددلاسشا يددددددددشيكدددددددذ شيرلطدددددددساشرلطدددددددأش دددددددأاشكددددددددش قا ددددددد شايددددددداكش دددددددبش

ش.يف ياشا دشكي شكدش قا  شاياك

يدددددددددداششكددددددددددذكيشي دددددددددداسشإ ددددددددددكا شيف  دددددددددد شيدددددددددداشفسيردددددددددداشيك لددددددددددف يلشيدددددددددداشلددددددددددلسشيك دددددددددديي
ش:شش  دش853ل شيكذ شف  شيك ااششيآلحا شيك للل شياشيكقا ااشيكفحاس شيك أس 

                                                           
ش.406 أراذش اش لل شيكل يلاش سح شلا  ،ش ش07/57/2675،شح ل ش07يكلطعاشسقبشش-1
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يك لدددددددددددفل شيكايددددددددددداكشييهددددددددددداشيحدددددددددددسشفقلي ددددددددددددشاششاشااشيك دددددددددددييشيك لدددددددددددلاسشيددددددددددداش أدددددددددددس
يددددددددد شيدددددددددؤ سشفدددددددددأرسش،شي دددددددددلاشيكلدددددددددسيااش ددددددددداشفددددددددداسيخشفلسيدددددددددسشيك ددددددددديياششرددددددددد  ش   ددددددددد شا دددددددددهس

يك ددددددددددددددييشك  لددددددددددددددلاسشا يدددددددددددددددشق دددددددددددددد شي قضدددددددددددددداكشيك ايايددددددددددددددلششيك لددددددددددددددف يلشااشاددددددددددددددلبشفقلي ددددددددددددددد
يك لدددددددددددددؤاكي شلشفددددددددددددؤ سشكدددددددددددددذكيشا ددددددددددددد شقيدددددددددددددابشاششيك ددددددددددددذكاس شااددددددددددددد اشا ددددددددددددد شأددددددددددددد  شيك ددددددددددددديي

يكحايئيدددددددد شا دددددددد شيكلددددددددالسشيكددددددددذ شإ دددددددداشيأددددددددلسش دددددددديكاشا دددددددد ش  دددددددد شيك   دددددددد شك لددددددددف يلشآرددددددددسش
شااشيقابش للسشيكسأيلشك دشااش عضد.

ش:ششاشلذيش اشحاكشياشقسيسش لك  شيك قتشيك أسي ش قاكها

اشااشيكحسي دددددددددد شلشففددددددددددأ سش   دددددددددد شلددددددددددذيشيأل ددددددددددسشليددددددددددثشااشيك ددددددددددييشلشفدددددددددداا شأدددددددددد فدش
ك فددددددددددليا ش ددددددددددياشا ددددددددددرا شيضددددددددددعااشييدددددددددددش  دددددددددداي شلددددددددددذاشيك ايايددددددددددلشيدددددددددد شيدددددددددداي شأدددددددددداكلاش

ش.1لذيش اشيلفقسشا يدشقضاكشيك قتشاشاشش قفهبش اشكلا شلل دشلف شإي ائد

 قا دددددددددددد شففلقدددددددددددد ششلااااشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشش دددددددددددداشيكقددددددددددددسيسشاادددددددددددد اشيفضددددددددددددي
يك لدددددددددلل شيددددددددداشيك دددددددددال ششقدددددددددلبشيك دددددددددييش عدددددددددلشيددددددددداي شيآلحدددددددددا اششلفددددددددد شكددددددددداشفسيرددددددددد شيك لدددددددددف يل

يدددددددددد شي ددددددددددفسلطشااشيقددددددددددلبش،شيي دددددددددداس شإكيددددددددددديكلددددددددددا  ششقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شيك أددددددددددس يك دددددددددداشش853
شففلقدددددددد شيكحسي دددددددد ش دددددددد شففلقدددددددد ش ددددددددييشيدددددددداشيكفدددددددداسيخشيكددددددددذ شاأددددددددلسشييدددددددددشككددددددددايك لددددددددف يلشيك

  ددددددددددددسلطشااش،اا اشكددددددددددداشفقدددددددددددلبشيك لدددددددددددف يلشإكدددددددددددد شيك  ددددددددددديش عدددددددددددلشي فهدددددددددددداكشيآلحدددددددددددا شيك دددددددددددذكاس 
يلدددددددددددفاياشيك دددددددددددييشح يددددددددددد ش دددددددددددسالطدشيك دددددددددددك ي شذكددددددددددديشااشيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيددددددددددداشحسي ددددددددددد ش

 حدددددددددسلشا دددددددددبشيكلدددددددددالسش عدددددددددلبشاحدددددددددالش قا ددددددددد شايددددددددداكشسأددددددددديلشيفددددددددداييسش شلااإأدددددددددليسش دددددددددييش
ك  دددددددددييشيددددددددداشفددددددددداسيخشيكلدددددددددلسشلفددددددددد شإذيشفقدددددددددلبشيك لدددددددددف يلش عدددددددددلشي فهددددددددداكشيآلحدددددددددا شيك لدددددددددلل ش

ش.قا ا ا

                                                           
ش.473،ش  اسشإكيدشياش لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش 2685/ش25/ش57 فاسيخشش633قسيسشسقب:شش-1



 

  149 

يلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيددددددددددداش أدددددددددددسشكدددددددددددبشيأردددددددددددذش  ددددددددددداشاردددددددددددذش ددددددددددددشيكف دددددددددددسي شك ددددددددددداشااش
يكف  ش ع دددددددددددددبشيكلدددددددددددددالسش عدددددددددددددلبشاش،يك س لددددددددددددداشيي ددددددددددددداشيرددددددددددددد ش يددددددددددددد شييضدددددددددددددسيسش اك لدددددددددددددف يل

لددددددداش ددددددداشحددددددداكشيددددددداشاششأدددددددليساشك  دددددددييشكفدددددددايسشيكقأدددددددلشيكح دددددددائااحدددددددالش قا ددددددد شايددددددداكشاقددددددد شإ
ش:ششيكقسيسشيآلفا

اشيلددددددددددف الشا ددددددددددبشيك ددددددددددفهبشاقدددددددددد شإأددددددددددليسشيك ددددددددددييش عددددددددددلبشاحددددددددددالشسأدددددددددديلشكدددددددددددش دددددددددداش
كيلددددددددددددد شيك لك ددددددددددددد شاش،قا ددددددددددددد شك للساشش حدددددددددددددسلشإالطددددددددددددداكش دددددددددددددييشلشيقا  ددددددددددددددشسأددددددددددددديلشقدددددددددددددائب

يكح ددددددددائاشيكعددددددددابش دددددددداشليبششدش دددددددداشيكقأددددددددلاكفلددددددددلثشيلددددددددفق لشادددددددداشلددددددددذيشيكع ددددددددبشأل دددددددد  ا دددددددد ش 
 دددددددد شإ دددددددددشيلدددددددد بشيدددددددداش،كددددددددبشي ددددددددااعشا ددددددددابش لك دددددددد شيك اضدددددددداعشيدددددددداشقيددددددددابشلددددددددذيشيكع بشيك ددددددددفهب

إذشيقددددددددا شااشيك لددددددددف يلشكددددددددااشيع ددددددددبشاقدددددددد شإأددددددددليسشيك ددددددددييش عددددددددلبشاحددددددددالش،شلطع دددددددددش قيا ددددددددد
ي فدددددددد شكددددددددااشيكلكددددددددبشقددددددددلشيلددددددددفر  ش دددددددداشيأللكدددددددد شيكفدددددددداشذكسلدددددددداشا ددددددددبشيك ددددددددفهبش،شسأدددددددديلشكددددددددد

يفدددددددداييسش اك  دددددددديشيك دددددددداشك ايدددددددداكش دددددددددش دددددددداششاقدددددددد شإأددددددددليساشيك ددددددددييش عددددددددلبشاحددددددددالشسأدددددددديلشكددددددددد
ش.يك فهبشقا شياشرأا شلاكش يفدشي شيق  ش ا،ش دشسكاشلاكشيك ي 

  ددددددددددددداشلددددددددددددد  شيفضددددددددددددديشااشيلحفهدددددددددددددالشيكقضدددددددددددددائاشك لك ددددددددددددد شيكددددددددددددد قتشيك أدددددددددددددسي شلش
ذكددددددددددديش اقفأددددددددددداساشا ددددددددددد شلددددددددددداكشيك يددددددددددد شاششيرف دددددددددددفشاددددددددددداشيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيكحايئدددددددددددس 

الددددددددداش،ش1يك دددددددددييش عدددددددددلبشاحدددددددددالشسأددددددددديلشكددددددددددششإأدددددددددليسا حدددددددددسلشا دددددددددبشيك دددددددددفهبشاقددددددددد شش ا ددددددددد
يلدددددددددددع شإكددددددددددد ششأدددددددددددلييشيكقدددددددددددا ااشيكدددددددددددذ شلددددددددددداشلاسشيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيكدددددددددددذ فلط يددددددددددد ش

ش. ي شيك  سعشالاش اشقابش دشيلحفهالشيكقضائاشيك أس اش،شف ليسشيكقا اا

                                                           
شش258 سح شلا  ،ش ،شللاش ألط  شيك سأ اا ش-1
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 : المطلب الثاني
 عناصر القصد الجنائي

يدددددددددإذيشفر دددددددددفش،شييسيل ش عدددددددددااششيقدددددددددابشيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشا ددددددددد شا أدددددددددسياشل ددددددددداشيكع دددددددددب
ذيش ددددددددداشف  دددددددددااشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيددددددددداشقدددددددددا ااشالددددددددد،شالدددددددددلل اشلشيفددددددددداييسشيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائا

،شيكعقا ددددددددددا شايدددددددددداشي ددددددددددفسلطشفدددددددددداييسشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاش شيكع ددددددددددلش(شيدددددددددداشيسفكدددددددددداسشيكحسي دددددددددد 
ش.الاش اشذلسشإكيدشيك  سعشيك أس شايضا

  :الفرع األول
 مـالعل

ي ددددددددددددفسلطشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شضددددددددددددساس شفدددددددددددداييسشا أددددددددددددسشيكع ددددددددددددبشكفلقدددددددددددد شحسي دددددددددددد ش
ش ددددددددداشيك قدددددددددس شيألاكددددددددد ش ددددددددداشيك دددددددددال لدددددددددذيش ددددددددداشلددددددددداشايضددددددددديشاشش،سأددددددددديلشلااإأدددددددددليسش دددددددددييش

ششش: اشقا ااشيكعقا ا شيكفاشف  شا  شا دش473

ب رامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن و  " يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنة إلـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات
 .قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد

قابــــــــل و  كـــــــل مـــــــن أصـــــــدر بســــــــوس نيـــــــة شـــــــيكا ال يقابلــــــــه رصـــــــيد قـــــــائم – 4
 .."..للصرف

 دددددددددداشش843يك أددددددددددس شيكددددددددددذ ش دددددددددد شيدددددددددداشيك ددددددددددال شا  دددددددددد شيأل ددددددددددسش اك لدددددددددد  شك   ددددددددددسعش
ش:ششيكقا ااشيكفحاس شيكحليلشا  شا د

ــــــــالحبس ــــــــه أو بعحــــــــد  و  " يعاقــــــــب ب ــــــــف جني ب رامــــــــة ال تتجــــــــاوز خمســــــــين أل
 :  هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد ألفعال ا تية
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 ... ".إصدار شيك ليس له مقابل وفاس قابل للصرف – أ

أدددددددددسشيكع دددددددددبشاحدددددددددا اشكقيدددددددددابشحسي ددددددددد شيلف دددددددددفش ددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددالفياشااددددددددد اشااشا 
اشيقأدددددددددددلش ددددددددددداكع بشكع أدددددددددددسش ددددددددددداش،لددددددددددداش  فدددددددددددستشييهدددددددددددااششسأددددددددددديلشلااإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

ا اأددددددددددسشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشا ددددددددددبشيكلددددددددددالسشاقدددددددددد شإالطائدددددددددددشيك ددددددددددييشك  لددددددددددف يلش ددددددددددأاشلش
ااشااش قا دددددددد شيكايدددددددداكشغيددددددددسشكددددددددافشااشغيددددددددسشقا دددددددد ش، قا دددددددد شايدددددددداكشكددددددددل شيك لددددددددلاسشا يددددددددد

يهددددددددددلفشيكلددددددددددالسش دددددددددداشاسيكشذكدددددددددديشفعلطيدددددددددد شأددددددددددسفشيك ددددددددددييششااك دددددددددداشيحددددددددددسش،1ك أددددددددددسف
لدددددددددددددايكش إالطددددددددددددداكشيك دددددددددددددييش ددددددددددددد شا  ددددددددددددددش عدددددددددددددلبشاحدددددددددددددالشيكسأددددددددددددديلشااش إأدددددددددددددليساشا دددددددددددددسيش

ااش قيا ددددددددددش لدددددددددلسشيكسأددددددددديلشك ددددددددددشااش عضددددددددددش،ك  لدددددددددلاسشا يددددددددددش عدددددددددلبشأدددددددددسفشيك ددددددددديي
اقددددددددلشااقددددددددسشيك  ددددددددسعشا دددددددد شلددددددددذاشيأليعددددددددا شلفدددددددد شيل دددددددداشيك ددددددددييش،ش عددددددددلشإأددددددددليسشيك دددددددديي

ش.فلاي شيك عا   ش ياشيأليسيلشكألي شاياكشفقابش قابشيك قالشيا

 حدددددددددددلشا ددددددددددددشا ددددددددددداسشيددددددددددداشادددددددددددل ششاش ددددددددددداكسحاعشإكددددددددددد شيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشيكحايئدددددددددددس 
ااشا دددددددددددبشيكلدددددددددددالسش دددددددددددأاشسأددددددددددديلاش  عدددددددددددلبشااششقضددددددددددداياشأدددددددددددالس شاددددددددددداشيك لك ددددددددددد شيكع يدددددددددددا

.شغيدددددددددسشكدددددددددافشكفرلطيددددددددد شقي ددددددددد شيك دددددددددييشاقددددددددد شإأدددددددددليساشي  ددددددددد شقيدددددددددابشيك لدددددددددؤاكي شيكحايئيددددددددد 
ششش:ك اشي اياشقسيسشأالسشااشيك لك  شيكع ياشحاكشاش

 دددددددددداشيك ا دددددددددد شقا ا دددددددددداشااشيك قأددددددددددالش لدددددددددداكشيك يدددددددددد شيدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش :المبــــــــــدأ
سأددددددددديلشلددددددددداشا دددددددددبشيكلدددددددددالسش دددددددددأاشسأددددددددديلاش  عدددددددددلبشااشغيدددددددددسشكدددددددددافشكفرلطيددددددددد ششلاا دددددددددييش

لددددددددذيشيكع ددددددددبشلدددددددداشا ددددددددبش  فددددددددستش دددددددداشاش،شقي دددددددد شيك ددددددددييشاقدددددددد شإأددددددددليساشالطسلدددددددددشك فددددددددليا 

                                                           
ش.ش226اي اشللياشيكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش ش-1
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 اكفدددددددداكاشيددددددددإاشيكفددددددددذسعش ددددددددلي شحدددددددداكش دددددددداشقي دددددددد شيك ددددددددييشااشلفدددددددد شليدددددددد شاش،شحا ددددددددسشيكلددددددددالس
ش.1قي فدشكا   ش علشيكف افشيكحسي  شلشيع اش اشيك لؤاكي شيكحايئي ش

سأدددددددددديلش دددددددددداشاحهدددددددددد ششلاالدددددددددداكشيك يدددددددددد شيك قأددددددددددالشيدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشاش
ا دددددددددددبشيكلدددددددددددالسشاقددددددددددد شإأدددددددددددليساشك  دددددددددددييش دددددددددددأاشش ادددددددددددسشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيف  ددددددددددد شيدددددددددددا

ااشا ددددددددددشغيدددددددددسشكدددددددددافشكفرلطيددددددددد شيك   ددددددددد شيك لدددددددددسسش، عدددددددددلبكدددددددددل شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش شسأددددددددديلا
يكدددددددددذ شيحدددددددددسشا يددددددددددش فا عددددددددد ش،شااشلدددددددددذيشيكع دددددددددبش  فدددددددددستشيددددددددداشيكلدددددددددالساش،شا ددددددددد شيك ددددددددديي

ااشليددددددددد شحددددددددداكش ددددددددداشقي ددددددددد شيك دددددددددييشاش،شلطسلددددددددددشك فدددددددددليا اششللدددددددددا دشق ددددددددد شإأدددددددددليسشا ش ددددددددديي
لشيع ددددددددددددددداشيكلدددددددددددددددالسش ددددددددددددددداشاششااشكددددددددددددددد شيكسأددددددددددددددديلش عدددددددددددددددلشيكف دددددددددددددددافشيكحسي ددددددددددددددد شلشي  ددددددددددددددد 

ش.يك ييش ااف اساشالي شاياكش لي شااشيك قالشكرستشل اي ،يك لؤاكي شيكحايئي 

شك دددددددددددددداشقضدددددددددددددد شيك لك دددددددددددددد شيكع يدددددددددددددداشيدددددددددددددداشقددددددددددددددسيسشأددددددددددددددالسشادددددددددددددداشغسيدددددددددددددد شيكحدددددددددددددد ي
يك راك دددددددددا شيي ددددددددداشيفع ددددددددد ش ااف ددددددددداسشلددددددددداكشيك يددددددددد ش  فدددددددددستشيددددددددداشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشاش

ش:ششسأيلشا  شا دشلاا

اش ددددددددددداشيك لدددددددددددفقسشا يددددددددددددشيقهددددددددددداشاقضددددددددددداكشااشا أدددددددددددسشلددددددددددداكشيك يددددددددددد شيددددددددددداشحسي ددددددددددد ش
سأدددددددددديلش  فددددددددددستشيدددددددددداشحا ددددددددددسشيكلددددددددددالسش  حددددددددددسلشإأددددددددددليساش ددددددددددييششلااإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ش.2 شك أسفشاشا لشيقا  دشسأيلشق

يف دددددددددددياش ددددددددددداشرددددددددددد  شيلحفهدددددددددددالشيكقضدددددددددددائاشك  لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيكحايئسيددددددددددد شااشلددددددددددداكش
شيأللدددددددددددد اساششااشيك اياددددددددددددثاششسأدددددددددددديلشلاايك يدددددددددددد ش  فددددددددددددستشيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

ياشاش،يكحايئيددددددددددددد يك  ددددددددددددسسي شيكفدددددددددددداشيفددددددددددددذسعش هدددددددددددداشيكلدددددددددددددالسشلشف  دددددددددددداشا دددددددددددددشيك لددددددددددددؤاكي شاش

                                                           
ش.240،ش 0،شاللشرا شجش0550 ح  شيلحفهالشيكقضائا،شش1
ش.480،ش 0522كل  شش00  س شيكقضا شيكعللشش-2
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اش دددددددداشيك لددددددددفقسشا يدددددددددشقضدددددددداكشااشيكددددددددسكاشش: ددددددددداشييدددددددددقددددددددسيسشآرددددددددسشك  لك دددددددد شيكع يدددددددداشحدددددددداكش
شااسأددددددددددددددديلشلشيف  ددددددددددددددد شيددددددددددددددداشقأدددددددددددددددلشيألذ ششلاايك ع دددددددددددددددا شكحسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييش

اشفلدددددددددد يبشااششاددددددددددلبشك ايفدددددددددددشاككدددددددددداشيلدددددددددفر  ش دددددددددداشي عددددددددددليبشيكسأددددددددديلشااششإكلدددددددددا شيكضددددددددددسس
ش.1سأيلشاششلاايك ييشكض ااشيعلشأاس ش اشأاسشح ل شإأليسش ييش

يألذ ش دددددددددددداكريسشا شاشييضددددددددددددسيسشيفضدددددددددددديش دددددددددددداشيكقددددددددددددسيسشاادددددددددددد اشااشا أددددددددددددسشقأددددددددددددلش
ك ددددددددددداششيكقضددددددددددداكشيكحايئدددددددددددسييااششيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيكردددددددددددا شلشيعفدددددددددددلش ددددددددددددشيددددددددددداشيكف دددددددددددسي 

سيبشيعددددددددددد شإأدددددددددددليسشيك دددددددددددييش ددددددددددداشحدددددددددددهدددددددددددلفش ددددددددددداشاسيكشفيذكيشااشيك  دددددددددددسعش،لددددددددددد  ش يا دددددددددددد
شيك قال. اشيقابش قا دشإك شل اي شيك ييشكألي شاياكش لي  شااشاششلااشسأيل

ا دددددددددددداشيلحفهددددددددددددالشيكقضددددددددددددائاشيك أددددددددددددس شيقددددددددددددلشيلددددددددددددفقسشلدددددددددددداشايضدددددددددددداشيي دددددددددددداشيفع دددددددددددد ش
يكع ددددددددددبشكع أددددددددددسش دددددددددداشا اأددددددددددسشيكقأددددددددددلشيكح ددددددددددائاشا دددددددددد شااشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسشش ع أددددددددددس
ش أ دددددددددد  شا  ددددددددددش،سأددددددددديلشفقدددددددددابش  حدددددددددسلشإالطددددددددداكشيكلدددددددددالسشيك دددددددددييشك  لدددددددددف يلشلاا دددددددددييش

كدددددددددي شكددددددددددش قا ددددددددد شايددددددددداكشقا ددددددددد شك لدددددددددلسشيددددددددداشفددددددددداسيخشيللدددددددددفلقا شالدددددددددذيش ددددددددداشحددددددددداكشيددددددددداش
ش.27/20/2602ح ل شش0522يكلطعاشسقبش

سأدددددددددديلشفددددددددددفبششلااا دددددددددداشيك قددددددددددسسشقا ا دددددددددداشااشحسي دددددددددد شإالطدددددددددداكش ددددددددددييشش:ا دددددددددد شا ددددددددددد
  حدددددددددسلشإالطددددددددداكشيك دددددددددييشإكددددددددد شيك لدددددددددف يلش ددددددددد شا  ددددددددددش عدددددددددلبشاحدددددددددالش قا ددددددددد شايددددددددداكشقا ددددددددد ش

شلطدددددددددددسحشيك دددددددددددييشك فدددددددددددليا شيف علطدددددددددددفشإذشيدددددددددددفبش دددددددددددذكي،ك لدددددددددددلسشيددددددددددداشفددددددددددداسيخشيللدددددددددددفلقا 
ا يددددددددددشيكل ايددددددددد شيكقا ا يددددددددد شيكفددددددددداشالددددددددد رهاشيك  دددددددددسعشا ددددددددد شيك دددددددددييش اكعقددددددددداسشا ددددددددد شلدددددددددذاش

ش.2يكحسي  ش ااف اساشالي شاياكشفحس ش حس شيك قالشياشيك عا   اش

                                                           
ش.832،ش 0550كل  شش0يك ح  شيكقضائي شاللشش-1
ش488 سح شلا  ،ش ،ش أراذش اش لل شيكل يلاش27/20/2600ح ل شش0522يكلطعاشسقبشش-2
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يف ددددددددددددياش دددددددددددداشردددددددددددد  شقددددددددددددسيسي ش لك دددددددددددد شيكدددددددددددد قتشيك أددددددددددددسي شااشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش
سأددددددددددديلشففلقددددددددددد ش  حدددددددددددسلشا دددددددددددبشيكلدددددددددددالسش دددددددددددأاشسأددددددددددديلاشكدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسششلاا دددددددددددييش

قضددددددددد ششيأددددددددلسش ددددددددديكاشك  لددددددددف يلشك دددددددددااش،ا يدددددددددشغيدددددددددسش احددددددددالش هائيددددددددداشااشا دددددددددشغيدددددددددسشكاف
ششش:يلحفهالشيكقضائاشيك أس شايضاشا  شا د

يك دددددددددييشأل هددددددددداش ددددددددداشق ددددددددد شيك ايادددددددددثششا دددددددددس ش األلددددددددد اسشيكفددددددددداشليعددددددددد شيأدددددددددليسشاشل
شائيدددددددد ش دددددددداشليبشيك دددددددداسعشكددددددددبشيلددددددددف ابش يدددددددد كح يكفدددددددداشلشفددددددددأ يسشكهدددددددداشا دددددددد شقيددددددددابشيك لددددددددؤاكي شي

ش.1راأ شياشلذاشيكحسي  شاش

يف ددددددددددددياش دددددددددددداشردددددددددددد  شيلحفهددددددددددددالشيكقضددددددددددددائاشيك أددددددددددددس شا دددددددددددددشارددددددددددددذش  دددددددددددد ش اقددددددددددددفش
يأللددددددددددددد اسشيكفددددددددددددداشليعددددددددددددد شاششيلحفهدددددددددددددالشيكقضدددددددددددددائاشيكحايئدددددددددددددس شيي ددددددددددددداشيفع ددددددددددددد ش اك ايادددددددددددددث

ي شا دددددددددسشكهددددددددداشا ددددددددد شقيدددددددددابشيك لدددددددددؤاكي شيكحايئيددددددددد ش،سأددددددددديلشلاايكلدددددددددالسشيأدددددددددليسش دددددددددييش
راأددددددددد شا ش يددددددددد شييضدددددددددسيسش ددددددددداكريسشكقيدددددددددابشش يددددددددد   دددددددددسعشيك أدددددددددس شكدددددددددبشيلدددددددددف ابش ددددددددداليبشيك
ف اي ددددددددددددددشكسأددددددددددددديلاش عدددددددددددددلششيكقأدددددددددددددلشيكح دددددددددددددائاشكدددددددددددددل شيكلدددددددددددددالسلشي  ددددددددددددداشك اش،يكحسي ددددددددددددد 

ش.إأليساشك  يي

  :الفرع الثاني
 اإلرادة

ييسيل شقددددددددددا ش  لددددددددددي شفددددددددددفلكبشيدددددددددداشلدددددددددد ايشيي لددددددددددااشيفاحهدددددددددددشإكدددددددددد شإلددددددددددليثش  ددددددددددالطش
يددددددددددإذيشفاحهدددددددددد ش،2 عددددددددددياش رددددددددددستش  ددددددددددا ش فيحدددددددددد ش عي دددددددددد شلددددددددددايكشفلققدددددددددد شابشكددددددددددبشففلقدددددددددد ش

اددددددددددلشذكدددددددددديشلدددددددددد اكاشإحسي يدددددددددداش،لددددددددددذاشييسيل شإكدددددددددد شيسفكدددددددددداسشيعدددددددددد ش ددددددددددال ش ردددددددددداكفشك قا اا

                                                           
ش.487،ش سح شلا  ،ش 45/53/2650ح ل شش0744كلطعاشسقبشيش-1
ش.ش026ا لشيهللشل ي اا،شقا ااشيكعقا ا شيكعاب،شليسشيكهل شا لشيهلل،شيكحايئسش لااشل  ش  س،ش ش-2
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راكيدددددددددد ش دددددددددداشكدددددددددد شايدددددددددداسشاشش فدددددددددد شكا دددددددددد شلددددددددددذاشييسيل شلددددددددددس ،شيلددددددددددفاحسشيكعقدددددددددداسشا يددددددددددد
ش.إسيل شلس شلااذكيشااشيك  لاشالش لؤاكي ش،1يسيل شي

ذكدددددددددددديشااشيكقددددددددددددا ااش،شاشكددددددددددددإلسيل شال يدددددددددددد شقأددددددددددددا شيدددددددددددداش حددددددددددددا شيكقددددددددددددا ااشيكح ددددددددددددائا
ذيشردددددددد شيعدددددددد شيي لدددددددددااش دددددددداشييسيل شيدددددددد شيعفدددددددددلش دددددددددش ه ددددددددداشاش،شيددددددددد يليع دددددددد ش األا ددددددددا شييسش ي 

ش.2فسفسشا  شذكيشيك ع ش اش فائثش

ي دددددددددددداشحددددددددددددسيئبشيك ددددددددددددييشإذيشيفحهدددددددددددد شإسيل شيكلددددددددددددالسشااشيكحددددددددددددا اشأدددددددددددداسشفلقيدددددددددددد ش
 ددددددددددسكاشيك ددددددددددال شكحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشكددددددددددي شكدددددددددددشسأدددددددددديلشكيك عدددددددددد شيك ددددددددددال شيك كددددددددددااش

ااشكدددددددددددااشيكسأددددددددددديلشاقددددددددددد ش ددددددددددداشقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشااشقدددددددددددابش لدددددددددددلسش،قا ددددددددددد شك أدددددددددددسفاششقدددددددددددائب
يكسأدددددددددددديلشك دددددددددددددشااش عضدددددددددددددش عددددددددددددلشإأددددددددددددليسشيك ددددددددددددييشااش  دددددددددددد شيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش دددددددددددداش

ااشقددددددددابش فلسيددددددددسشيك ددددددددييش،ل شيك  أددددددددا شا يهدددددددداشيدددددددداشيكقددددددددا ااأددددددددسيدشيدددددددداشغيددددددددسشيكلددددددددا
شييسيل كا دددددددددددد شلددددددددددددذاشاشش،3ااشيكفاقيدددددددددددد شا يدددددددددددددش لدددددددددددداكش يدددددددددددد ش  لدددددددددددداشيلددددددددددددا شلااشأددددددددددددسيدش

شيلسيياششيفددددددددددداييسشكهددددددددددداشيكف ييدددددددددددااششلدددددددددددس شغيدددددددددددسش  دددددددددددا  ش دددددددددددأ شايدددددددددددسش ددددددددددداشايددددددددددداسشييسيل 
فلدددددددددد ي دشك  لددددددددددف يلش  ددددددددددك شيفر دددددددددد شييدددددددددددشاششايفحهدددددددددد شإكدددددددددد شفلسيددددددددددسشيك دددددددددديي،ش4يلرفيدددددددددداساش

فقابشيكحسي دددددددددد شيدددددددددداشلقدددددددددددش رددددددددددتشيك اددددددددددسش،لياافدددددددددددش  يدددددددددد شلطسلدددددددددددشك فددددددددددليا ش هائيدددددددددداشاددددددددددا
ادددددددددداشفلقيدددددددددد شيك فيحدددددددددد ش دددددددددداشاددددددددددل هاشألاشحددددددددددسيئبشيك ددددددددددييش دددددددددداشيكحددددددددددسيئبشيكع ليدددددددددد شيكفدددددددددداش

 ددددددددد ششلشي دددددددددفسلطشيكقدددددددددا ااشييهددددددددداشفلقيددددددددد شيك فيحددددددددد اش،ي فدددددددددستشييهددددددددداشيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشيكعددددددددداب
يفحهددددددددد شي ف ش يعدددددددددا شيك  ددددددددداسشإكيهددددددددداشيددددددددداشيكقدددددددددا اا،كشيك ددددددددداشي  دددددددددا شيكلددددددددد ايشيك دددددددددال 

إكدددددددددددد شييفيددددددددددددااش ألددددددددددددلشيأليعددددددددددددا شيك كا دددددددددددد شكحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسششإسيل شيكلددددددددددددالسش يكحددددددددددددا ا(

                                                           
شا اشي يهاش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش52ي اسشيك ال شش-1
ش.ش026،ش يك سح ش  لدا لشيهللشل ي اا،شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش843قا ااشيكعقا ا شيكحايئس شايك ال شش اش473ي اسشيك ال شش-3
ش.ش287 حل ش ل الش لسشلايا،ش سح شلا  ،ش ش-4
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 ددددددددداشاشش،ايئدددددددددل شاددددددددداشيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشيكعدددددددددابشاردددددددددس سأددددددددديلشلااشاحدددددددددالش يددددددددد ششلاا دددددددددييش
كددددددددددددذيشيك أددددددددددددس شيدددددددددددداشلددددددددددددذيشيك ددددددددددددأاشااشاششي لدددددددددددداشا دددددددددددد ش اقددددددددددددفشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس 

س شاشفحدددددددددددداس شا ددددددددددددا دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشيكش843يك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شااسلشيدددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال ش
ششش: دا ليشاشإذش  شا  شا

ب رامــــــــة ال تجــــــــاوز الخمســــــــين ألــــــــف جنيــــــــه أو بعحــــــــد  و  " يعاقــــــــب بــــــــالحبس
 ... ".هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد األفعال ا تية

ااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شي ددددددددددفسلطشيدددددددددداشلددددددددددذاششاش دددددددددداكف عاشيدددددددددداشلددددددددددذاشيكع دددددددددداس شي ددددددددددلا
يكحسي دددددددددددددددد شيكقأددددددددددددددددلشيكح ددددددددددددددددائاشيكعددددددددددددددددابشا شييفيددددددددددددددددااش اكلدددددددددددددددد ايشلااشفلط ددددددددددددددددسشفلقيدددددددددددددددد ش

ش.يك فيح 

يددددددددددداشلدددددددددددياشااسلشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شا ددددددددددداس شاشاددددددددددداشلددددددددددداكش يددددددددددد شاشإذش ددددددددددد شيددددددددددداش
ش:شش د اشقا ااشيكعقا ا شا  شاش473 ال شيك

ب رامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن و  " يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنة إلـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات
 .ة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيدقيم

ش... ".كل من أصدر بسوس نية – 4

اش ف لدددددددددددددي شلدددددددددددددذاشيكع ددددددددددددداس ش لدددددددددددددف فثشااشيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شي دددددددددددددفسلطشفلقيددددددددددددد ش
يك فيحدددددددد ش دددددددداشيك عدددددددد شيك ددددددددال شيكددددددددذ شيأفيدددددددددشيكحددددددددا اشلفدددددددد شيفلقدددددددد شيكددددددددسكاشيك ددددددددال شكهددددددددذاش

شفلدددددددددددددددد ي دشك  لددددددددددددددددف يلش دددددددددددددددد شيحددددددددددددددددسشالاشش  ع  شلشيك دددددددددددددددداشفلسيددددددددددددددددسشيك دددددددددددددددديي،يكحسي دددددددددددددددد 
لاش ددددددددداشاش،يلأددددددددد شيكلا ددددددددد شا ددددددددد شلقددددددددددشيك ا ددددددددد شيددددددددداشيك دددددددددييشيددددددددداشيدددددددددابشفقلي ددددددددددشك ايددددددددداك

يلددددددددددفقيبش دددددددددد شيكايقدددددددددد شيكع  دددددددددداش ااف دددددددددداسشا دددددددددددشلشي كدددددددددداشفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شإلش
لشيفلقدددددددد شذكدددددددديشاش، عددددددددلشإ  ددددددددا شيكلا دددددددد شاددددددددلبشاحددددددددالش قا دددددددد شيكايدددددددداكشك  ددددددددييشيك لدددددددد بشكددددددددد
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سأدددددددددديلشذكدددددددددديششلاايف ددددددددددياشا دددددددددددشاششإلش عددددددددددلشفقلي دددددددددددشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشيدددددددددداشيللددددددددددفلقا 
ااشيك فا عددددددددددد شف  ددددددددددد شا ددددددددددد شيي دددددددددددعاسش عدددددددددددلبشيكدددددددددددلي شيكأدددددددددددالسش ددددددددددداشيك  ددددددددددديشيك لدددددددددددلاسش

يك دددددددددددؤسيشيددددددددددداشش035227:لدددددددددددذيش ددددددددددداشاكلفددددددددددددشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيددددددددددداشقسيسلددددددددددداشسقدددددددددددباش،ا يد
 قاكهددددددددددددددددداشإاشلددددددددددددددددداكشيك يددددددددددددددددد ش  فدددددددددددددددددستشك حدددددددددددددددددسلشإأدددددددددددددددددليسش دددددددددددددددددييشلشش0555/ش54/ش07

يكأدددددددددالسش ددددددددداشيك  ددددددددديشااشيك فا عددددددددد شف  ددددددددد شا ددددددددد شيي دددددددددعاسش عدددددددددلبشيكدددددددددلي شاششيقا  ددددددددددشسأددددددددديل
إذشيفعددددددددددياشاحا دددددددددداشا دددددددددد شيكلددددددددددالسش فا عدددددددددد شلسكددددددددددا شسأدددددددددديلاشق دددددددددد ش،شيك لددددددددددلاسشا يددددددددددد

لددددددددددددددداكشيك يددددددددددددددد ششلشلرددددددددددددددد شأل شياف ددددددددددددددداسي شاردددددددددددددددس شي عدددددددددددددددالاششا عدددددددددددددددلشإأدددددددددددددددليسشيك ددددددددددددددديي
ش.يك  فسض 

اش ددددددددذكيشيددددددددإاشيكقددددددددسيسشك دددددددداشقضدددددددد ش دددددددداك سيك شل ف دددددددداكشلدددددددداكشيك يدددددددد شيك  فددددددددستشيكددددددددااش
ش.ش1يك لط اشاششقلشاستش  لدشك  قت

ش، فيحددددددددد شيكلدددددددددد ايشيك دددددددددال شيكددددددددددذ شقدددددددددابش دددددددددددشيكلدددددددددالسشقددددددددددلشفلققدددددددددد شاشل ددددددددداشفكدددددددددداا
ش ذكيشيفلقددددددددددد شا أدددددددددددسياش،الددددددددددداشادددددددددددلبشلأدددددددددددا شيكلا ددددددددددد شا ددددددددددد ش قا ددددددددددد شايددددددددددداكشيك ددددددددددديي

يفحدددددددددااشاششلددددددددداشا  ددددددددددش دددددددددأاشيك دددددددددييشلشيقا  ددددددددددشسأددددددددديلاششيكقأدددددددددلشيكح دددددددددائاشكدددددددددل شيكلدددددددددالس
شفقلي دشك لا  .اششإسيلفدشإك شفلسيسشلذيشيك يي

ش000358شقسيسلددددددددددددداشسقدددددددددددددباشيددددددددددددداشلدددددددددددددذيشيك دددددددددددددأاشقضددددددددددددد شيك لك ددددددددددددد شيكع يددددددددددددداشيددددددددددددداش
قا ا دددددددددددداشااشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسشش أ دددددددددددددش دددددددددددداشيك ا دددددددددددد ش0555/شش25/ش04يكأددددددددددددالسش فدددددددددددداسيخش

قا دددددددددد شاششسأدددددددددديلشفعددددددددددلشقائ دددددددددد شك حددددددددددسلشفلدددددددددد يبش ددددددددددييشلشيقا  دددددددددددشسأدددددددددديلشقددددددددددائبشلاا ددددددددددييش
،شيك ايادددددددددثشيكفددددددددداشقدددددددددلشيف لددددددددديش هددددددددداشيكلدددددددددالساششك أدددددددددسفش ردددددددددتشيك ادددددددددسشاددددددددداشيأللددددددددد اس

                                                           
ش.232 ش0550ل  شش0يلحفهالشيكقضائاشاللشرا شحاكشش-1
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 دددددددددداك سيك شا دددددددددد شالددددددددددا ش اكفدددددددددداكاشيددددددددددإاشيكلكددددددددددبشاششألاشلدددددددددداكشيك يدددددددددد ش  فددددددددددستشيدددددددددداشلقددددددددددد
ش. راكفشك قا اااششللاشيك ي شلاشقضاكشرالطئ

إذشيف دددددددددياش ددددددددداشيكقدددددددددسيسشيك لطعدددددددددااشييددددددددددشااشيكفأدددددددددسييش ددددددددداك سيك شحددددددددداكش   يددددددددداشا ددددددددد شش
إذشااشيك ح دددددددددد شياف ددددددددددسش، دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا ش473فع يدددددددددد ش ردددددددددداكفشأللكددددددددددابشيك ددددددددددال ش

رلطددددددددددأشااشيك ددددددددددفهبشكددددددددددااشللدددددددددداشيك يدددددددددد شك دددددددددداشليدددددددددد ش  دددددددددداشحهددددددددددااشيكف  ددددددددددا شيكددددددددددذ شي ددددددددددفسياش
 عفقدددددددددددددليش دددددددددددددأاشسيف ددددددددددددددشيك دددددددددددددهس شاأددددددددددددد شيكللددددددددددددداسش، احدددددددددددددسشيكأددددددددددددديش لددددددددددددد شيك فا ع  

يكلا شااشيكحسي ددددددددددد شيك  لدددددددددددا  شإكيددددددددددددشفعدددددددددددلشقائ ددددددددددد شك حدددددددددددسلشاش،كاكعدددددددددددال ش ددددددددددداشكددددددددددد ش دددددددددددهس
ذكدددددددددديش رددددددددددتشيك اددددددددددسشادددددددددداشاش،شفلدددددددددد يبش ددددددددددييشلشيقا  دددددددددددشسأدددددددددديلشقددددددددددائبشاقا دددددددددد شك أددددددددددسف

ألاشلددددددددداكشيك يدددددددددد شلددددددددداشليئ دددددددددداش،شيك ايادددددددددثشيكفدددددددددداشقدددددددددلشيف لددددددددديش هدددددددددداشيكلدددددددددالساششيأللددددددددد اس
ي حدددددددددسشا دددددددددددشاشش  اشيحعددددددددد ش دددددددددداشي عدددددددددااشيكلطددددددددداااشل دددددددددداشيددددددددداش ل ددددددددددد،لقدددددددددددش شيدددددددددا  فسضددددددددد
ش.1ييلاك شاششكهذاشيألل اسشقض شيك لك  شيكع ياش اك قتاششيك لط ا

يلددددددددددفاحسشاقا دددددددددددش هددددددددددلفشل ايدددددددددد شاششا ددددددددددذكيشفقددددددددددابشيكحسي دددددددددد شيدددددددددداشلدددددددددد شيكلددددددددددالس
ق اكددددددددددشيددددددددداشيك عدددددددددا   ش دددددددددياشيأليدددددددددسيلشا ددددددددد شياف ددددددددداسشااشيكايددددددددداكش ددددددددددشكددددددددداك قالشاششيك ددددددددديي
شإذشا دددددددددددشل،ا ددددددددددس ش األلدددددددددد اسشيكفدددددددددداشليعدددددددددد شأددددددددددالسشيك ددددددددددييشإكدددددددددد شإأددددددددددليسالشاش،ف ا ددددددددددا

فعدددددددددلش ددددددددداشق ددددددددد شيك ايادددددددددثشيكفددددددددداشلشفدددددددددأ يسشكهددددددددداشيددددددددداشقيددددددددددابشاششا دددددددددسشكهددددددددداشا ددددددددد شلط يعفدددددددددد
ش.2يك لؤاكي شيكحايئي شيكفاشكبشيلف ابشيك  سعشكفاييسلاش ي شراأ ش

                                                           
ش.240 ش0550يلحفهالشيكقضائاشاللشرا شيكحاكشيك ا اشل  شش-1
ش.375 سح شلا  ،ش ،شا لشيكل يلشيك ايس اش-2



 

 

 

 

  :الباب الثاني

 دونحمل جرمية إصدار شيك 

 .املتابعة فيها إجراءاتو رصيد
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 لفايياشكك شاشش ييشلسسشأليلاسأيلشاحالششلااي فستشكقيابشحسي  شإأليسش ييش
يك سالطشيك فلط   شقا ا اشك افليلش دشك ييشلف شيؤل شااي فدشيأللالي شكألي شاياكشفقابش قابش

إذيشفر   شلذاشيك يا ا شف ف اشحسي  شإأليسششا دشليث،يك قالشياشفلاي شيك عا   ش ياشيأليسيل
ش شايك ك ي اش،سأيلشلاا يي شيك اضااي  ش ك ش سالطد شيك ييشأليلا شلسس ذي شاششي  شلااألس

شااحسش شف  شيكحسي   شيكلي  ش علب شيكلالسشيك للاسشا يد شا س ش اق شاا ش سأيل شاا سأيل
شيك اسشيكذ شل رأ اششيفراذشإحسيكي شيك فا ع شييها شل ف ااكدشياشلذي ش ا يك أ شيألا ششلذي

شإأليسش ييش شك ل شحسي   شياشاش،سأيلشلاا  د  رأ شيك أ شيك ا اشيحسيكي شيك فا ع 
ش.سأيلشلااحسي  شإأليسش ييش
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 :الفصل األول
 رصيد دونمحل جريمة إصدار شيك 

شلاالشي كددددددددددددددداشااشيقدددددددددددددددابششسأددددددددددددددديلشلاا حسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييششلاددددددددددددددداكيلإاش
يك ددددددددددددك ي شيك فلط  دددددددددددد شاششأددددددددددددلاسش ددددددددددددييشأددددددددددددلييشيلددددددددددددفاي شكدددددددددددد شيك ددددددددددددسالطشيك اضددددددددددددااي 

ش.قا ا اشي  اكشيك ييشأليلا

اشيعدددددددددددد شإأدددددددددددددليسشيك دددددددددددددييشفأدددددددددددددسفشقدددددددددددددا ا اشيلدددددددددددددف ابشك  ددددددددددددداذاشفددددددددددددداييسشيك دددددددددددددسالطش
شك دددددددددداشيحددددددددددسشااشيلددددددددددسسشيك ددددددددددييشايقددددددددددا،يك اضددددددددددااي شيك ا دددددددددد شك  دددددددددداذشيكفأددددددددددسفشيكقا ا ا

ك يا دددددددددا شإكاي يددددددددد ش لدددددددددلل شيددددددددداشيكقدددددددددا ااشيفسفدددددددددسشا ددددددددد شفر  هددددددددداشيقدددددددددلشيك دددددددددييشأل شأددددددددد  ش
لددددددددددد فعستشيددددددددددداشلدددددددددددذيشاش،سأيلشلاا اكفددددددددددداكاشي ف ددددددددددداكشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييشاششقا ا يددددددددددد 

يك ددددددددددددددسالطشاششيك أدددددددددددددد شإكدددددددددددددد شيك ددددددددددددددسالطشيك اضددددددددددددددااي شكأددددددددددددددل شيك ددددددددددددددييشاش  لددددددددددددددثشاا شا
اشيكحددددددددايكي شيك فسف دددددددد شاددددددددشيك ددددددددك ي شكأددددددددل شيك ددددددددييشاش  لددددددددثش ددددددددا اشاش ددددددددبش عددددددددستشإكدددددددد 

يدددددددددددداشيك  لددددددددددددثشيكسي دددددددددددد شش، ددددددددددددبش ف دددددددددددداا فر ددددددددددددفشيك يا ددددددددددددا شييكاي يدددددددددددد شاش  لددددددددددددثش اكددددددددددددثشا
شيك يا ا شيلرفياسي شيكفاشاحااشيك  سعشإلسيحهاشياشيك ييشكفلهي شفلياكد.
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:المبحث األول  
 الشروط الموضوعية لصحة الشيك

شإاشفلسيددددددددددددددسشيك ددددددددددددددييشفأددددددددددددددسفشقددددددددددددددا ا اشيقددددددددددددددابش ددددددددددددددياشكدددددددددددددد ش دددددددددددددداشيكلددددددددددددددالس 
  ددددددددددداذشلدددددددددددذيشيكفأدددددددددددسفشلش دددددددددددلش ددددددددددداشفددددددددددداييسش دددددددددددسالطشكاش،شيك لدددددددددددف يلاششيك لدددددددددددلاسشا يدددددددددددداش

ش. اضااي شيلف ا هاشيكقا ااشكأل شا شفأسفشقا ا ا

اش  دددددددددددداشااشيلكفدددددددددددددايبشيكأدددددددددددددسياشيددددددددددددداشيكلدددددددددددد لشيكفحددددددددددددداس شيلدددددددددددددف لش ددددددددددددداشفاقيددددددددددددد شش
ااش لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددشااشضدددددددددددددا  اشيك دددددددددددددر شا يددددددددددددددشلدددددددددددددايكشكدددددددددددددااشلدددددددددددددال اشااش اهدددددددددددددسيش

ك لا ددددددددددد شإذيشإذشي فدددددددددددابشكددددددددددد ش اقددددددددددد شا ددددددددددد شيك دددددددددددييش اكفضدددددددددددا اش دددددددددددلي شقي فددددددددددددشيلفيالطيدددددددددددا،
كذكيشيحددددددددددسشااشيددددددددددسلشيكفاقيدددددددددد ش،ي ف دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشادددددددددداشيكددددددددددلي شيدددددددددداشيللددددددددددفلقا 

 دددددددددداش ددددددددددر شففدددددددددداييسشكليدددددددددددشيألل يدددددددددد شيكقا ا يدددددددددد شيكأددددددددددليل شك دددددددددداشيحددددددددددسشااشيددددددددددسلشلددددددددددذيش
شيكفاقي ش   ال  شفأسفشقا ا اش  ساعشايقاشك اشيقفضيدشيكقا اا.

 :المطلب األول

 الشروط الواجب توافرها لصحة إصدار الشيك 

 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شش826حعددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس ش  احدددددددددددسشيك ددددددددددددال ششكقدددددددددددل
ش،كددددددددددد شيك ددددددددددداقعياشا ددددددددددد شيك دددددددددددييش  ا دددددددددددااش اكفضدددددددددددا اشفحدددددددددددااشيكلا ددددددددددد شيكللددددددددددداشيك يددددددددددد 

ذكدددددددددديشكرددددددددددستشفقايدددددددددد شيك قدددددددددد شايلئف ددددددددددااشيكفدددددددددداشيحددددددددددسشااشيلددددددددددالطش هدددددددددداشيك ددددددددددييشلفدددددددددد شاش
لددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضددددددددداشيددددددددداشاش،شيدددددددددؤل شااي فددددددددددشكدددددددددألي شك ايددددددددداك

ششش:فحاس ش قاكدش802ش  شيك ال 
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ـــــــــــل  "األشـــــــــــخاص الملتـــــــــــزمين بموجـــــــــــب شـــــــــــيك مســـــــــــ ولون بالتضـــــــــــامن قب
ـــــــه ـــــــزمين منفـــــــردين أو مجتمعـــــــين دون و ، حامل للحامـــــــل الرجـــــــوع علـــــــل هـــــــ الس الملت

 .أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم "

شيفضدددددددددددديش دددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال شااشح يدددددددددددد شيأل ددددددددددددرا شيك دددددددددددداقعياشا دددددددددددد شيك دددددددددددديي
ك لا  شيكسحدددددددددددداعشا دددددددددددد شلددددددددددددؤلكشاش،يك يدددددددددددد للدددددددددددداش لددددددددددددؤاكياش اكفضددددددددددددا اشفحددددددددددددااشيكلا دددددددددددد ش

.شلااشااشي فدددددددددددددددابش  سيادددددددددددددددا شفل لددددددددددددددد شيكفاي دددددددددددددددافهب،   دددددددددددددددسلياشااش حف عدددددددددددددددياشيك  فدددددددددددددددا يا
كددددددددداشاششيكدددددددددلاا شيك قا ددددددددد شا ددددددددد شالدددددددددلشيك  فدددددددددا ياشلشفلدددددددددا شلااشيكسحددددددددداعشا ددددددددد شيك ددددددددداقيااش

كأددددددددددل شلددددددددددذيشيلكفددددددددددايبشلشاش،1يكددددددددددلاا شاالششللقددددددددددياشك   فددددددددددابشيكددددددددددذ شاحهدددددددددد شكدددددددددددشكددددددددددا اي
ك ددددددددسالطشيك اضددددددددااي شيك ا دددددددد شكأددددددددلفدش أدددددددد  شاا دددددددد ش دددددددداشسضدددددددداش ددددددددلشااشففدددددددداييسشييدددددددددشي

 لدددددددددد ش  ددددددددددسااياشغيددددددددددسش ردددددددددداك ياشك  اددددددددددابشاششكددددددددددذكيشلدددددددددد ساششأددددددددددالسشادددددددددداشذ شال يدددددددددد 
ش.2كآلليسشيكعا  شاششيكعاب

 :الفرع األول

 ةـاألهلي 

ي فدددددددددددابشكددددددددددد ش اقددددددددددد شا ددددددددددد شيك دددددددددددييش دددددددددددلي شقي فددددددددددددشيددددددددددداشيللدددددددددددفلقا شك لا ددددددددددد شإذيش
 لضدددددددددسشيللفحددددددددداجش عدددددددددلبشذكددددددددديش عدددددددددلشفلسيدددددددددسشاششي ف ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشاددددددددداشيكدددددددددلي 

لشي ك ددددددددددددشاششيعف سشيكلدددددددددددالسشيكضدددددددددددا اشيألأددددددددددد اشكدددددددددددلي شقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشك لا ددددددددددد اش،يكدددددددددددلي 
 ددددددددأ شلددددددددا ش دددددددداشيأللدددددددداي شإا دددددددداكش  لدددددددددش دددددددداشضدددددددد ااشيكايدددددددداكش قي دددددددد شيك ددددددددييشإذيشي ف دددددددد ش

ك ش دددددددددسلطش إا ددددددددداكشيكلدددددددددالسش ددددددددداشلدددددددددذيشيكضددددددددد ااشيعدددددددددلشاش،يك لدددددددددلاسشا يددددددددددشاددددددددداشيكدددددددددلي 

                                                           
شفحاس ش أس .ش802 اسشيك قس شيألريس ش اشيك ال شيش-1
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش67ي اسشيك ال شش-2
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ش،ذيشاقدددددددددددد شيكلددددددددددددالسشا دددددددددددد شيك ددددددددددددييالشيفسفددددددددددددسشلددددددددددددذيشيلكفددددددددددددايبشإلشإ،1كددددددددددددأاشكددددددددددددبشيكدددددددددددداش
ف دددددددداسشااشيك دددددددددييشلدددددددد لشفحدددددددداس ش ردددددددددتش فاقيعدددددددددشيفسفددددددددسشيدددددددداشذ فددددددددددشيكفددددددددايبشأددددددددسياش اااش

ش،ادددددددددداشلط يعدددددددددد شيكع دددددددددد شيكددددددددددذ شا  ددددددددددئش دددددددددداشاح دددددددددددشااشأدددددددددد  شذا شيك ددددددددددأاشييددددددددددديك اددددددددددسش
كدددددددددددذكيشيلدددددددددددف ابشيددددددددددداش ددددددددددداشياقددددددددددد شا ددددددددددد شيك دددددددددددييشيألل يددددددددددد شيكايح ددددددددددد شك  اسلددددددددددد شيكع ددددددددددد ش

ش.يكفحاس 

ساشيك دددددددددددد ابشأللكددددددددددددابشيك ددددددددددددييشكددددددددددددبشيلددددددددددددللشاش دددددددددددداكسحاعشك قددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس ش ااف ددددددددددددا
 اكدددددددددددذي شإكددددددددددد شاش،يألل يددددددددددد ش ددددددددددداش دددددددددددياش أاأددددددددددددش  ددددددددددداشيلدددددددددددف ابشيكسحددددددددددداعشك قايادددددددددددلشيكعا  

ششش: اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس شيكفاشف  شا  شا دش35يك ال ش

ــــــة ــــــواه العقلي ــــــا بق ــــــغ ســــــن الرشــــــد متمتع ــــــل شــــــخص بل ــــــه و  "ك ــــــم يحجــــــر علي ل
ــــــه المدنية الرشــــــد تســــــعة عشــــــرة ســــــنة وســــــن ،يكــــــون كامــــــل األهليــــــة بمباشــــــرة حقوق

 .سنة كاملة " 45

اش فدددددددد شفر ددددددددفش ددددددددسلطشيألل يدددددددد شكددددددددل شيكلددددددددالسشااش دددددددداشاقدددددددد شا دددددددد شيك ددددددددييشكددددددددااش
فحدددددددداس شحايئددددددددس شش355الددددددددذيش دددددددداشلدددددددداشايضدددددددديشايضدددددددداش دددددددداش دددددددد شيك ددددددددال ش،يكفاي دددددددددش الط 

،كأاشكيلددددددددددد شكهدددددددددددبشال يددددددددددد شيلكفدددددددددددايبش دددددددددددذكيشكفددددددددددداشفقضددددددددددداش دددددددددددأاشفكدددددددددددااشيكفاي دددددددددددا ش ددددددددددداي
فاقيعددددددددددددش دددددددددددااسشإذشيكدددددددددددااشلدددددددددددذيشيك دددددددددددييششااشيكدددددددددددااا،ال يددددددددددد شااشادددددددددددلي هيكدددددددددددااش ددددددددددداق ش

لشيلدددددددددددددا شذكددددددددددددديشلااشأدددددددددددددل شيكفاي دددددددددددددا ش ددددددددددددداقاشيك ددددددددددددداقعياشاش،ش دددددددددددددالط ش اك لددددددددددددد  شإكددددددددددددديهب
ذكدددددددددديشإا ددددددددددالشك  ددددددددددلاشيلددددددددددفق كي شيكفاقيعددددددددددا شيكددددددددددذ شيعددددددددددلشالددددددددددلشسكددددددددددائاشاششا دددددددددد شيك دددددددددديي
للدددددددددداشيك يدددددددددد شيكددددددددددذ شي كدددددددددداشيدددددددددد شيكفدددددددددداشفهددددددددددلفشإكدددددددددد شل ايدددددددددد شيكلا دددددددددد شيكلدددددددددد لي شيكفحاسش

ذكدددددددددددديشلط قدددددددددددداشك قاياددددددددددددلشيكعا دددددددددددد شاش،هددددددددددددذيشيللفحاجك اقأدددددددددددداشيألل يدددددددددددد شيكف لدددددددددددديشا ا دددددددددددددش 

                                                           
شفحاس شحايئس .ش350ي اسشيك ال شش-1
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ألاش أددددددددددد ل شيكقاأدددددددددددسشااكددددددددددد ش اكساايددددددددددد ش،يكفددددددددددداشف لطددددددددددد شفأدددددددددددسيا شيكقاأدددددددددددسشكأددددددددددداكلد
ش. اشل اي شيكلا  

اش لطددددددددددددد اشيكفدددددددددددددايبشيكقاأدددددددددددددسش لددددددددددددد سش قددددددددددددد شال يفددددددددددددددشلشاإلشااشلدددددددددددددذيشلشيع ددددددددددددداش
ي   ددددددددداشيهدددددددددلفشيك  دددددددددسعش ددددددددداشاسيكشذكددددددددديشإردددددددددسيجشيكقاأدددددددددسشاش،شيسفدددددددددسشا شيكفدددددددددايبشيددددددددداشذ فدددددددددد

ش،يكقلدددددددددددا اششيكفددددددددددداشففأدددددددددددفش اك دددددددددددل ،شرضددددددددددداعشأللكدددددددددددابشقدددددددددددا ااشيكأدددددددددددسف ددددددددددداشليئدددددددددددس شيك
كددددددددذكيشا لطدددددددد شفأددددددددسيافدشايقدددددددداشك قاياددددددددلشيكعا دددددددد شيكفدددددددداشف ا دددددددددش ددددددددسلش دددددددداشاددددددددالشا يدددددددددش دددددددداشاش

ش.1   ع ش

 ددددددددداشش376اشلددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضددددددددداشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال ش
ش:ششيكقا ااشيكفحاس ش قاكها

عـــــــديمي األهليـــــــة و  تجـــــــارا" تكـــــــون التزامـــــــات ناقصـــــــي األهليـــــــة الـــــــذين ليســـــــوا 
الناشـــــــــئة عـــــــــن توقيعـــــــــاتهم علـــــــــل الشـــــــــيك كســـــــــاحبين أو مظهـــــــــرين أو ضـــــــــامنين 

 .بالنسبة إليهم فقط " باطلة احتياطيين أو بأية صفة أخر 

يفضددددددددددديش ددددددددددداش ددددددددددد شيك دددددددددددال شااددددددددددد اشااشكددددددددددد ش ددددددددددداشاقددددددددددد شا ددددددددددد شيك دددددددددددييشلااشااش
الط شيكددددددددااشلددددددددذيشيك ددددددددييش دددددددداش،*ففدددددددداييسشكليدددددددددشيألل يدددددددد شيكقا ا يدددددددد شا شكددددددددبشي  دددددددد شلدددددددداشيكس ددددددددل

حددددددددااشكدددددددددشيكف لدددددددديش هددددددددذيشيكدددددددد لط اشيدددددددداش ايحهدددددددد شكدددددددد شلا دددددددد شاكدددددددداشكددددددددااشاشش اك لدددددددد  شإكيددددددددد
إلشااشلدددددددددددددددددذيشيكددددددددددددددددد لط اشلشيلدددددددددددددددددا شلااشأدددددددددددددددددل شيكفاي دددددددددددددددددا ش ددددددددددددددددداقاش،للددددددددددددددددداشيك يددددددددددددددددد 

                                                           
شايك  سشش-1 شك لط اا  ش ا يليا شياشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ، شيكل لي شيكفحاسي شالطس شفلياكها شالكاب شأاكلاشيكايلع ، اسيس 

ش.60،ش 0520ايكفااي ش
ل  شش26ل  شكا   شياشلياشااشلاشيكس لشياشيكقا ااشيكحايئس شش02لاشيكس لشياشيكقا ااشيك أس شلاش  ا شيك ر شش-*

شكا   .
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ك قاأددددددددددددسشاششذكدددددددددددديشفلط يقدددددددددددداشك  ددددددددددددلاشيلددددددددددددفق كي شيكفاقيعددددددددددددا اش،1يك دددددددددددداقعياشا دددددددددددد شيك ددددددددددددييش
اشيآلردددددددددسياشالدددددددددلاشااش ددددددددداشيقدددددددددابش قا ددددددددددشيكف لددددددددديش هدددددددددذيشيكددددددددد لط اشلااشلدددددددددائسشيك ددددددددداقعي

ش.2ا  شيك ييش

كددددددددددددذيشيكأدددددددددددد اشغيددددددددددددسشيك  يدددددددددددداشفقدددددددددددد شاش،شا دددددددددددداشيك لحدددددددددددداسشا يدددددددددددددشكح ددددددددددددااشااشافددددددددددددد
اش ددددددددددددداشيكقدددددددددددددا اشش320ذكددددددددددددديشايقددددددددددددداشكددددددددددددد  شيك دددددددددددددال شاش،فأدددددددددددددسيافدش الط ددددددددددددد ش لط  ددددددددددددداش لط قا
ش:شش ديك ل اشيكحايئس شيكفاشف  شا  شا

ــــــز لصــــــ ر  ــــــد التميي ــــــان فاق ــــــة مــــــن ك ــــــه المدني ــــــون أهــــــال لمباشــــــرة حقوق " ال يك
ش.جنون " أو، أو عته، السن

غيدددددددددسشا ددددددددددشارساحددددددددداشاددددددددداشيكقايادددددددددلشيكعا ددددددددد شيددددددددداشيكددددددددد لط اشيك لط ددددددددد شيكفددددددددداشفحيددددددددداش
فقضدددددددددداش دددددددددددش دددددددددداشف قدددددددددداكششااك اشيكددددددددددااشك  لك دددددددددد ش،ككدددددددددد شذ ش أدددددددددد ل شااشيف لدددددددددديش ددددددددددد

يإ دددددددددشإذيشفسفددددددددسش لطدددددددد اش لط دددددددد شادددددددداشفاقيدددددددد شيك ددددددددييش دددددددداشاددددددددليبشيألل يدددددددد شيدددددددد ش،3  لددددددددهاش
يحدددددددددااشااشيف لدددددددددديش دددددددددددشإلشاددددددددددليبشيألل يدددددددددد شالددددددددددلاشلااش دددددددددداقاشيك دددددددددداقعياشا دددددددددد شيك ددددددددددييش

ذكددددددددددديشإا دددددددددددالش   دددددددددددلاشيلدددددددددددفق كي شيكفاقيعدددددددددددا شيكدددددددددددذ ش  دددددددددددالاشااشيكفدددددددددددايبشكددددددددددد ش اقددددددددددد شاش،4
يك ددددددددداقعياششاش لدددددددددفق شاددددددددداش ددددددددداقاشيكفاي دددددددددا شا دددددددد شيكلددددددددد لشيكفحددددددددداس شيعف دددددددددسشقائ ددددددددداش ذيفدددددددددد

ذكدددددددددددديشلش،لددددددددددددذاشيكفاقيعددددددددددددا شأل شلدددددددددددد سشكددددددددددددااشيإاش لددددددددددددل،يإذيش لط دددددددددددد شإا دددددددددددد شيك دددددددددددديي
إذشف قدددددددددددد شيكفاي ددددددددددددا شاأددددددددددددلا هاشقائ دددددددددددد شكرايدددددددددددد ش،يلددددددددددددا شلااشأددددددددددددل ش دددددددددددداقاشيكفاقيعددددددددددددا 

ش.5يكاياكش قي  شيك ييشإا الش   لاشيكفضا اشيك  فستش قا شيكقا ااش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش355ي اسشيك ال شش-1
ش.326ا لشيكل يلشيك   اا ش سح شلا  ،ش ش-2
ش اشقا ااشيأللس شيكحايئس .شش58ي اسشيك ال شش-3
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش355ي اسشيك ال شش-4
شفحاس ش أس .ش330فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش826ي اسشيك ال شش-5
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  :الفرع الثاني
 اـالرض

أددددددددددددسياشإلشإذيشأددددددددددددلسشادددددددددددداشإسيل ششلشيفسفددددددددددددسشادددددددددددداشإأددددددددددددليسشيك ددددددددددددييشا شيكفددددددددددددايب
،شيللددددددددددددفر  اششييكددددددددددددسيااششيكفددددددددددددلكي اششكدددددددددددداكر لطش1راكيدددددددددددد ش دددددددددددداشايدددددددددددداسشييسيل شاششأددددددددددددليل 

يدددددددددإذيشحددددددددداكشفاقيددددددددد شيكلدددددددددالسش  دددددددددا اش دددددددددأ شايدددددددددسش ددددددددداشلدددددددددذاشيكعيددددددددداسشيكدددددددددااشيكفاي ددددددددددش
 ابشااش،حددددددددددددااشكدددددددددددددشااشيف لدددددددددددديش دددددددددددداك لط اشفحددددددددددددااشليئ دددددددددددددشيك  ا ددددددددددددسش يك لددددددددددددف يل(اشش ددددددددددددالط 

كللددددددددداشيك يددددددددد شيكدددددددددذ شلشيع دددددددددبش اكعيدددددددددسشيكدددددددددذ شكددددددددد شلا ددددددددد شلددددددددداكشيك يددددددددد شلااشيكلا ددددددددد شي
ي فدددددددددستشيددددددددداشيكلا ددددددددد ششذكددددددددديشا ددددددددددشاا ددددددددد ش  اسيددددددددد شيكادددددددددالس،2 ددددددددداسشسضددددددددداشيكلدددددددددالسش

،شيكللدددددددداشيك يدددددددد شا دددددددددشغسيددددددددسشادددددددداشيكع قددددددددا شيألأدددددددد ي شيكفدددددددداشال شإكدددددددد شلددددددددلسشيك دددددددديي
هددددددددسيش دددددددداشكدددددددد شيكعيدددددددداسشيكفدددددددداشلط يك لقددددددددياشك دددددددداشااشيك ددددددددييشي فددددددددستشااشي قدددددددد شك ل  دددددددد ش

  ددددددددالاش قدددددددد شيكلدددددددد شاش،3ذكدددددددديشإا ددددددددالش   ددددددددلاشفلطهيددددددددسشيكددددددددلياعشاششال شإكدددددددد شفلسيددددددددسشيك دددددددديي
للددددددداشيك يددددددد ش لطهدددددددسيش ددددددداشكددددددد شيكعيددددددداسشيكفددددددداشلشيددددددداشيكلددددددد لشيكفحددددددداس شإكددددددد شيكلا ددددددد شيكدددددددايسش

شقلشف اسشلذيشيكل لشلايكشا لشفلسيساشااشا  اكشفلياكد.

اشكددددددددذكيشيددددددددإذيشاقدددددددد شيكلددددددددالسشا دددددددد شيك ددددددددييش ددددددددايكسياشيددددددددإاشفاقيعدددددددددشيكددددددددااش ددددددددالط ش
 دددددددددداشش55لددددددددددذيش دددددددددداشا دددددددددداس شإكيدددددددددددشيك ددددددددددال شاش،يدددددددددداشال يفدذكدددددددددديشكعدددددددددداستشاشش اك لدددددددددد  شإكيددددددددددد

ش:ششيكقا ااشيك ل اشيكحايئس شيكفاشف  شا  شا د

" يجــــــوز إبطــــــال العقــــــد لصكــــــراه إذا تعاقــــــد شــــــخص تحــــــت ســــــلطان رهبــــــة بينــــــة 
 بعثها المتعاقد ا خر في نفسه دون حق".

                                                           
شا اشي يهاش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش75ي اسشيك ال شش-1
ش.006 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش363ي اسشيك ال شش-3
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لشي فدددددددددلشاششا شااشيكددددددددد لط اشيددددددددداشلدددددددددذاشيكلاكددددددددد شيقفأدددددددددسشيقدددددددددلطشا ددددددددد شيكفدددددددددايبشيك كدددددددددسا
يكفاي ددددددددددددددا ش دددددددددددددداقاشيك دددددددددددددداقعياشا دددددددددددددد شيك ددددددددددددددييشلددددددددددددددايكشكددددددددددددددا ايش اهددددددددددددددسياشااشكدددددددددددددد لط اش

ش.1ضا  ياشيلفيالطييا

لدددددددددذيشاكقدددددددددلشيلدددددددددفقسشيكقضددددددددداكشيددددددددداش أدددددددددسشا ددددددددد شااشيكدددددددددلي ش ددددددددداكفاقي شفلددددددددد شفدددددددددأ يسش
يدددددددداششييكددددددددسياشإ  دددددددداشلدددددددداشليدددددددد شحددددددددالس شك دددددددداشيفسفددددددددسشا يدددددددددشإاش  فدددددددد شأددددددددلفدش دددددددداشا ددددددددس

ا دددددددددددد شش ددددددددددددياش دددددددددددداشيللطدددددددددددد عفك دددددددددددداشكددددددددددددااشياش،شفلليددددددددددددلشيك لددددددددددددؤاكي شيكح ائيدددددددددددد شك لددددددددددددالس
يألاسي شااشيكلاضدددددددددسش ددددددددد شيكلطددددددددداااشليددددددددد شا دددددددددابش لك ددددددددد شاا شلسحددددددددد ش أ ددددددددددشاكدددددددددساشا دددددددددد ش

 ش ضدددددددددبشفلقيقدددددددددا شا ددددددددداسشلطاكسشيددددددددداشلددددددددد ي شفلقيددددددددد شلدددددددددذيشيكدددددددددلياش،يكفاقيددددددددد شا ددددددددد شيك ددددددددديي
فعددددددددددياشا دددددددددد شيك لك دددددددددد شيألريددددددددددس شااشفلقدددددددددد شذكدددددددددديش دددددددددداشي دددددددددددشيك لك دددددددددد ش إكيهدددددددددداشي ددددددددددبشفح

شاا شلسحددددددددددد شيكدددددددددددلي شيكفاي ددددددددددداش ايح هددددددددددداشيددددددددددداشيلدددددددددددفك ا شيكددددددددددد ق شيددددددددددداشإحدددددددددددسيكي ش لك ددددددددددد 
ش هدددددددددداشكددددددددددبشف عدددددددددد ااششا ااشيسفددددددددددأ شإلطسيلددددددددددد،إفددددددددددسلشا يدددددددددددشاششياشفعددددددددددستشكدددددددددددشيدددددددددداشلك هددددددددددااش
حفددددددددااش دددددددددشيكلكددددددددبشيك لددددددددفأ فش دددددددداشسلشقاأددددددددسشا يدددددددددشيكف فدددددددد شا دددددددددشك يدددددددد ش كف يدددددددد ش  دددددددداشياش

ش.2يلفاحسش قضدشاشاششيإاشلك هاشيكااش عي اش  اشي لط د

 : الفرع الثالث
 لـالمح

ش:شش  شا د اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس شاش64 أ شيك ال ش

" إذا كـــــــان محـــــــل االلتـــــــزام مســـــــتحيال فـــــــي ذاتـــــــه أو مخالفـــــــا للنظـــــــام العـــــــام أو 
 .ا داب العامة كان باطال بطالنا مطلقا "

                                                           
ش.68 سح شلا  ،ش اسيس شأاكلاشيكايلع ،شش-1
  اسشإكيدشياشش803 ش27 ح اا شيككفسشيك  اشيكح ائي ش شش27/53/2603 شح ل شش47كل  شش300يكلطعاشسقبشش-2

ش.045 لل شل يلا،ش سح شلا  ،ش 
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يسفدددددددددسشاششيفضددددددددديش ددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شااشا شفأدددددددددسفشقدددددددددا ا اشيقدددددددددابش ددددددددددشيك دددددددددر 
غيسشاش،ااشيكددددددددددااشلددددددددددذيشيلكفددددددددددايبشغيددددددددددسش لددددددددددفلي شفلقيقددددددددددديكفاي دددددددددداشيدددددددددداشذ فدددددددددددشيلددددددددددفاحسش

ش.يآلليسشيكعا  اشش راكفشك  اابشيكعاب

اش دددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددد ش أددددددددددددا شيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شلددددددددددددايكشيكحايئددددددددددددس شااشيك أددددددددددددس ش
يعف دددددددددسشاش،1شاش لدددددددددللي قدددددددددليشا حدددددددددللاشفلدددددددددف ابشااشيكدددددددددااش لددددددددد شيلكفدددددددددايبشيددددددددداشيك دددددددددييش   رددددددددد

ذكددددددددددديش ددددددددددداشيك يا دددددددددددا شيلكاي يددددددددددد شيكفددددددددددداشيحدددددددددددسشفاييسلددددددددددداشكأدددددددددددل شيك دددددددددددييشلفددددددددددد شيدددددددددددؤل ش
ا  شذكدددددددددديشلشيحددددددددددااشااشاش،كلدددددددددداشيكقيددددددددددابش قددددددددددابشيك قددددددددددالشيدددددددددداشيكايددددددددددااششااي فدددددددددددشيأللالددددددددددي 

ك ددددددددددداشلش،يكدددددددددددااش لددددددددددد شيلكفدددددددددددايبشيددددددددددداشيك دددددددددددييشيكقيدددددددددددابشااشيل ف ددددددددددداعشاددددددددددداشيكقيدددددددددددابش ع  
يلئف دددددددددددااشيكدددددددددددذ شاششألاشذكددددددددددديشي قدددددددددددلشيك دددددددددددييشيك قددددددددددد ،يحدددددددددددسشااشيكدددددددددددااش ضددددددددددداا ش عي ددددددددددد 

كأ ددددددددددددشاششيحدددددددددددسشااشيلدددددددددددالطش ددددددددددددشلفددددددددددد شيقف ددددددددددد شيكلا ددددددددددد شا دددددددددددلشلأددددددددددداكدشا ددددددددددد شيك ددددددددددديي
شلأ شا  شيك قالشف ا ا.

لدددددددداشليدددددددد ش   دددددددد ش قددددددددل ش لددددددددللشغيددددددددسشك ا دددددددد شيدددددددداشيك ددددددددييشا دددددددداشليبش لدددددددد شيلكفددددددددايبشي
ا يدددددددددددددشيدددددددددددد شي كدددددددددددداشااشيكددددددددددددااشلددددددددددددذيشيك لدددددددددددد ش ددددددددددددالط شاشش ع دددددددددددد شا دددددددددددد شقيددددددددددددلشااش ددددددددددددسلط

ش    ددددددددددد ش قدددددددددددل شيكدددددددددددااشليئ ددددددددددداش احدددددددددددالإذشااشيلكفدددددددددددايبش،للدددددددددددفلاكفدشااشادددددددددددلبش  دددددددددددساايفد
ش.غيسش راكفشك  اابشيكعاباشش  ساعاش

ا دددددددداشإذيشكدددددددددااش لددددددددد شيلكفدددددددددايبشيددددددددداشيك ددددددددييش ددددددددديئاشغيدددددددددسشيك قدددددددددالشااشكدددددددددااش لدددددددددفلي ش
ااشغيددددددددددسش ؤكددددددددددلشفسفددددددددددسشا دددددددددد شذكدددددددددديش لطدددددددددد اشيك ددددددددددييشلددددددددددايكش دددددددددداشيك اليدددددددددد شيك ل يدددددددددد شااش

ش.2 اشيك الي شيكحايئي ش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش374 اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس شاكذيشيك ال شش370ي اسشيك ال شش-1
ش.040 ش لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش-2
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ا دددددددداشإذيشكددددددددبشيعددددددددياش   دددددددد شيك ددددددددييشاأدددددددد شيدددددددد شيسفددددددددسشلددددددددذيشيك ددددددددييشا شيكفددددددددايبش اددددددددسيش
يحااشيكف لددددددددديشاش،ادددددددددالسشيددددددددداشيك دددددددددييايدددددددددسشيلدددددددددف لشإكددددددددد شش لطددددددددد االاش،ل عدددددددددليبش ل دددددددددد

اشكدددددددددااشللددددددددداشيك يددددددددد شاششيددددددددداش ايحهددددددددد شكددددددددد شلا ددددددددد شك  دددددددددييشلفددددددددد  ددددددددددش ذكددددددددديشإا دددددددددالشاش،1ي 
ش.يكذ شيعف سش اشيك  الئشيكفاشفقابشا يهاشيكل لي شيكفحاسي    لاشيك ك ي ش

 : الفرع الراب 
 بـالسب

شيكقددددددددددددا ااشااشيكددددددددددددااشلددددددددددددذيشيلكفددددددددددددايبش  ددددددددددددساااشي ددددددددددددفسلطاش،شإاشككدددددددددددد شيكفددددددددددددايبشلدددددددددددد س
لشكددددددددددااش ددددددددددالط اشش2يآلليسشيكعا دددددددددد شاششك  اددددددددددابشيكعددددددددددابغيددددددددددسش ردددددددددداكفشاش الدددددددددد سشيلكفددددددددددايبش،شي 

شإأددددددددددددليساشا شيكع قدددددددددددد ش ددددددددددددياشيكلددددددددددددالسشيدددددددددددداشيك ددددددددددددييشلدددددددددددداشيكع قدددددددددددد شيكفدددددددددددداشال شإكدددددددددددد 
شك  اددددددددددابشيكعددددددددددابش غيددددددددددسش راك دددددددددداششييحددددددددددسشااشفكددددددددددااشلددددددددددذاشيكع قدددددددددد ش  ددددددددددساا ،شيك لددددددددددف يلاش
ك ددددددددددددداشكددددددددددددداشي دددددددددددددفس شيكلدددددددددددددالسش ضددددددددددددداا ش عي ددددددددددددد ش ددددددددددددداشيك لدددددددددددددف يلشااش،شيآلليسشيكعا ددددددددددددد اش

لددددددددددددددلسشيك ددددددددددددددييش قي دددددددددددددد شيك ضدددددددددددددداا شااش    دددددددددددددد شاش،ستش  دددددددددددددددش   ردددددددددددددداش دددددددددددددداشيك ا يقفدددددددددددددد
ااش   ددددددددددددد شيكقدددددددددددددستشك  لدددددددددددددف يلششإذشي فدددددددددددددابشيكلدددددددددددددالسش دددددددددددددلي شقي ددددددددددددد شيك ضددددددددددددداا ،يكقدددددددددددددست

يدددددددددإذيشكدددددددددااشيكلدددددددددالسشقدددددددددلشفلددددددددد بشيك ضددددددددداا شش،  احدددددددددسش دددددددددييشيلدددددددددسسشكأددددددددداكيشيك لدددددددددف يل
ش.3  سااااششااش    شيكقستشيكااشل سشيكفاي دشأليلا

يآلليسشاششسش  دددددددددددساعش رددددددددددداكفشك  ادددددددددددابشيكعدددددددددددابا ددددددددددداشإذيشكدددددددددددااشيكفاي ددددددددددددشكلددددددددددد سشغيددددددددددد
يلدددددددددفلطي شاششكدددددددددااشلدددددددددذيشيلكفدددددددددايبش دددددددددالط ،شااشكدددددددددااشيكفاي ددددددددددشكلددددددددد سشغيدددددددددسش احدددددددددال،يكعا ددددددددد 

                                                           
ش.250،ش 0553ل  شش2 كف  شيكليسشيكعس ي شك كفاسشلطشش2ا لشيك علطاش ل لشل ال،شيك ييشسؤياش أسيي شاقا ا ي ،شجشش-1
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش67ي اسشيك ال شش-2
ش.66ش-65اسيس شأاكلاشيكايلع ش، سح شلا  ش، ش-3
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يكف لدددددددددددددديش هددددددددددددددذيشيكدددددددددددددد لط اشيك ؤلدددددددددددددد شفحددددددددددددددااشليئ دددددددددددددددشيك  ا ددددددددددددددسش يك لددددددددددددددف يلشيألا (شااش
ش.1لا  شيك ييشلاكشيك ي ش

شاشا ددددددددد شلدددددددددذيشيأللدددددددددا شيكدددددددددااشيكفدددددددددايبشيكلدددددددددالسش دددددددددالط شإذيشلدددددددددسسشيك دددددددددييشك ايددددددددداك
غيددددددددددسشااشلددددددددددذيشيكدددددددددد لط اشلشيلددددددددددس شش،..شيكددددددددددخ.ااش  دددددددددداشأدددددددددد ق ش رددددددددددلسي ش ددددددددددلياشق دددددددددداس

ا اشإذيشي فقددددددددد شيك دددددددددييشإكددددددددد ش،ااشيكلا ددددددددد شلددددددددداكشيك يددددددددد شإلشيددددددددداش ايحهددددددددد شليئ ددددددددددشيك  ا دددددددددس
،شلا ددددددددد شللددددددددداشيك يددددددددد شيددددددددد شي كددددددددداشك لدددددددددالسشااشيف لددددددددديش هدددددددددذيشيكددددددددد لط اشيددددددددداش ايحهفدددددددددد

،ش2يكعيدددددددددداسشذكدددددددددديشااشيكفاهيددددددددددسشي قدددددددددد ش  كيدددددددددد شيك ددددددددددييشإكدددددددددد شيكلا دددددددددد ش لطهددددددددددس ش دددددددددداشكدددددددددد 
شيلف اليشكقاال شفلطهيسشيكلياعشيك قسس شكل اي شيكلا  شيكللاشيك ي .

،ش3ا  دددددددددداشااشيك  ددددددددددسعشكدددددددددددبشي ددددددددددفسلطشذكدددددددددددسشلدددددددددد سشفلسيددددددددددسشيك دددددددددددييشك يددددددددددااشإكاي دددددددددددا
لددددددددددددذيش دددددددددددداشاش،كددددددددددددذكيشي فددددددددددددستش  ددددددددددددساايفدشإكدددددددددددد شااشيقددددددددددددابشيكددددددددددددلكي شا دددددددددددد شردددددددددددد فشذكي

ش:شش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس ش قاكهاش65قض ش دشيك ال ش

مـــــا لـــــم يقـــــم الـــــدليل علـــــل غيـــــر ، مشـــــروعا مفتـــــر  أن لـــــه ســـــببا " كـــــل التـــــزام
 .ذلك"

ك ددددددددددفشاششغيدددددددددسش  ددددددددددساعشلددددددددد  ش  دددددددددددشذكددددددددديشيدددددددددإذيشيلاددددددددد شيك ددددددددددلياشااشك عقدددددددددلشلدددددددددد س
ش.4يكقسيئاشاششكدشي  ا شكاي شلطس شيي  ا ش  اشياشذكيشيك ي  اشش إ  افد

                                                           
ش.258ا لشيك علطاش ل لشل ال،ش سح شلا  ،ش ش-1
شفحاس ش أس ش376فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش356يك ال شي اسشش-2
شفحاس ش أس .ش370فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش370ي اسشيك ال شش-3
 يسا شك  اا،شش–ا لشيكساي شيكل هاس ،شيكاليلطشياش سحشيكقا ااشيك ل اشيكحليلش أالسشيلكفايب،شليسشإلياكشيكفسيثشيكعس اشش-4

ش.353 
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ااشاددددددددددددلبششاشلشفدددددددددددأ يسشكددددددددددد لط اشيلكفددددددددددددايبشيك ا ددددددددددد شيددددددددددداشيك ددددددددددددييشل عدددددددددددليبشيكلددددددددددد س
ا دددددددددددد شقيددددددددددددابشيك لددددددددددددؤاكي ش،شااشيآلليسشيكعا دددددددددددد ش راك فدددددددددددددشك  اددددددددددددابشيكعددددددددددددابشا ش  ددددددددددددساايفد

إذشيكددددددددااشكعددددددددلبش  ددددددددسااي شيكلدددددددد سشا ددددددددساشيقددددددددلطشا دددددددد شيك لطاك دددددددد ش    دددددددد شيك ددددددددييش،يكحايئيدددددددد 
 فددددددددد ششااشلددددددددد سشفلسيدددددددددسشيك دددددددددييشلشا دددددددددسشكددددددددددشا ددددددددد شلط يعفدددددددددداش،شا دددددددددابشيك لك ددددددددد شيك ل يددددددددد 

الي شأددددددددددلسشيك ددددددددددييشأددددددددددليلاش لددددددددددفايياشككدددددددددد ش ددددددددددسالطدشيك فلط  دددددددددد شقا ا دددددددددداشفحعدددددددددد ش  دددددددددددش
شكي شالي شيئف اا.اششاياكشفقابش قابشيك قال

ش057506شاشيددددددددددددداشلدددددددددددددذيشيكأدددددددددددددللشقضددددددددددددد شيك لك ددددددددددددد شيكع يددددددددددددداشيددددددددددددداشقسيسلددددددددددددداشسقدددددددددددددب
ش:شأ د ش02/50/2666يك ؤسيشياش

شاش دددددددددداشيك قددددددددددسسشقا ا دددددددددداشا دددددددددددشيعاقددددددددددسش دددددددددداكل  ش دددددددددداشلدددددددددد  شإكدددددددددد شر دددددددددد شلدددددددددد اي 
ش...شا. رسي  شلشفق شااشقي  شيك ييشااشااشقي  شيك ق شياشيكسأيلاش

سش لددددددددداكش يددددددددد شااشق ددددددددد شااشاهدددددددددسش ددددددددديكاشااشي دددددددددفسلطشادددددددددلبشأدددددددددسيدشكددددددددد ش ددددددددداشاأدددددددددل
شياسيش  شحع دشكض ااشا.

اشيك لدددددددددددددف الش ددددددددددددداشقدددددددددددددسيسشيك لك ددددددددددددد شيكع يددددددددددددداشلدددددددددددددا شيكقدددددددددددددسيسشيك لطعدددددددددددددااشييددددددددددددددشااش
قضدددددددددا شيك ح ددددددددد شقضدددددددددايش إكرددددددددداكشيكلكدددددددددبشيل فدددددددددليئاشيكدددددددددذ شالياشيك دددددددددفهبش فه ددددددددد شإأدددددددددليسش

،شضدددددددد ااسأدددددددديلش لحدددددددد شااشيكاقددددددددائ شف ددددددددك شيدددددددداشلددددددددلشذيفهدددددددداشفلدددددددد يبش ددددددددييشكشلاا ددددددددييش
يكلددددددددددددا شااشيكحسي دددددددددددد شيك  أددددددددددددا شا يهدددددددددددداش اك ددددددددددددال شيك لط قدددددددددددد شفعف ددددددددددددسشحسي دددددددددددد شايلددددددددددددل شاش

ك دددددددداشحدددددددداكشيدددددددداششلطدددددددد ع ددددددددل شقا  يدددددددد شأددددددددسيدشكددددددددل شيلاش،ش سف لطدددددددد شالالدددددددداش قي دددددددد شيك دددددددديي
 اكفددددددددددددداكاشيإ ددددددددددددددش فددددددددددددد شاأدددددددددددددلسشيكلدددددددددددددالسشاش،ش ددددددددددددداشيكقدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس ش855/2يك دددددددددددددال ش

اكدددددددددي شالي شيئف دددددددددااشيكفددددددددداشفحعددددددددد ش  ددددددددددشالي شايددددددددداكششيكأددددددددديش لدددددددددفايياشك دددددددددسالطدشيك دددددددددك ي 
يفعدددددددياشيك لدددددددثش عدددددددلشإذاشيددددددداشا دددددددسشيكسأددددددديلشيددددددداشاليئددددددددش ددددددداشليدددددددثش،شفقدددددددابش قدددددددابشيك قدددددددال



 

  173 

ي فايئدددددددددددشاششيكك ايدددددددددد شايكقا  يدددددددددد شك أددددددددددسفش رددددددددددتشيك اددددددددددسشادددددددددداشقأددددددددددلشيكلددددددددددالساششيكاحددددددددددال
ش.1 اياثشفاهسشكدش  ساا شاششالبشأسفشقي فدشألل اس

ش34لدددددددددد  شش725الدددددددددداش دددددددددداشذلددددددددددسشإكيدددددددددددشيكقضدددددددددداكشيك أددددددددددس شايضدددددددددداشيدددددددددداشيكلطعدددددددددداش
اش دددددددددددددددددداشيك قددددددددددددددددددسسشااشش:إذشقضدددددددددددددددددد ش أ دددددددددددددددددددش،204 شش05 ش02/50/2677 ش شح لدددددددددددددددددد

 ددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا شلددددددددداشيك دددددددددييشيك عدددددددددسفشا ددددددددددشش*ش447يك دددددددددييشيددددددددداشلكدددددددددبشيك دددددددددال ش
،شا يددددددددددشلطددددددددد عليكشكدددددددددل شيليلدددددددددفل شيألاششيددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس ش أ ددددددددددشالي شليددددددددد شاايددددددددداك

 دددددددددددداشليبشا دددددددددددددشيلددددددددددددفاي شيك قا ددددددددددددا شاش،ير دددددددددددداشادددددددددددداشيلددددددددددددفع ا شيك قددددددددددددالشيدددددددددددداشيك عا   اش
لشا دددددددددس ش  ددددددددداشيقاكددددددددددشيكلطددددددددداااش ددددددددداشاششيددددددددداش ادددددددددسشيكقدددددددددا ااشفحعددددددددد ش  ددددددددددشالي شايددددددددداكشيكفدددددددددا

لحدددددددددس ششا ددددددددددشاسيلش ددددددددداشفلسيدددددددددسشلدددددددددذاشيك ددددددددديكا شااشيكدددددددددااشضددددددددد ااشكلدددددددددليلش أدددددددددفش  دددددددددا
يرسحهدددددددددددداشاششإذشااشيكلطدددددددددددداااشلشيلددددددددددددفلطي شااشيريددددددددددددسش دددددددددددداشلط يعدددددددددددد شلددددددددددددذاشيكاسقدددددددددددد ،ش دددددددددددداب

ك دددددددددداشا دددددددددددشلشا ددددددددددس شيدددددددددداشقيددددددددددابشحسي دددددددددد ش،ش دددددددددداش  يدددددددددداي شا دددددددددداشلأدددددددددد هاش دددددددددددشيكقددددددددددا اا
يكرددددددددددستشاش،شسأدددددددددديلشقددددددددددائبشاقا دددددددددد شك لددددددددددلسش لدددددددددد سشفلسيددددددددددسشيك ددددددددددييشلااكش ددددددددددييشإالطددددددددددا

 ددددددددداشفلسيدددددددددساشأل هددددددددداش ددددددددداشق ددددددددد شيك ايادددددددددثشيكفددددددددداشلشفدددددددددأ يسشكهددددددددداشا ددددددددد شقيدددددددددابشيك لدددددددددؤاكي ش
 ددددددددداش دددددددددبشاشش،إذشااشيك ددددددددداسعشكدددددددددبشيلدددددددددف ابشييددددددددددش يددددددددد شراأددددددددد شيددددددددداشلدددددددددذاشيكحسي ددددددددد ،يكح ائيددددددددد 

،شيدددددددإاش ددددددداشي عدددددددااشيكلطددددددداااشيددددددداشلدددددددذيشيكأدددددددللشيكدددددددااشا ددددددد شغيدددددددسشالدددددددا شك ددددددداشكدددددددااشكدددددددذكي
كدددددددددددااشي دددددددددددياش ددددددددددداش لاضدددددددددددسشح لدددددددددددا شيك لاك ددددددددددد شااشيكلطددددددددددداااشااشيك دددددددددددليي شا ددددددددددددشكدددددددددددبشاش

كددددددددبشيفقدددددددددلبش أيددددددددد ش لددددددددف لي شي دددددددددي شكددددددددددش ددددددددداشاش،شي ددددددددسش ددددددددديئاش  ددددددددداشحدددددددداكش ألددددددددد اسشيكلطعدددددددددا
ك دددددددداشش،قعاللدددددددداشادددددددداشيكددددددددسلشا دددددددد شليدددددددداعشكددددددددبشي ددددددددساشا ا هدددددددداش عددددددددلشااشي عدددددددد شا دددددددد شيك لك دددددددد 

سش ددددددددشكايددددددد شقدددددددلش دددددددياشايقعددددددد شيكدددددددلاا ش  ددددددداشفددددددداييشكدددددددااشيكلكدددددددبشيك لطعدددددددااشييدددددددداششكدددددددااشذكدددددددي
لياشيكلطددددددددددداااش هددددددددددداشايكفددددددددددداششسأددددددددددديلشلاايكع اأدددددددددددسشيكقا ا يددددددددددد شكحسي ددددددددددد شإالطددددددددددداكش دددددددددددييش

                                                           
ش.008،ش 0555اا شل  ششيك ح  شيكقضائي شاللش-1
شيك فع  ش اكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش2656لذاشيك ال شفبشإكراؤلاش  احسشيكقا ااشسقبشش-*
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ااسلشا ددددددد ش  افهددددددداشيددددددداشلقددددددددشالكددددددد شلدددددددائر ش ددددددداش دددددددأ هاشااشفدددددددؤل شإكددددددد ش ددددددداشسف ددددددددشيكلكدددددددبش
يدددددددددددإاشيكلطعدددددددددداشيكدددددددددددااشا دددددددددد شغيدددددددددددسشالدددددددددددا ش فعي دددددددددداشادددددددددددلبشق اكدددددددددددش ددددددددددد شإكدددددددددددايبش،شا يهددددددددددا

ش.1يكلطاااشيك أاسيفشيكقضائي 

 : المطلب الثاني
 الشكلية الخاصة لصحة الشيكالشروط 

 ددددددددددددذكيشيهدددددددددددداشلدددددددددددد لش ددددددددددددك اشلشي ك دددددددددددددشااشيقددددددددددددابشإلشاش،شإاشيك ددددددددددددييشلدددددددددددد لشفحدددددددددددداس 
يفضدددددددددددد اشاددددددددددددل ش يا ددددددددددددا شيلددددددددددددف ا هاشيكقددددددددددددا ااشكددددددددددددي شكأددددددددددددل ششإذيشايددددددددددددس شيدددددددددددداش لددددددددددددسس

قددددددددلشيلددددددددف ابشيكقددددددددا ااشايضدددددددداشاش،ش دددددددد شكأددددددددل شيك ددددددددييشذيفدددددددددشيلكفددددددددايبشيكددددددددايسلشييدددددددددشيللددددددددس
كيشح يدددددددددد شيكفأددددددددددسيا شيكفدددددددددداشكددددددددددذاش،يدددددددددداشلدددددددددد لش كفاسشضددددددددددساس شفددددددددددلاياشلددددددددددذاشيك يا ددددددددددا 

يكفدددددددددداششيسشااشإضدددددددددداي شيك يا ددددددددددا شيلرفياسيدددددددددد كدددددددددداكفاهشفددددددددددسلشا دددددددددد شيك ددددددددددييشا  دددددددددداكشفلياكددددددددددد
إذيششضددددددددددايفهاإإ كا يدددددددددد ششاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعشك  فعددددددددددا  ياش اكلدددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددد ش أدددددددددد  شاا دددددددددد 

فقددددددددابش قددددددددابش،شف كي دددددددددش دددددددداشاليكشااي فدددددددددشكددددددددألي شايدددددددداكاششكددددددددااش دددددددداش ددددددددأ هاشفلددددددددهي شفلياكددددددددد
ك دددددددددداشاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعشايضدددددددددداشك  فعددددددددددا  ياش،  ش ددددددددددياشيأليسيليك قددددددددددالشيدددددددددداشفلدددددددددداي شيك عددددددددددا 

  ا  دددددددددددد شيلطددددددددددددا  ش عضددددددددددددهاش،ش2إ كا يدددددددددددد شفلسيددددددددددددسشيك ددددددددددددييشيدددددددددددداشاددددددددددددل ش اددددددددددددائسشش اك دددددددددددديي ش
ش.يك عت

  :الفرع األول
 الكتابة

شلشيسفددددددددددددددسشيك ددددددددددددددييشا شا ددددددددددددددسشقددددددددددددددا ا اشإلش عددددددددددددددلشفلسيددددددددددددددساش دددددددددددددداشق دددددددددددددد شيكلددددددددددددددالس
الكددددددددددابشيكفدددددددددداشفدددددددددد ابشش دددددددددداكسحاعشإكدددددددددد ش أددددددددددا شيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس اشش،لطسلدددددددددددشك فددددددددددليا اش

                                                           
ش.048  اسشإكيدشياش لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-1
شفحاس شحايئس شش800ي اسشيك ال شش-2
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لش حدددددددددلش أددددددددداشأدددددددددسيلاشي دددددددددفسلطششيك دددددددددييشلدددددددددايكشكدددددددددل شيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شااشيك أدددددددددس 
غيسشااشيك ددددددددددددددددسالطشااشيك يا ددددددددددددددددا شيكفدددددددددددددددداشيلددددددددددددددددف ابشيكقددددددددددددددددا ااش،فلسيددددددددددددددددسشيك ددددددددددددددددييشكفا دددددددددددددددد 

ش،يدددددددددداشلدددددددددد لش كفدددددددددداسشضددددددددددساس شفاييسلدددددددددداشيدددددددددداشيك ددددددددددييشلشي كدددددددددداشااشفقددددددددددابشإلشإذيشأدددددددددد  
كيشكذاش،ااشيكلدددددددددددد لشيكفحدددددددددددداس ش دددددددددددداشرأائأدددددددددددددشيأللالددددددددددددي شا دددددددددددددشلدددددددددددد لش ددددددددددددك اشراأدددددددددددد 

ش،لشيلفدددددددددداجشيك  ددددددددددسعشإكدددددددددد شيكدددددددددد  شا يدددددددددددشأددددددددددسيل اششيددددددددددإاش ددددددددددسلطشيككفا دددددددددد ش  ددددددددددسا ش  ددددددددددد
 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شش370كك ددددددددددددشا ددددددددددداسشإكددددددددددد شذكددددددددددديشيددددددددددداش عدددددددددددتشيقدددددددددددسي شيك دددددددددددال ش

ششش:يكحايئس شيكفاشف  شا  شا د

   :" يحتوي الشيك علل البيانات ا تية

ذكـــــر كلمـــــة شـــــيك مدرجـــــة فـــــي نـــــص الســـــند نفســـــه وبالل ـــــة التـــــي كتـــــب  – 4
   .بها

 ددددددددداشش374لدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضددددددددداشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شلددددددددداش ددددددددداشذشا
ش.يكقا ااشيكفحاس ش قاكهاشيحسشااشي ف  شيك ييشا  شيك يا ا شيآلفي 

 .بالل ة التي كتب بهاو  كلمة شيك مكتوبة في متن الصك – 4

يفضدددددددددددددددديشااشيككفا دددددددددددددددد ش،ش دددددددددددددددد شيك قددددددددددددددددسفياشيك  دددددددددددددددداسشإكيه دددددددددددددددداشاادددددددددددددددد ااش ددددددددددددددددف عاش
لفددددددددددد شيدددددددددددفبشاششلددددددددددداشالدددددددددددي  شي  دددددددددددا شذكدددددددددددياش،ش  أدددددددددددا شا يهددددددددددداش ددددددددددداشق ددددددددددد شيك  دددددددددددسع
يكددددددددددذ شلشيكدددددددددددااشكددددددددددذكيشإلشإذيشفدددددددددداييس شييددددددددددددششيكفلقدددددددددد ش دددددددددداشاحددددددددددالشيك دددددددددددييشيكأددددددددددليي

 ش ددددددددددددلشااشيكددددددددددددااشيك ددددددددددددييش لددددددددددددسسش كفدددددددددددداسشايدددددددددددد ش،ييك فلط  دددددددددددد شقا ا دددددددددددداشكدددددددددددد شيك يا ددددددددددددا 
كددددددددددذكيشيدددددددددداأل سشيكأددددددددددالسش ايلددددددددددلط شيكهدددددددددداففش دددددددددداشاشش،اأددددددددددا شاقاياددددددددددلشلددددددددددلللاشيكقددددددددددا اا

 دددددددددلي ش   ددددددددد ش عدددددددددياش ددددددددداشيك قدددددددددالشش يك  دددددددددي(يكلدددددددددالسش يكع يددددددددد (شإكددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش
ياك دددددددددددددييشلش دددددددددددددلشااشيكدددددددددددددااش،لشيعف دددددددددددددسش يكاشإكددددددددددددد ش دددددددددددددر شآردددددددددددددسشيفقدددددددددددددلبشللدددددددددددددف  د
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يدددددددددداشفلدددددددددداي شش1يحددددددددددس ش حددددددددددس شيك قددددددددددالاشش لددددددددددسسيش كفا دددددددددداشلفدددددددددد شيكددددددددددااشقددددددددددا  شك فددددددددددليا 
ش.يك عا   ش ياشيأليسيل

اشيككفا ددددددددددددددد شيددددددددددددددداشيك دددددددددددددددييشلشيقفأدددددددددددددددسشلاسلددددددددددددددداشا ددددددددددددددد شااشفكدددددددددددددددااشالي شي  دددددددددددددددا ش
 ليدددددددددثشإذيش،ش ددددددددد شلددددددددداش دددددددددك شحدددددددددالس ش   دددددددددئشك كفدددددددددايبشيكأدددددددددسيا،شييدددددددددديلكفدددددددددايبشيكدددددددددايسلش

 اكفددددددددداكاشلشي كددددددددداشإ  دددددددددا شيلكفدددددددددايبشيكأدددددددددسياشاش،شي عدددددددددل  شيككفا ددددددددد شي عدددددددددلبش عهددددددددداشيك ددددددددديي
ش.يكل لشيك كفاسشإلش دشا 

 ااف اسلدددددددددداشيكلطسيقدددددددددد ش،شاف ددددددددددلاشال يدددددددددد شيككفا دددددددددد شيدددددددددداشيكقددددددددددا شيك لط قدددددددددد شيدددددددددداشيي  ددددددددددا 
يكشكا دددددددددددددد ش اليدددددددددددددد شااشفأددددددددددددددسيا شلدددددددددددددداش،شيك   دددددددددددددد شي  ددددددددددددددا شح يدددددددددددددد شيكاقددددددددددددددائ شيكقا ا يدددددددددددددد 

ياككفا ددددددددد شفعدددددددددلش ددددددددداشاقدددددددددا شالدددددددددائ ش،2ايددددددددداشكا ددددددددد شقي ددددددددد شيكلددددددددد شيك دددددددددسيلشإ  افددددددددددشاششقا ا يددددددددد 
فف يددددددددددداش كا هددددددددددداشالي شإ  دددددددددددا ش هيدددددددددددأ شلددددددددددد  اشاقددددددددددد ش  ددددددددددداكشاش،شيي  دددددددددددا شا ددددددددددد شييلطددددددددددد  

ش.3شكي شاق شإ اس شيك ايعاششيكل 

ذيشكدددددددددااش    ددددددددداش دددددددددسش  دددددددددا ،ش لددددددددد شيكفدددددددددايبشيك دددددددددييشليئ ددددددددداشلددددددددداش   ددددددددد ش قدددددددددل شلدددددددددذيشاي 
ش255.555راأددددددددددد شإذيشحددددددددددداااشقي فددددددددددددش،ششي كددددددددددداشإ  دددددددددددا شلدددددددددددذيشيك   ددددددددددد شإلش اككفا ددددددددددد يددددددددددد 

 دددددددددداشيكقددددددددددا ااشش444ذشقضدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ش،إلي دددددددددداسشحايئددددددددددس 
ايدددددددددلشادددددددددداشفحاسيدددددددددد شإذيشكدددددددددااشيكفأدددددددددسفشيكقددددددددددا ا اشيا ددددددددددشيدددددددددداشغيدددددددددسشيك دددددددددايلشيك،ش4يك دددددددددل ا

 دددددددددددددا شيددددددددددددد شيحدددددددددددددااشيي ،شااشكدددددددددددددااشغيدددددددددددددسش لدددددددددددددللشيكقي ددددددددددددد شلي ددددددددددددداسشحايئدددددددددددددس ش255.555
ش. اشكبشياحلش  شيقضاش ر فشذكي،ش اك هالشياشاحالاشااشي قضائد

                                                           
ش.264ا لشيك علطاش ل لشل ال،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش.268يك سح ش  لد،ش ش-2
ش.268اسشل يبش  اسشإكيدشياشا لشيك علطاشل ال،ش سح شلا  ،ش اأابشا ش-3
شش0558يا ياش05يك ؤسيشياشش58/50الك شلذاشيك ل ش  احسشيكقا ااشسقب:شش-4
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يكددددددددددذ شي  دددددددددد ش   ردددددددددداشاشش  دددددددددداشفقددددددددددلبش ر دددددددددد شإكدددددددددد شااشيلكفددددددددددايبشيكددددددددددايسلشيدددددددددداشيك دددددددددديي
يدددددددداشذي شيكاقدددددددد شيهدددددددداشا دددددددداس شادددددددداشاش،ش قددددددددلياشي ددددددددك شلي دددددددداشك  لددددددددف يلشيدددددددداشذ دددددددد شيكلددددددددالس

فحددددددددددااشلشاش،لشي كدددددددددداشإ  افدددددددددددشإلش اككفا دددددددددد شليدددددددددداشك لددددددددددالسشيدددددددددداشذ دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يددددددددددد
ش.1لشا شالي  ش اشالائ شيي  ا شيكعالي شاششييدشلش هال شيك هال

  :الفرع الثاني
 الكفاية الذاتية

ا شيكفددددددددددددليا ش ددددددددددددياش،ش2ف فقدددددددددددد شيكلقددددددددددددا شيك ا فدددددددددددد ش اك ددددددددددددييشادددددددددددداشلطسيدددددددددددد شيكفاهيددددددددددددس
الشي ك ددددددددددددددشااشيددددددددددددؤل شلدددددددددددددذاشيكااي ددددددددددددد شإذيشكددددددددددددبشيكددددددددددددداشكاييددددددددددددداش ذيفددددددددددددددش،يك فعددددددددددددا  ياش دددددددددددددد
 عسيددددددددد ش ضددددددددد ااشيلكفدددددددددايبششا يددددددددددشلطددددددددد عيلا ددددددددد ش لددددددددداشيك ددددددددداش حدددددددددسلشش لدددددددددفق ش   لدددددددددد

ذيشاش،ااشايقعدددددددددددد شراسحيدددددددددددد شيكددددددددددددايسلشييدددددددددددددشلااشيكلاحدددددددددددد شك سحدددددددددددداعشإكدددددددددددد شا شلدددددددددددد لشردددددددددددداسحا ي 
فاقدددددددددفشإ  دددددددددا شيلكفدددددددددايبشيكدددددددددايسلشييددددددددددشا ددددددددد شيللدددددددددف الشإكددددددددد شاقدددددددددائ شااشفأدددددددددسيا شراسحددددددددد ش

لشي ك دددددددددددش،شااشا ددددددددد شيكلددددددددد شيكدددددددددايسلشييددددددددددشا ددددددددد ش دددددددددسلطشااشقيدددددددددل،شا ددددددددداشفضددددددددد  دشيك ددددددددديي
كددددددددددذكيشي ددددددددددفسلطشيك  ددددددددددسعشالشيع دددددددددد شيأل ددددددددددسش اكددددددددددلي ش،شك ايدددددددددداكشااشيددددددددددؤل شااي فدددددددددددشكددددددددددألي 

ش.3يك احدش اشيكلالسشك  للاسشا يدشا  شا شقيلشااش سلطش

ييحدددددددددسشااشفكدددددددددااش،شلدددددددددذيشاك ددددددددداشكدددددددددااشيك دددددددددييشيحدددددددددسشااشيكدددددددددااشكاييددددددددداشيددددددددداشذيفدددددددددد
  ددددددددددد ششح يددددددددددد شيكفأدددددددددددسيا شيكقا ا يددددددددددد شيك فع قددددددددددد ش ددددددددددددشايسل شا ددددددددددد شذي شيكلددددددددددد لش يك ددددددددددديي(

يك فعدددددددددددددددددا  ياش اك دددددددددددددددددييش دددددددددددددددددسلطشيكضدددددددددددددددددا اشش اكدددددددددددددددددأاشيضددددددددددددددددد،شيك يا دددددددددددددددددا شيلرفياسيددددددددددددددددد 
ا دددددددددددد شاحدددددددددددددششيللفيدددددددددددالطاشإذشي ددددددددددددفسلطشيكقددددددددددددا ااشااشيددددددددددددسلشفاقيددددددددددد شيكضددددددددددددا اشيللفيددددددددددددالطا

                                                           
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش404ي اسشيك ال شش-1
شفحاس ش أس شش376فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش356ي اسشيك ال شش-2
شفحاس ش أس .ش374 اش   شيكقا ااشاكذكيشيك ال شش370يك ال شي اسشيك قس شيك ا ي ش اشش-3
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يدددددددددداشلاكدددددددددد شاددددددددددلبشاحددددددددددالش كددددددددددااشيدددددددددداشيك ددددددددددييشكددددددددددأاشف دددددددددد شكدددددددددد شيك سيغددددددددددا شاش،1يك دددددددددديي
ااش،شييحددددددددددااشااشيكفددددددددددسش يددددددددددااشيكضددددددددددا اشا دددددددددد شيكاسقدددددددددد شيك فأدددددددددد  ش ددددددددددد،شيك احددددددددددال شييددددددددددد

ككاشلشفعف ددددددددددسشايقعدددددددددد ش،يكضدددددددددد ااشبشييددددددددددداسقدددددددددد ش لددددددددددفق  شي ددددددددددياشييهدددددددددداشيك كددددددددددااشيكددددددددددذ شفدددددددددد
ي   ددددددددداشفعف ددددددددددسشالدددددددددي  شضدددددددددد ااشاش،شراسحيددددددددد شاددددددددداشيك ددددددددددييشيفاقدددددددددفشيكددددددددددلي شا ددددددددد شاحاللددددددددددا
ش.كلي ش    شيك ييشياشلاك شي ف اعشيك للاسشا يدشااشيكلي 

ش377الددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضددددددددداا ل اشقضددددددددد شيددددددددداشيك دددددددددال ش
ذكدددددددددديشإا ددددددددددالشاششد، ددددددددددأاشيكفددددددددددسشيكفاهيددددددددددسشا دددددددددد شيك ددددددددددييش  لدددددددددد دددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس ش

ك للكددددددددد شا ددددددددد ششك  دددددددددلاشيكك ايددددددددد شيكذيفيددددددددد شيكدددددددددذ شيقفضددددددددداشااشيكدددددددددااشيك دددددددددييشكاييددددددددداش ذيفدددددددددد
يإذيشاسلشيكفاهيدددددددددسشا ددددددددد شاسقددددددددد ش لدددددددددفق  شاددددددددداشيك دددددددددييشيددددددددد شيعدددددددددلشفاهيدددددددددسيش ددددددددد ش ضددددددددد ا د،

لدددددددداشيأل ددددددددسش  لدددددددددشيكددددددددذ شارددددددددذش دددددددددشاش،ش2لايكدددددددد شلدددددددد شراضددددددددع شأللكددددددددابشيكقددددددددا ااشيك ددددددددل ا
يللفيدددددددددالطاشإذشقضددددددددد ش دددددددددأاشيكفدددددددددسششيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضددددددددداشيي ددددددددداشيفع ددددددددد ش اكضددددددددد اا

ش.3يكض ااشيللفيالطاشا  شيك يي

ك دددددددددداشقضدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش ددددددددددأاشيكددددددددددااشيك ددددددددددييشيك لددددددددددلطسش اضدددددددددد شرلطددددددددددياش
يكهدددددددددلفش ددددددددداشاضددددددددد شكددددددددد شيكفأدددددددددسيا شيك اليددددددددد شيكفددددددددداشاش،4 فدددددددددايايياشا ددددددددد شاحددددددددددشيك ددددددددديي

كذيفيدددددددددد شك  ددددددددددييشلفدددددددددد شفددددددددددسلشا دددددددددد شيك ددددددددددييشا دددددددددد شذي شيك ددددددددددييشلدددددددددداشفلقيدددددددددد شيكك ايدددددددددد شي
لدددددددداشاششيكقيددددددددابش قددددددددابشيك قددددددددالشيدددددددداشفلدددددددداي شيك عددددددددا   ش ددددددددياشيأليددددددددسيلاشيددددددددؤل شااي فدددددددددشالدددددددد

يكضددددددددددد ا ا شيكفددددددددددداشف كددددددددددداشيكلا ددددددددددد ش ددددددددددداشيكلأدددددددددددا شا ددددددددددد شلقددددددددددددشيكدددددددددددايسلشيددددددددددداشش لدددددددددددلإ
ش.يك يي

                                                           
شفحاس شحايئس .ش365ي اسشيك ال شش-1
شش308ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
شفحاس ش أس شش852ي اسشيك ال شش-3
شفحاس شحايئس شش820ي اسشيك ال شش-4
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:المبحث الثاني  
 البيانات اإللزامية لصحة الشيك

 دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شيكحايئددددددددددددس شا دددددددددددد ش ح اادددددددددددد شش370كقددددددددددددلش أدددددددددددد شيك ددددددددددددال ش
يك دددددددددييشلفددددددددد شيعفدددددددددلش ددددددددددشكدددددددددألي شايددددددددداكشفقدددددددددابششيفعدددددددددياشااشي دددددددددف  شا يهددددددددداش ددددددددداشيك يا دددددددددا 

رفياسيددددددددددد ش،إضددددددددددداي شإكددددددددددد ش يا دددددددددددا شي قدددددددددددابشيك قدددددددددددالشيددددددددددداشفلددددددددددداي شيك عدددددددددددا   ش دددددددددددياشيأليسيل
فقايددددددددد شاششي كددددددددداشك  فعدددددددددا  ياش اك دددددددددييشإضدددددددددايفهاش فددددددددد شكدددددددددااش ددددددددداش دددددددددأ هاشفلدددددددددهي شفلياكدددددددددد

ش.ض ا ا شيكاياكش    ردشياشيللفلقا 

 ددددددددداشش374ايضددددددددداشيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال شيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس اشلددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددش
ش:شش فعستشكهذاشيك يا ا شيي اشي ااششيكقا ااشيكفحاس 

 : المطلب األول
 البيانات اإللزامية التي يجب توافرها في الشيك

كقدددددددددلشلددددددددددللشيك  ددددددددددسعشيك يا ددددددددددا شييكاي يدددددددددد شيكفددددددددداشيفعددددددددددياشااشيلفددددددددددا شا يهدددددددددداشيك ددددددددددييش
ش.لااششلاف اساش يكا

 : الفرع األول
 السند نفسه بالل ة التي كتب بها ذكر كلمة شيك مدرجة في نص

ككدددددددددداشيفلدددددددددد  شك  فعا دددددددددد ش اكلدددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددد ش عسيدددددددددد شيكلدددددددددد لشيكددددددددددذ شيفعا دددددددددد ش دددددددددددش
ااحددددددددسشيكقددددددددا ااشضددددددددساس شذكددددددددسشك  دددددددد ش ددددددددييشيدددددددداش ددددددددفاشيكلدددددددد لشذيفدددددددددش ددددددددذي شيك ردددددددد شيكفدددددددداش
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ذكدددددددديشف ييددددددددايشكدددددددددشادددددددداش عددددددددتشيكلدددددددد لي شيكفحاسيدددددددد شيك  ددددددددا ه شكدددددددددش    دددددددداشاش،ش1شكفددددددددسش هددددددددا
  ددددددددددا شذكدددددددددديشااشيكفددددددددددسشاشش،لطدددددددددد ع شيكددددددددددلي شكددددددددددل شيللدددددددددداشيك ددددددددددأاشيدددددددددداشيكلدددددددددد فح شيكايح دددددددددد

 دددددددددددذكيشاشش،اشيليعدددددددددددايشأل دددددددددددسشيددددددددددد اش  احدددددددددددسشلدددددددددددذيشيك دددددددددددييش:يكلدددددددددددالسشيكأدددددددددددير شيكفاكيددددددددددد 
ذكسشك  ددددددددد شاش،يكدددددددددااشلدددددددددلفشيكلدددددددددالسشلددددددددداشفلسيدددددددددسشيك دددددددددييش  ددددددددداشلشيدددددددددلعش حدددددددددالشك  دددددددددي

 ددددددداش دددددددبشيكدددددددااشقدددددددا  شك فدددددددليا شاشش دددددددييشيددددددداش دددددددفاشيكلددددددد لشفع ددددددداشاددددددداشذكدددددددسش دددددددسلطشيأل دددددددس
لدددددددددددداش دددددددددددداشذلددددددددددددسشإكيدددددددددددددشاشش،2لااشااشيكددددددددددددااشيلددددددددددددبشيك لددددددددددددف يلش لدددددددددددد اقاش ك  دددددددددددد شأل ددددددددددددسش

ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس ش قاكهاش350يك  سعشيك أس شياشإلل شيقسي شيك ال ش

.. الشــــــــيك المشــــــــروط دفعــــــــه لشــــــــخص مســــــــمل ســــــــواس نــــــــص فيــــــــه علــــــــل ."
 .شرط األمر أو لم ينص يكون قابال للتداول بالتظهير "

 : لفرع الثانيا
 أمر غير معلق علل شرط بدف  مبلغ معين

يلددددددددددددف ابشيكقددددددددددددا ااشضددددددددددددساس شيلفددددددددددددايكشيك ددددددددددددييشا دددددددددددد شا ددددددددددددسشأددددددددددددسييش احدددددددددددددش دددددددددددداش
يكلددددددددالسشإكدددددددد شيك لددددددددلاسشا يدددددددددش ددددددددلي ش   دددددددد ش قددددددددل ش لددددددددللشا دددددددد شاحدددددددددشيكلقدددددددد شك حددددددددسلش

اشيكدددددددددددااش لدددددددددددفل شيكدددددددددددلي شيك دددددددددددييش اأددددددددددد دشالي شك ايددددددددددداكشيحدددددددددددسشاشذكددددددددددديشاا،3لطددددددددددد عيل
يك ددددددددددددييشفدددددددددددداسيخشيللددددددددددددفلقا شيرف ددددددددددددفشادددددددددددداشفدددددددددددداسيخششيددددددددددددإذيشذكددددددددددددسشيددددددددددددا،لط عكددددددددددددل شيل
يددددددددددددإاشذكدددددددددددديشلشيددددددددددددؤل شإكدددددددددددد شش،لدددددددددددداش دددددددددددداشيلدددددددددددد  ش اك ددددددددددددييشذ شيللددددددددددددفلقا اششيي  دددددددددددداك
لددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشاش، ددددددددد شيعدددددددددلشلدددددددددذيشيك يدددددددددااشكدددددددددأاشكدددددددددبشيكاشيك ددددددددديي لطددددددددد اش

ش:شش اشيكقا ااشيكفحاس ش قاكهاش855يكحايئس شايضاشياش  شيك ال ش

                                                           
1
 -Jean –Pierre Le Gall, Droit commercial, 12 
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ــــــد  اال إن"  ــــــاس ل ــــــد و  طــــــالعالشــــــيك واجــــــب الوف ــــــذلك يع ــــــالف ل ــــــل شــــــرط مخ ك
 كأن لم يكن".

اشقدددددددددددلشكددددددددددددااشيك  دددددددددددسعشيك أددددددددددددس شاك دددددددددددسشلقدددددددددددد ش ددددددددددداشيك  ددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شا ددددددددددددل اش
ش، األسقدددددددداباشش دددددددداكلسافشيأل ددددددددسشا دددددددد ش   دددددددد ش قددددددددل ش عددددددددياش كفدددددددداسشي ددددددددفسلطشااشيددددددددسلشلددددددددذي

ذكددددددددديشف اليددددددددداشأل شفلسيدددددددددفشااشفاايدددددددددسشيددددددددداش لددددددددد شيلكفدددددددددايبش اك دددددددددييش  ددددددددداشي عدددددددددثشيك قددددددددد شاش
ش.لذيشفأكيلشك ل اي شيكقا ا ي شك  يياششياش دايلئف ااشياش  ا شيك فعا  

 : الفرع الثالث
 اسم الشخص الذي يجب عليه الدف  ) المسحوب عليه (

يعف ددددددددددسشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشيك ددددددددددلياشيألا شيكددددددددددذ شي ددددددددددابش ددددددددددلي ش   دددددددددد شيك ددددددددددييشكددددددددددل ش
ف  يدددددددددذيشأل دددددددددسشأدددددددددالسشإكيددددددددددش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالسش  ددددددددداكشا ددددددددد ش قا ددددددددد شيكايددددددددداكششلطددددددددد عيل

ك اشيحدددددددددددسشااش،يعدددددددددددياشيلدددددددددد دشفعيي ددددددددددداشكاييدددددددددداش  اييددددددددددداشك حهاكدددددددددد يحسشااشاش،يك احددددددددددالشكليددددددددددد
قددددددددلشا دددددددداسشيك  ددددددددسعشيك أددددددددس شإكدددددددد شذكدددددددديشاش،   ي(شيكددددددددااشيك لددددددددلاسشا يدددددددددشيدددددددداشيك دددددددديي

ك دددددددددداش  دددددددددد شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شااشلشيلددددددددددلسشيك ددددددددددييشإلشا دددددددددد ش أددددددددددسفشش،1أددددددددددسيل ش
ااش قااكدددددددددددد شااش ؤللدددددددددددد ش اكيددددددددددددد شااشا دددددددددددد ش أدددددددددددد ل شيكأدددددددددددددكايشيك سيليدددددددددددد شااش أددددددددددددد ل ش

ك شحا ددددددددددسشاش،غيسلدددددددددداش دددددددددداشيك ؤللددددددددددا شيك اكيدددددددددد اششيكراي دددددددددد شيكعا دددددددددد اششيأل ا ددددددددددا اششيكاليئدددددددددد  ي 
يلددددددددددبشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشيحددددددددددسشذكددددددددددسشا اي دددددددددددشلفدددددددددد شيفلدددددددددد  شك لا دددددددددد شيكددددددددددذلاسشإكيدددددددددددش

يددددددددفبششاراأددددددددشاكقدددددددد تشقي دددددددد شيك ددددددددييشا  دددددددداشا دددددددددشيحددددددددااشك لطددددددددسيفشفضدددددددد ياشيك ددددددددييش كا دددددددد
ش.2ييدشيكلي ش
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 : الفرع الراب 
 مكانهو  بيان تاريش إنشاس الشيك

 يددددددددددددد شيكفددددددددددددداشيحدددددددددددددسشااشيفضددددددددددددد  هاشيك دددددددددددددييشك افدددددددددددددليلش ددددددددددددددش ددددددددددددداشيك يا دددددددددددددا شييكاي
ال يددددددددد شفددددددددداسيخشيي  ددددددددداكشيددددددددداشكا ددددددددددششف دددددددددلااش،قا ا ددددددددداش يدددددددددااشفددددددددداسيخشإ  ددددددددداكشيك دددددددددييشا كا د

إذيشكددددددددددااشيكلدددددددددالسشا ددددددددددلشفلسيدددددددددساشك  ددددددددددييشففددددددددداييسشكليدددددددددددشيألل يدددددددددد ش ددددددددداشيلددددددددد يش دددددددددداكفلق ش
 ااف اسشااشيك دددددددددددييشيك اقددددددددددد ش ددددددددددداشق ددددددددددد ش،يكقا ا يددددددددددد شيكفددددددددددداشفؤل ددددددددددددشكدددددددددددذكيشك فاقيددددددددددد شا يدددددددددددد

لاش ددددددددداشاش،ااشا دددددددددس ااششااشادددددددددلي اشيألل يددددددددد شااشياقدددددددددليهاشيعدددددددددلش دددددددددالط شك ددددددددداشلددددددددد  شيكقأدددددددددس
 دددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شش376ذلددددددددسشإكيددددددددددشيك  ددددددددسعشيك أدددددددددس شايضدددددددداشيددددددددداش دددددددد شيك دددددددددال ش

ش:ششيكفاشف  شا  شا د

عـــــــديمي األهليـــــــة و  " تكـــــــون التزامـــــــات ناقصـــــــي األهليـــــــة الـــــــذين ليســـــــوا تجـــــــارا
ين أو ضـــــــــامنين الناشـــــــــئة عـــــــــن توقيعـــــــــاتهم علـــــــــل الشـــــــــيك كســـــــــاحبين أو مظهـــــــــر 

 .احتياطيين أو بأية صفة أخر  باطلة بالنسبة إليهم فقط "

ا دددددددددداش يددددددددددااش كددددددددددااشيي  دددددددددداكشيي يددددددددددلشيدددددددددداشلاكدددددددددد شي ف دددددددددداعشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشادددددددددداش
لشيفلددددددددد  شكددددددددددشذكددددددددديشإذيشكدددددددددبشياحدددددددددلشاش،إذشيلددددددددد شك لا ددددددددد شيكسحددددددددداعشا ددددددددد شيكلدددددددددالس،يكدددددددددلي 

ش كااشاحالشيكلالسشياشيك يي.

 : الفرع الخامس
 توقي  من أصدر الشيك

 دددددددددسش  ددددددددداشااشيلكفدددددددددايبشيكأدددددددددسياشيلدددددددددف لش ددددددددداشفاقيددددددددد شيك دددددددددر شيكردددددددددا ش ددددددددداشكددددددددد ش
  ددددددددددددداشااشيكلدددددددددددددالسشلددددددددددددداشاش،شلددددددددددددد ي  اششإسيل شلدددددددددددددس شلااا ددددددددددددددشلشيكفدددددددددددددايبشاش،شايددددددددددددداسشييسيل 

كذكيشلشي كدددددددددددداشك  ددددددددددددييشااشاش،الدددددددددددداش لددددددددددددسسشيك ددددددددددددييشيك  فددددددددددددابشيألأدددددددددددد اشيدددددددددددداشيك دددددددددددديي
إكاي دددددددداشيكفاقي شيك ددددددددسيلشل دددددددداشك يددددددددااشاش،يسفددددددددسشا شيكفددددددددايبش دددددددداشكددددددددبشيفضدددددددد اشفاقيدددددددد ش أددددددددلسا
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لدددددددددذيش ددددددددداشاكدددددددددلاشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيددددددددداشيك قدددددددددس شيألريدددددددددس ش ددددددددداشاش،شلددددددددداشفاقيددددددددد شيكلدددددددددالس
..شفاقيدددددددددد ش دددددددددداشاأددددددددددلسشيك ددددددددددييش. دددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس ش قاكهدددددددددداشاش370 دددددددددد شيك ددددددددددال ش

ذيشكدددددددددددااشفاقيددددددددددد شيكلدددددددددددالسش دددددددددددااسيشيددددددددددد شي دددددددددددابش إي ددددددددددداكشقي ددددددددددد شيك ددددددددددديياششا،( يكلدددددددددددالس ش،ي 
 شيكدددددددددددذياشيحه دددددددددددااشغيدددددددددددسشااشفاايدددددددددددسشيكفاقيددددددددددد شلشيلدددددددددددا شلااشأدددددددددددل ش ددددددددددداقاشيكفاقيعدددددددددددا

لدددددددددداشيك  دددددددددلاشيكددددددددددذ شف  دددددددددااشيك  ددددددددددسعشاششذكددددددددديشإا ددددددددددالشك  دددددددددلاشيلددددددددددفق كي شفاقيعدددددددددا اش،يكفاايس
 ددددددددددددداشيكقدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس شش375اشكدددددددددددددذيشيك أدددددددددددددس شيددددددددددددداش ددددددددددددد شيك دددددددددددددال ش،1يكحايئدددددددددددددس ش

ش:ششيكفاشف  شا  شا داششيك أس 

االلتـــــــزام بـــــــه أو  شـــــــيك توقيعـــــــات أشـــــــخاص ليســـــــت لهـــــــم أهليـــــــة" إذا حمـــــــل ال
ــــــــر ملزمــــــــة ألصــــــــحابها  ــــــــين أو توقيعــــــــات غي توقيعــــــــات مــــــــزورة أو ألشــــــــخاص وهمي
ألســـــــباب أخـــــــر  أو لمـــــــن وقـــــــ  الشـــــــيك بأســـــــمائهم فـــــــعن التزامـــــــات غيـــــــرهم مـــــــن 

 .الموقعين عليه تبقل م  ذلك صحيحا "

إذشيقفأدددددددددددسشا دددددددددددسشيكددددددددددد لط اشل ددددددددددداشا ددددددددددد شيأل دددددددددددرا شيكدددددددددددذياشكيلددددددددددد شكهدددددددددددبشال يددددددددددد ش
يددددددددددداشلدددددددددددياشف قددددددددددد ش،ل ااششاشااشفاقيعددددددددددددش ددددددددددداش دددددددددددر يلكفدددددددددددايبش اك دددددددددددييش لددددددددددد سشفاايدددددددددددسش

اشا يددددددددددش،ش2  فحددددددددد شككددددددددد شآ اسلددددددددداشاششيكفاي دددددددددا ش ددددددددداقاشيك ددددددددداقعياشا ددددددددد شيك دددددددددييشأدددددددددليل 
 فدددددددد شلطددددددددسحشيك ددددددددييشك فددددددددليا شاي فقدددددددد ش دددددددداش ددددددددر شآلرددددددددسشلشيع ددددددددبش ايقعدددددددد شيكفاايددددددددسش ددددددددبش

للددددددددداشيك يددددددددد شيكسحددددددددداعشا ددددددددد شكددددددددد شلدددددددددؤلكش،ييل شكلا  ددددددددددشيألريدددددددددسشإكددددددددد ش دددددددددر ش دددددددددا ا
عايش فاايدددددددددددددسشفاقيددددددددددددد شيكلدددددددددددددالسشألاشيلكفدددددددددددددايبشيكأدددددددددددددسياشكي شكهدددددددددددددبشااشيدددددددددددددلياش،يك ددددددددددددداقعيا

لشا قددددددددد شكددددددددددش  ددددددددداقاشيكفاقيعدددددددددا شاششيكفدددددددددايبش لدددددددددفق ش لدددددددددف لش ددددددددداشفاقيددددددددد شيك دددددددددر شذيفدددددددددد
ش.3

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش355ي اسشيك ال شش-1
ش.305ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.202اسيس شأاكلاشيكايلع ،ش سح شلا  ،ش ش-3
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ذكددددددددددديشاششلدددددددددددذيشاي كددددددددددداشك لدددددددددددالسشااشي يدددددددددددسش رأددددددددددداشآردددددددددددسشك فاقيددددددددددد ش دددددددددددللش  دددددددددددد
ا  شيكاكيددددددددد شيددددددددداشلدددددددددذاشيكلاكددددددددد شااشي دددددددددياشا دددددددددلشفاقيعددددددددددش أ ددددددددددشاش،  احدددددددددسشاكاكددددددددد شراأددددددددد 

لشادددددددددلش لدددددددددؤالش رأدددددددددياشا ددددددددداشيفضددددددددد  دشيك دددددددددييشاش،يكاكاكددددددددد يقدددددددددابش دددددددددذكيشاددددددددداشلطسيددددددددد ش ي 
 دددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شش352ذكدددددددددديشإا ددددددددددالش  دددددددددداشحدددددددددداك ش دددددددددددشيك ددددددددددال شاش، دددددددددداشيكفاي ا 

لـــــم يكـــــن وكـــــيال عنـــــه و  مـــــن وقـــــ  شـــــيكا بالنيابـــــة عـــــن شـــــخصاشش:يكحايئدددددس ش قاكهدددددا
شفي ذلك يصب  بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتضل الشيك".

  ددددددددددد شيكلقدددددددددددا شيكفددددددددددداشكا ددددددددددد شلدددددددددددفؤا ششاشإذيشاايددددددددددد ش قي ددددددددددد شيك دددددددددددييشفدددددددددددؤا شإكيدددددددددددد
   شيكلكددددددددددبشيلددددددددددس شا دددددددددد شكدددددددددد ش دددددددددداشفحدددددددددداااشلددددددددددلالشاش،إكدددددددددد ش دددددددددداشااددددددددددبشيك يا دددددددددد شا ددددددددددد

كددددددددبشيكدددددددداش  اضدددددددداشااشي فهدددددددد شاكاكفدددددددددشاكددددددددابشاششا يدددددددددشإذيشلددددددددلسشيكاكيدددددددد ش دددددددديكااش،1 يا فدددددددددش
ش،حددددددددددااشك  لدددددددددلاسشا يدددددددددددشيكددددددددددذ شليعدددددددددددشيكسحددددددددداعشا يدددددددددددش قي فدددددددددددشكا  دددددددددد اش،ش رأدددددددددياش ددددددددددد

ذيشحددددددددددداااشلدددددددددددلالشيكاكاكددددددددددد شاكدددددددددددابشيددددددددددداشيكلددددددددددداش لالشيكفددددددددددداشيعف دددددددددددسشيك دددددددددددييشراسحددددددددددداشاددددددددددداشي 
ش.2للاللاش

ش000538شيدددددددددددددداشلددددددددددددددذيشيك ددددددددددددددأاشقضدددددددددددددد شيك لك دددددددددددددد شيكع يدددددددددددددداشيدددددددددددددداشقسيسلدددددددددددددداشسقددددددددددددددباش
،إذشلدددددددددددددا شيك لدددددددددددددؤاكي شيكحايئيددددددددددددد شك اكيددددددددددددد شيددددددددددددداشيك دددددددددددددييش08/50/0552يك دددددددددددددؤسيشيددددددددددددداش

ششش:أ دقض ش 

 ددددددددددداشيك لددددددددددددفقسشا يدددددددددددددشقضددددددددددداكشااشيك لددددددددددددؤاكي شيكح ائيدددددددددددد شاددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش"
سأدددددددددديلشفقددددددددد شايضدددددددددداشا دددددددددد شيكاكيددددددددد شيدددددددددداشيكلددددددددددلسشا دددددددددل اشيلددددددددددلسشسأدددددددددديلششلاا دددددددددييش
يفعددددددددددددياشفل دددددددددددد ش لددددددددددددؤاكيفدشادددددددددددداشاششألاش  ع دددددددددددددشلددددددددددددذيشيلطددددددددددددسحشيك ددددددددددددييشك فددددددددددددليا ، اك ددددددددددددد

ش.ش"ذكي

                                                           
شفحاس شحايئس .ش352ي اسشيك قس شيألريس ش اش  شيك ال شش-1
ش.055 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-2
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 ددددددددددداشااسي شلددددددددددددذاشيكقضدددددددددددي شيف ددددددددددددياشااشيك لطعدددددددددددااشضددددددددددددلاش ددددددددددداك قتشاليدددددددددددد شا دددددددددددد ش
يك ع ش،سأدددددددددددددددديلشلااقلددددددددددددددددبشيكحدددددددددددددددد يشك  لك دددددددددددددددد شيل فليئيدددددددددددددددد ش فه دددددددددددددددد شإأددددددددددددددددليسش ددددددددددددددددييش

يأددددددددددددددلسشيدددددددددددددداش، دددددددددددددداشقددددددددددددددا ااشيكعقا ا ش473 يدددددددددددددددش اك ددددددددددددددال شيك عاقددددددددددددددسشااششيك  أددددددددددددددا 
أدددددددددددسل شييددددددددددددش ددددددددددداك سيك ش لحددددددددددد شااشيك ددددددددددداللش  شش22/58/2666لقددددددددددددشلكدددددددددددبش فددددددددددداسيخش

يكلا  دددددددددد شللددددددددددبشاششب(شاكددددددددددلشا دددددددددد شا دددددددددددشلدددددددددداشيكددددددددددذ شاأددددددددددلسشيك دددددددددديكا ش لدددددددددد شيك فا عدددددددددد 
 ااف دددددددددددددداسشااشكليدددددددددددددددشاكاكدددددددددددددد شفا يقيدددددددددددددد ش دددددددددددددداشلطددددددددددددددسفشلددددددددددددددذيشيألريددددددددددددددسش،يكلددددددددددددددالسش عشا(

ابش ح يدددددددددددد شيكع  يدددددددددددا شيكراأدددددددددددد ش ددددددددددددش أدددددددددددد فدشيكقيددددددددددداششك فأدددددددددددسفشيدددددددددددداش ل ددددددددددددشيكفحدددددددددددداس 
ش.ااشيك فهبشاكي 

ليدددددددددددددثشا ددددددددددددددشلدددددددددددددا ش اسلددددددددددددداشيددددددددددددداشيللدددددددددددددفئ افشيك سيددددددددددددداعش ددددددددددددداشيك يا ددددددددددددد شيكعا ددددددددددددد ش
يكدددددددددددذ شاش،اأدددددددددددلس شيكرسيددددددددددد شيكحايئيددددددددددد شيكفا عددددددددددد شك ح ددددددددددد شقضدددددددددددائاشيكقدددددددددددسيسشيك لطعدددددددددددااشييد

شي فهدددددددد ش دددددددداشحهفدددددددددشإكدددددددد شااشيكفه دددددددد شغيددددددددسش ا فدددددددد شضددددددددلشيك ددددددددفهبشكا دددددددددشكددددددددبشيقددددددددبش فلسيددددددددس
ش ل شيك فا ع شياشقضي شيكلا .فاقي شيك ييشاش

ليددددددددددثشسا شيك لك دددددددددد شيكع يدددددددددداشااش دددددددددداشيؤرددددددددددذشا دددددددددد شيكقددددددددددسيسشيك لطعددددددددددااشييدددددددددددشغيددددددددددسش
ذكدددددددددديشألاشيكفأددددددددددسييش دددددددددداك سيك شقددددددددددلشحدددددددددداكش ع دددددددددد ش  دددددددددداش،ش ددددددددددسلالشا دددددددددد شأددددددددددال داششلددددددددددليل
أل دددددددددددددش دددددددددددداشيك لددددددددددددفقسشقضدددددددددددداكشااشيك لددددددددددددؤاكي شيكح ائيدددددددددددد ش، لطا قدددددددددددداشك قا اااششك ايدددددددددددد شييددددددددددددد

يضدددددددددداشا دددددددددد شيكاكيدددددددددد شيدددددددددداشيكلددددددددددلسشسأدددددددددديلشفقدددددددددد شاشلااادددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ألاشلط يعددددددددد شيكع ددددددددد شيكأدددددددددالس ش،ا دددددددددل اشيلدددددددددلسشسأددددددددديلش اك ددددددددددشك ددددددددداشلددددددددداشيك دددددددددأاشل دددددددددا

  دددددددددددأاشيكاكاكددددددددددد شلددددددددددداشإأدددددددددددليسشيكأددددددددددديشيلدددددددددددف ابش ددددددددددداشيكاكيددددددددددد شيكفلقددددددددددد ش ددددددددددداشاحدددددددددددالش
اشارددددددددددد ش هدددددددددددذيشاقعددددددددددد ش لدددددددددددؤاكيفدشيكحايئيددددددددددد شاددددددددددداشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييشاش،يكسأددددددددددديل ي 
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ش.لاش إلط قددددددددددشك فدددددددددليا سأددددددددديلش ااف ددددددددداساش أدددددددددلسيشك  دددددددددييشيكدددددددددذ شفلقددددددددد ش  ع ددددددددددشالدددددددددشلاا
ش.1كهذيشسيض شيك لك  شيكع ياشيكلطعاشكعلبشيكفألي اش

                                                           
ش.283 ش0550،شل  ش0يلحفهالشيكقضائاشاللشرا شجشش-1
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:المبحث الثالث  
 الجزاسات المترتبة عن تخلف بيان من البيانات اإللزامية

يفسفددددددددددسشا دددددددددد شفر ددددددددددفش يددددددددددااش دددددددددداشيك يا ددددددددددا شييكاي يدددددددددد شيك فلط  دددددددددد شقا ا دددددددددداشلاف دددددددددداسش
يه دددددددددايش ددددددددداشيك يا دددددددددا ش ددددددددداشش،آ ددددددددداسشفرف دددددددددفش دددددددددارف فشال يددددددددد شكددددددددد ش يدددددددددااشيك دددددددددييش ددددددددديكا

ش،إكدددددددددددد ش لطدددددددددددد اشيك ددددددددددددييشقا ا دددددددددددداش ليددددددددددددثشلشيسفددددددددددددسشا شا ددددددددددددسشقددددددددددددا ا اشايددددددددددددؤل شفر  هدددددددددددد
لدددددددددد لشاددددددددددال ششإكدددددددددد شفلددددددددددا شيك ددددددددددييشإكدددددددددد شال ددددددددددايش دددددددددداشيك يا ددددددددددا ش دددددددددداشيددددددددددؤل شفر  هدددددددددداش

إكدددددددد شفلددددددددا شيك ددددددددييشإكدددددددد ششال ددددددددايش دددددددداشيك يا ددددددددا ش دددددددداشيددددددددؤل شفر  هدددددددداششكإلقددددددددسيسش ددددددددالكفايب،
ش.ل لشفحاس شآرس

 : المطلب األول
 انات اإللزامية تخلف البي

ك افددددددددددليلش اك ددددددددددييششايك أددددددددددس شي ددددددددددفسلطشاش دددددددددداشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شساي دددددددددداشااشكدددددددددد 
ذيشرددددددددد شيك ددددددددددييش  هدددددددددداشيدددددددددد شاشش،ضدددددددددساس شيلفايئدددددددددددشا دددددددددد ش يا دددددددددا ش لددددددددددلل شيدددددددددداشيكقددددددددددا اا ي 

 .يعلش يكاشإلشياشلال شيلف  ائي شل ق شيي اس شإكيها

  :الفرع األول
 بطالن الشيك بطالنا مطلقا 

ذكدددددددددددددديشااش،فاقيدددددددددددددد شيكلددددددددددددددالسشي لطدددددددددددددد شيك ددددددددددددددييش لط  دددددددددددددداش لط قاإذيشفر ددددددددددددددفش يددددددددددددددااش
ش دددددددددالكفايبفاقيددددددددد شيكلدددددددددالسشي  ددددددددد شيك اهدددددددددسشيك دددددددددال شيكدددددددددذ شيدددددددددل شا ددددددددد شسضددددددددداشيكلدددددددددالسش

لشفكدددددددددااشاششدشي قدددددددددلشيلكفدددددددددايبشسكددددددددداشيكسضددددددددداشيي لطددددددددد لا ددددددددداش،شيكأدددددددددسياشيكدددددددددايسلشيددددددددداشيك ددددددددديي
ش.ك  ييشا شقي  شقا ا ي 
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ش202شاشيددددددددداشلدددددددددذيشيك دددددددددأاشقضددددددددد ش لك ددددددددد شيكددددددددد قتشيك أدددددددددسي شيددددددددداشيكلطعددددددددداشسقدددددددددب
ش:د أ شش405 شش00 شش03/53/2672ح ل شش2672كل  ش

اشلشياحدددددددددددلشيددددددددددداشيكقدددددددددددا ااش ددددددددددداشي دددددددددددابشااشفكدددددددددددااش يا دددددددددددا شيك دددددددددددييش لدددددددددددسس ش ردددددددددددلطشش
يقدددددددددلطشيفعدددددددددياشااشيل ددددددددد شيك دددددددددييشفاقيددددددددد شيكلدددددددددالسشأل ددددددددددشإذيشرددددددددد ش ددددددددداشلدددددددددذيش،شيكلدددددددددالس

ش.شش1ياشيكفعا  شا دشلشيؤ دشاششيكفاقي شيكااشاسق شلشقي  شكها

يضددددددددددددداشإذيشردددددددددددد ش دددددددددددداش يددددددددددددااش قا دددددددددددد شيكايددددددددددددداكشاشيأرددددددددددددذشيك ددددددددددددييش  دددددددددددد شيكلكددددددددددددبشا
يددددددددددإذيشكددددددددددبشيعدددددددددياشيدددددددددداشيك ددددددددددييشاأددددددددد شاأدددددددددد يشيلكفددددددددددايبش،ك كفايبش ااف ددددددددداساشي ددددددددددك ش لددددددددد 

لشيأدددددددددديشااشيكددددددددددااش دددددددددديكاشاش،2 اكفدددددددددداكاشإ لطددددددددددا شيك ددددددددددييشاشش اضدددددددددداعشيي لطدددددددددد ش دددددددددداشغيددددددددددس
ش.3ك اشلشي كاشااشيفلا شإك شل لشاال ش

 : الفرع الثاني
 تحول الشيك إلل سند عادي 

يك يا ددددددددا ش دددددددداشيددددددددؤل شفر  هدددددددداشإكدددددددد شفلددددددددا شيك ددددددددييشإكدددددددد شلدددددددد لشاددددددددال شل ددددددددايش دددددددداش
يفلقدددددددد شذكدددددددديشإذيشكددددددددبشيددددددددسلشيدددددددداشيك ددددددددييشك دددددددداش ددددددددييشااشكفددددددددسشاش،شيرضدددددددد شك قاياددددددددلشيكعا دددددددد 

شاسشيلددددددددبشيك لددددددددلاسشا يدددددددددفدددددددداسيخشإ  ددددددددائدشااشغددددددددااشفر ددددددددفشش ريددددددددسشيك ردددددددد شيك لددددددددسسش هددددددددا
ذكيشااش، ددددددددددددددددذكيشي قددددددددددددددددلشيك ددددددددددددددددييشأدددددددددددددددد فدشك ددددددددددددددددييش دددددددددددددددداشيك اليدددددددددددددددد شيكحايئيدددددددددددددددد اش،غيسلااش

قددددددددددلشيفلددددددددددا ش،ييكحايئيدددددددددد ش قددددددددددسس شيقددددددددددلطشك  ددددددددددييشلااش دددددددددداقاشيكلدددددددددد لي شيكفحاسي يكحددددددددددايكي ش

                                                           
ش.040كيدشياشا لشيك علطاش ل لشل ال،ش سح شلا  ،ش   اسشإش-1
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش64ي اسشيك ال شش-2
ش.027 لل شيكل يلاش سح شلا  ،ش ش-3
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ألاشيلدددددددددبشيك لدددددددددلاسش،يك دددددددددييشيكرددددددددداكاش ددددددددداشيلدددددددددبشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشإكددددددددد شلددددددددد لشأل دددددددددس
ش.1ا يدشكي ش يا اشإكاي ياشي  ائد

  :الفرع الثالث
 البيانات التي ال أثر علل تخلفها 

يك دددددددددددييشإذيششر  هددددددددددداشا دددددددددد ل ددددددددددايش دددددددددداشيك يا دددددددددددا شيكفدددددددددداشإذيشفر  ددددددددددد شيدددددددددد شا ددددددددددسشكفش
ش، ددددددداشيلددددددد ش ل هددددددداشيددددددداشاليكشيكااي ددددددد شيكفددددددداشاحدددددددل ش ددددددداشاح هددددددداشاحدددددددلشيددددددداشلدددددددذيشيألريدددددددس

يدددددددددإذيشفر دددددددددفش يددددددددددااش كدددددددددااشيكدددددددددلي شيعف ددددددددددسشيك كدددددددددااشيك احدددددددددالش حا ددددددددددسشيلدددددددددبشيك لددددددددددلاسش
 يددددددددددددااش كددددددددددددااشيي  دددددددددددداكشإذشيعف ددددددددددددسشيك كددددددددددددااشيك احددددددددددددالشاش،شا يدددددددددددددش   ا دددددددددددد ش كددددددددددددااشك ددددددددددددلي 

ذلدددددددددددددسشإكيددددددددددددددشيك  دددددددددددددسعشلاش ددددددددددددداشاش، حا دددددددددددددسشيلدددددددددددددبشيكلدددددددددددددالسش   ا ددددددددددددد ش كدددددددددددددااشكإل  ددددددددددددداك
ششش: اشيكقا ااشيكفحاس ش قاكدش373ل شيك أس شايضاشياش  شيك ا

ــــــادة  ــــــي الم ــــــذكورة ف ــــــات الم ــــــن أحــــــد البيان ــــــذا  445" الصــــــك الخــــــالي م ــــــن ه م
 :  القانون ال يعتبر شيكا إال في الحاالت ا تية

ــــــــر مســــــــتحق  –أ  ــــــــاس اعتب ــــــــان الوف ــــــــان مك ــــــــن بي ــــــــا م ــــــــان الشــــــــيك خالي إذا ك
 يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.الوفاس في المكان الذي 

ـــــــي  –ب  ـــــــه صـــــــدر ف ـــــــر أن ـــــــان إصـــــــداره اعتب ـــــــان مك إذا خـــــــال الشـــــــيك مـــــــن بي
 موطن الساحب ".

اشإذيشردددددددددددد شيك ددددددددددددييش دددددددددددداشذكددددددددددددسشيلددددددددددددبشيك لددددددددددددف يلشيكددددددددددددذ شيددددددددددددفبشفلسيددددددددددددسشيك ددددددددددددييش
ذكيشااش  كيددددددددد شيك دددددددددييشفدددددددددفبشاددددددددداش،ك ائلفددددددددددشيدددددددددإاشذكددددددددديشلشيدددددددددؤل شإكددددددددد ش لطددددددددد اشيك ددددددددديي

                                                           
ش اش   شيكقا اا.ش305فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش308ي اسشيك ال شش-1
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ش،1كلط يعدددددددددد شيك ددددددددددييشكددددددددددألي شايدددددددددداكشفحددددددددددس ش حددددددددددس شيك قددددددددددالشئددددددددددلذكدددددددددديشاااششلطسيدددددددددد شيكفلدددددددددد يب
ذكددددددددددديشااشفدددددددددددليا شيك دددددددددددييشيدددددددددددفبشإ ددددددددددداشاددددددددددداشلطسيددددددددددد شيكفلددددددددددد يبشيكيدددددددددددلا شااشاددددددددددداشلطسيددددددددددد ش

شك اشا ددددددددددددديش دددددددددددداشيك دددددددددددديي،يدددددددددددداشح يدددددددددددد شيكلددددددددددددال شيعف ددددددددددددسشيكلا دددددددددددد ش لددددددددددددف يلاششيكفاهيددددددددددددس
 ددددددددددددداشيكقدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس شيكحايئدددددددددددددس ش حدددددددددددددللاشفحيددددددددددددداشش370 ددددددددددددداكسحاعشكددددددددددددد  شيك دددددددددددددال شاش

ش:ششي فسيلطشلي شيك ييشإك 

إكددددددددد ش دددددددددر ش لددددددددد  ش ددددددددد ش دددددددددسلطشأدددددددددلييشيع دددددددددسشا ددددددددددش ك  ددددددددد ش يأل دددددددددس(شااشش–يش
شد.لا 

 ددددددددددر ش لدددددددددد  ش دددددددددد ش ددددددددددسلطشيع ددددددددددسشا دددددددددددش ك  دددددددددد ش كيلدددددددددد شأل ددددددددددس(شااشك دددددددددداشش–سش
شآرسش هذيشيك ع  .

يك  أددددددددددددددا شاششك لا دددددددددددددد شإاشيك ددددددددددددددييشيك لددددددددددددددلاسشك ائددددددددددددددل ش ددددددددددددددر ش لدددددددددددددد  ش–جش
ك اشااش،كلا  دددددددددددد(شااش ددددددددددداشيدددددددددددؤل شإكددددددددددد شلدددددددددددذيشيك ع ددددددددددد شيعف دددددددددددسش ددددددددددديكاشكلا  ددددددددددددشييددددددددددددش اا

شيشيكذ شكبشيذكسشييدشيلبشيك لف يلشيعلش   ا  ش ييشكلا  دا.يك ي

يفضدددددددددديش دددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شاادددددددددد اشكي يدددددددددد شفعيددددددددددياشيك لددددددددددف يلشيدددددددددداشيك ددددددددددييشايدددددددددداش
كددددددددددذكيشإذيشلددددددددددلسشاش،اشكلا  دكيك ددددددددددييشيعددددددددددلش ددددددددددي دددددددددداششاياشيك لددددددددددف يلييددددددددددلاكدددددددددد شاددددددددددلبشفع

ااشا شا ددددددددددداس شاردددددددددددس شش،يك دددددددددددييشك أددددددددددد ل ش دددددددددددر ش لددددددددددد  ش ددددددددددد شذكدددددددددددسشاشااشكلا  ددددددددددددشا
ااشكلا ددددددددددد شلدددددددددددذيششيليعدددددددددددايشكع ددددددددددداش: دددددددددددييشيكأدددددددددددير شيكفاكيددددددددددد ك  ا  ددددددددددد شكدددددددددددأاشيدددددددددددسلشيددددددددددداشي

إذشف فقدددددددددددد ش، ددددددددددددذكيشيكددددددددددددااشيك ددددددددددددر شيكلددددددددددددائاشكهددددددددددددذيشيك ددددددددددددييشلدددددددددددداشيك لددددددددددددف يلاش،شيك دددددددددددديي

                                                           
ش.78ش–ش73اي اشللاشيكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش ش-1
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يكددددددددااشلددددددددذيشيك ددددددددييشقددددددددا  شك فددددددددليا شاشش  كيدددددددد شلددددددددذيشيك ددددددددييش اكفلدددددددد يبش دددددددداش ددددددددر شآلرددددددددس
ش.1كلا  داشاشيك ييشا اس شاغاك اش اشيفض اششإذشلشي فسلطشذكسشيلبشيك لف يل

 ددددددددددددداشش377ك دددددددددددددال شاش  ددددددددددددد شيك اقدددددددددددددفشيفردددددددددددددذاشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس شيددددددددددددداش ددددددددددددد شي
ياف سشيك ددددددددددييشاش،اشاحددددددددددااش  اح هدددددددددداشااشيلددددددددددلسشيك ددددددددددييشكلا  ددددددددددديكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شيكفدددددددددد

ش.يكذ شكبشيسلشييدشيلبشيك لف يلش   ا  ش ييشك لا  

اشيدددددددددددداشغيددددددددددددسشلددددددددددددذاشيكلددددددددددددال شيددددددددددددإاشيكلدددددددددددد لشيكردددددددددددداكاش دددددددددددداشيك يا ددددددددددددا شييكاي يدددددددددددد ش
ك فلط  ددددددددددد شقا ا ددددددددددداشلشيعف دددددددددددسش ددددددددددديكاشيددددددددددداش ادددددددددددسشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس ش ااف ددددددددددداساشيك ددددددددددد ابشي

ا  دددددددددددداشااش،أللكا دددددددددددددشلددددددددددددايكش دددددددددددداشليددددددددددددثشييأددددددددددددليسشااش دددددددددددداشليددددددددددددثشفقسيددددددددددددسشيكعقا ا 
ييأدددددددددليسشااشيكعقا دددددددددا شليدددددددددثشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شلأدددددددددسشالكدددددددددابشيك دددددددددييشلدددددددددايكش ددددددددداش

 حددددددددددسيئبش ي  دددددددددداشلددددددددددللشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيكعقا ددددددددددا شيك فع قدددددددددد ش،2يدددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس ش
 دددددددددذكيشفكدددددددددااشاششغيسشا ددددددددددشكدددددددددبشيلدددددددددللشا ش ع ددددددددد شك  ددددددددديي،يك دددددددددييشيددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا 

يكحددددددددسيئبشيك عاقددددددددسشا يهدددددددداشلدددددددداشف دددددددديشيأليعددددددددا شيكفدددددددداشفددددددددسلشا دددددددد شيك ددددددددييشيكددددددددذ شيكف  دددددددد ش
ش سالطدشايقاشأللكابشيكقا ااشيكفحاس .

 : المطلب الثاني
 تحريفها و  صورية البيانات اإللزامية

ك دددددددداشقددددددددلشيددددددددسلش،شلشيع ددددددددسشادددددددداشيكلقيقدددددددد شكك دددددددددشقددددددددلشيددددددددسلشيدددددددداشيك ددددددددييش يددددددددااشأددددددددليي
شيفبشفلسي دشلايكشا لشإ  اكشيك ييشااشا  اكشفلياكد.اششياشيك ييش يااشأليي

                                                           
ش.70يكعسي اشاآرساا،ش سح شلا  ،ش شاي اش-1
شا اشي يهاش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش844ي اسشيك ايلشش-2
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 : الفرع األول
 صورية البيانات اإللزامية 

اك ددددددددددسش دددددددددداش يا افدددددددددددشييكاي يدددددددددد شفع دددددددددداشيكأدددددددددداسي شااشيددددددددددلااشيدددددددددداشيك ددددددددددييش يددددددددددااشااش
شيي  دددددددددداكش ردددددددددداكفشك فدددددددددداسيخشيكلقيقدددددددددداشفدددددددددداسيخشكأاشيددددددددددلااشييدددددددددددش يدددددددددداا،ك لقيقدددددددددد ش ردددددددددداكف

كدددددددددذيشاششكدددددددددذكيشفدددددددددلاياشيلدددددددددبشيكلدددددددددالس،شذكددددددددديشكردددددددددستشإر ددددددددداكش قددددددددد شال يددددددددد شيكلدددددددددالساش
اشيفسفددددددددسشا يهدددددددداش لطدددددددد اشيك ددددددددييش لط  دددددددداش ددددددددلاششلدددددددداشيدددددددداشلقيقدددددددد شيأل ددددددددسشيلددددددددباششفاقيعددددددددد
ش،ذكدددددددددديشكرددددددددددستشيكفهددددددددددسسش دددددددددداشيك لددددددددددؤاكيا شيك فسف دددددددددد شادددددددددداشيكفعا دددددددددد ش اك دددددددددديياش،1 لدددددددددد يا

لشفع دددددددددددددسشاددددددددددددداشيك يا دددددددددددددا شاششاشيك دددددددددددددييغيسلددددددددددددداش ددددددددددددداشيك يا دددددددددددددا شيكفددددددددددددداشقدددددددددددددلشفدددددددددددددسلشيددددددددددددداش
ا دددددددددددالشك  دددددددددددلاشيك دددددددددددك ي شيكدددددددددددذ شيعف دددددددددددسشالدددددددددددلشسكدددددددددددائاشيكلددددددددددد لي شاششغيسشا دددددددددددديكلقيقيددددددددددد ، ي 
ا دددددددد ش دددددددداشيددددددددلااشأدددددددداسي شاششيددددددددإاشلددددددددذيشيك ددددددددييشيسفددددددددسشكدددددددد شيآل دددددددداسشيكقا ا يدددددددد ش،يكفحاسيدددددددد 

ا لئددددددددددذشفكددددددددددااشآ دددددددددداسشأدددددددددداسي شلددددددددددذاشاش،يك يا ددددددددددا شااشي  دددددددددد شذكدددددددددديش كايدددددددددد شالددددددددددائ شيي  ا 
ش.يااشيكأاس يك يا ا ش للسشال ي شيك 

كدددددددددددذيشاششإذيشكدددددددددددااشيك يدددددددددددااشيكدددددددددددذ شفدددددددددددسلشا يددددددددددددشيكأددددددددددداسي شلددددددددددداشيلدددددددددددبشيكلدددددددددددالس: أوال
ك دددددددداشكدددددددداشاقدددددددد شا دددددددد شيك ددددددددييش الددددددددبش ددددددددر شلااشا  دددددددددشااشلشاحددددددددالشكدددددددددشيدددددددداش،شفاقيعددددددددد
ا شيلدددددددددددبشال ددددددددددداشييفسفدددددددددددسشا ددددددددددد شذكددددددددددديش لطددددددددددد اشيلكفدددددددددددايبشيكأدددددددددددسياش اك لددددددددددد  ش،يكايقددددددددددد 

 اييقدددددددددددد شل عددددددددددددليبشفاقيعدددددددددددددشيدددددددددددداشيك ددددددددددددييشلااشاششالسشيكددددددددددددذ شاسلشيلدددددددددددد داددددددددددددك لددددددددددددالسشيك
غيسش،يأل ددددددددسشيكددددددددذ شكددددددددبشيلأدددددددد شيدددددددداشلددددددددذاشيكلاكدددددددد ،شإسيلفدددددددددشيكفدددددددداشيع ددددددددسشا هدددددددداش دددددددداكفاقي 

اشذكددددددددددديش،2ااشلدددددددددددذيشلشيلدددددددددددا شلااشأدددددددددددل شيكفاي دددددددددددا ش ددددددددددداقاشيك ددددددددددداقعياشا ددددددددددد شيك دددددددددددييش
ش.إا الش   لاشيلفق كي شيكفاقيعا شك اشل  ش يا د

                                                           
شفحاس ش أس .ش355فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش355ي اسشيك ال شش-1
شفحاس شحايئس شا   شيك ال شايضاش اك ل  شك   سعشيك أس .ش355ي اسشيك ال شش-2
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ــــــــا  يدددددددددشيك يددددددددااشيكددددددددذ شفددددددددسلشا يدددددددددشيكأدددددددداسي شلدددددددداشيلددددددددبشيك لددددددددلاسشا إذيشكدددددددداا :ثاني
كدددددددأاشيلدددددددلسش دددددددييشا ددددددد ش  ددددددديشال ددددددداشلشاحدددددددالشكددددددددشيددددددداشيكايقددددددد ش،يكدددددددذ شلددددددداشليئ ددددددداش  ي

أل دددددددددسشي كددددددددداشااشيفلدددددددددا شإكددددددددد شلددددددددد لشاششي ددددددددداشلدددددددددذاشيكلاكددددددددد شي قدددددددددلشيك دددددددددييشأددددددددد فدشك ددددددددديي
ذكدددددددددددديشااشيلددددددددددددبشيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشلش،1ايقدددددددددددداشكقااددددددددددددل شفلددددددددددددا شيكفأددددددددددددسيا شيكقا ا يدددددددددددد ش

ش. اك ل  شك ل لشأل سشايعف سشإكاي ي

  :الفرع الثاني
 البيانات اإللزامية في الشيك تحريف 

،شيقأدددددددددلش فلسيدددددددددفشيك ددددددددددييشفرييدددددددددسشيك يا ددددددددددا شيكدددددددددايسل شييددددددددددش لطسيدددددددددد شغيدددددددددسش  ددددددددددساع
لددددددددددايكشف دددددددددديشيكفدددددددددداشالسحهدددددددددداشيكلددددددددددالسش   لدددددددددددشا ددددددددددلشفلسيددددددددددساشااشيكفدددددددددداشاضددددددددددي  شإكيدددددددددددش

يكددددددددددااش دددددددددداش ددددددددددأاشلددددددددددذيشيكفرييددددددددددسشإلددددددددددليثشاش،شا  دددددددددداكشفلياكدددددددددددشكأددددددددددير شيكفاهيددددددددددسش دددددددددد  
يددددددددددددسلشاش،شتشيك دددددددددددداقعياشا دددددددددددد شيك ددددددددددددييفعددددددددددددلي شيدددددددددددداشيك سيكدددددددددددداشيكقا ا يدددددددددددد شككدددددددددددد شااشكدددددددددددد ع

قددددددددددددلشيقددددددددددددلبشاشش،2يكفلسيددددددددددددفشاددددددددددددال شا دددددددددددد ش   دددددددددددد شيك ددددددددددددييشلددددددددددددايكش اكايددددددددددددال شااش اك قأدددددددددددداا
شلاافدددددددددددداسيخشيلدددددددددددددفلقاقدشااشيدددددددددددددؤرسشااشيلدددددددددددددذفشييددددددددددددددشا ش يدددددددددددددااش  ددددددددددددد ش دددددددددددددسلطشيكسحددددددددددددداعش

لددددددددددددددذفش ددددددددددددددسلطشاددددددددددددددلبشيكضدددددددددددددد ااشإذيش دددددددددددددداشااسلاشالددددددددددددددلشيك اهددددددددددددددسياشيدددددددددددددداشاشش أدددددددددددددداسيف
بشفلسي هددددددددداش لطسيددددددددد شغيدددددددددسشيدددددددددفغيسلاش ددددددددداشيك يا دددددددددا شيكفددددددددداشف  دددددددددأشأدددددددددليل ش دددددددددبشاش،يك ددددددددديي

يفسفسشا دددددددددددد شيك يا ددددددددددددا شيك لسيدددددددددددد شحددددددددددددايكي شحايئيدددددددددددد شايقدددددددددددداشكقاياددددددددددددلشقددددددددددددا ااشاش  ددددددددددددساع،
ش:  دشا  شا دش026يكعقا ا شيكفاشف  شيك ال ش

ــــــي المــــــادة   ــــــرا بعحــــــد  الطــــــرق المنصــــــوص عليهــــــا ف " كــــــل مــــــن ارتكــــــب تزوي
فــــــــــي المحــــــــــررات التجاريــــــــــة أو المصــــــــــرفية أو شــــــــــرع فــــــــــي ذلــــــــــك يعاقــــــــــب  042

                                                           
ش اشيكحايئس . اشيكقا ااشيك لش258ي اسشيك ال شش-1
ش.005 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-2
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ـــــــــــالحبس مـــــــــــن ســـــــــــنة ـــــــــــل خمـــــــــــس ســـــــــــنوات ب ـــــــــــل  311ب رامـــــــــــة مـــــــــــن و  إل إل
 ..".  .دج010111

يفضددددددددددددديش ددددددددددددداش ددددددددددددد شيك دددددددددددددال شااشكددددددددددددد ش ددددددددددددداشيسفكدددددددددددددسشفاايدددددددددددددسيشااشفلسي ددددددددددددداشيددددددددددددداش
إذشااسلاشيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس ش،يك لدددددددددددددسسي شيكفحاسيددددددددددددد شايك دددددددددددددييشيعف دددددددددددددسش لدددددددددددددسسيشفحاسيدددددددددددددا

،ش1ا يهدددددددددددداشيدددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شش ضدددددددددددد اشالكددددددددددددابشيكلدددددددددددد لي شيكفحاسيدددددددددددد شيك  أدددددددددددداش
 شإضدددددددددداي شإكدددددددددد شإ كا يدددددددددد شإلددددددددددقالطش عددددددددددتشيكلقددددددددددا شيكددددددددددايسل شيعاقددددددددددسش دددددددددداكل  شااشيكرسي دددددددددد

ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش23ياشيك ال 

ك دددددددددددداشيفسفددددددددددددسشا دددددددددددد شفلسيددددددددددددفش يا ددددددددددددا شيك ددددددددددددييش دددددددددددداشيك اليدددددددددددد شيك ل يدددددددددددد شيآل دددددددددددداسش
ش:شيكفاكي 

 اك لددددددددددد  شك  دددددددددددرا شيكدددددددددددذياشاقعدددددددددددايشا ددددددددددد شيك دددددددددددييشق ددددددددددد شفلسيدددددددددددفش يا افددددددددددددشش–ش2
شيكأليل شي فا ااش اك  شيألأ اشق  شيكفلسيف.

عددددددددددلشيكفلسيددددددددددفشي فا ددددددددددااش اك لدددددددددد  شك  ددددددددددرا شيكددددددددددذياشاقعددددددددددايشا دددددددددد شيك ددددددددددييش ش-0
ذكدددددددددددددديشإا ددددددددددددددالشك  ددددددددددددددلاشيك ددددددددددددددك ي شيكددددددددددددددذ شفقددددددددددددددابشا يدددددددددددددددشيكلدددددددددددددد لي شاش دددددددددددددداك  شيك لسف،

 دددددددددددداشش800لدددددددددددذيش دددددددددددداش دددددددددددد شا يددددددددددددشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شيددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال شاش،يكفحاسي 
ششش:س ش قاكديكقا ااشيكفحا

ـــــــــي ـــــــــوقعين الالحق ـــــــــعن الم ـــــــــص الشـــــــــيك ف ـــــــــي ن ـــــــــف ف ـــــــــذا " إذا ورد تحري ن له
ــــــنص المحرف،التحر  ــــــا تضــــــمنه ال ــــــون بم ــــــف ملزم ــــــال ي ــــــون الســــــابقون فع ــــــا الموقع أم

 فيلزمون بما تضمنه النص األصلي ".

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس شا اشي يها.ش456ي اسشيك ال شش-1
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اقدددددددددددددلشل ددددددددددددد شيك  دددددددددددددسعش،1ايضددددددددددددداشاشلددددددددددددداش ددددددددددددداشذلدددددددددددددسشإكيددددددددددددددشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس 
يك أدددددددددددس شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشفعدددددددددددايتشيكضدددددددددددسسشيك فسفدددددددددددسشا ددددددددددد شايددددددددددداكشقي ددددددددددد ش دددددددددددييش

إذيشكدددددددددددبشيكددددددددددداشك لدددددددددددالسشا شلاسشااسشفاقيددددددددددد شيكلدددددددددددالسشييددددددددددددشااشلسيددددددددددد شييددددددددددددش يا افددددددددددددش
كدددددددددد شيف ددددددددددا شيقضدددددددددداش ردددددددددد فشذكدددددددددديشيعددددددددددلشكددددددددددأاشكددددددددددبشاش،يدددددددددداشلددددددددددذيشيكفرييددددددددددسشااشيكفلسيف

ش.2يكا

 : الفرع الثالث
 تزوير بيانات الشيك اإللزامية 

يقأددددددددددلش دددددددددداكفاايسش احدددددددددددشاددددددددددابشفرييددددددددددسشيكلقيقدددددددددد شااشإلدددددددددد  شا ددددددددددسشغيددددددددددسشأددددددددددلييش
سلددددددددد اشش اشيك اليددددددددد شيكقا ا يدددددددد شلدددددددداشفرييددددددددسشك لقيقددددددددد شيدددددددداش لددددددددسساش لدددددددد شا ددددددددسشأددددددددليي،

ش.ش3ااشاسياش إلل شيكلطس شيكفاش  شا يهاشيكقا اا

اشفرييددددددددددددسشك لقيقدددددددددددد ش قأددددددددددددلشيكردددددددددددد شيدددددددددددداش لددددددددددددسسشش:ك دددددددددددداشاددددددددددددسفشيكفاايددددددددددددسش أ ددددددددددددد
سلدددددددددد اش إلددددددددددل شيكلطددددددددددس شيكفدددددددددداش دددددددددد شا يهدددددددددداشيكقددددددددددا ااشفرييددددددددددسيش دددددددددداش ددددددددددأ دشااشيلدددددددددد سش

ش.4ضسسيشا

اش دددددددددددداشيكفعدددددددددددداسيفشيكلددددددددددددا ق شي كدددددددددددداشيكقددددددددددددا ش ددددددددددددأاشيعدددددددددددد شفاايددددددددددددسشيك ددددددددددددييشيع دددددددددددداش
كأاشيفع ددددددددددددلشيكحددددددددددددا اشفرييددددددددددددسش عددددددددددددتش، شيك ددددددددددددييشيألأدددددددددددد ي فرييددددددددددددسشيكلقيقدددددددددددد شيدددددددددددداشاسقدددددددددددد

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش370ي اسشيك ال شش-1
شفحاس ش أس .شش805ي اسشيك ال شش-2
ش.22،ش 0558سشيكللي  شيكقالس شا لشيك فاحشل  اا،شلطس شيكف افشفاايسشيك يكا شايك لؤاكي شا د،ش لطا  شيكع اشش-3
 دسيفشيكلط داي،شيكفاايددسشايكفاييدفشيدداشضداكشيكقضدداكشايك قددش حدد يشاح ايدا شيكفاايددسشايكفاييدف(شيك سكدداشيكقدا اشكإلأددليسي شش-4

ش24،ش 0556يكقا ا ي شيكقالس ،ش
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لقيقفدددددددددددددش رددددددددددددستشييضددددددددددددسيسشاششيك يا ددددددددددددا شيكفدددددددددددداشيل  هدددددددددددداشيك ددددددددددددييشااشفرييددددددددددددسش ضدددددددددددد ا د
ش.1ش اكريسشااشيكفهسسش اشيك لؤاكي 

فاييددددددددددفشيك ددددددددددييش  ددددددددددك شأددددددددددسييشيدددددددددداشاششاشكقددددددددددلشحددددددددددسبشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شفاايددددددددددس
ش: اشقا ااشيكعقا ا شإذشحاكشييهاش478  شيك ال ش

ب رامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن و  بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنة إلـــــــل عشـــــــر ســـــــنوات" يعاقـــــــب  
 : قيمة الشيك أو النقص في الرصيد

 .من زور أو زيف شيكا كل -4

 .كل من قبل استالم شيك مزور أو مزيف م  علمه بذلك " – 0

يفضدددددددديش ددددددددداش دددددددد شيك دددددددددال شااددددددددد اشااشيك  ددددددددسعشيكحايئدددددددددس شكدددددددددبشي ددددددددس ش دددددددددياشحسي ددددددددد ش
يكعقا ددددددددا شيك قددددددددسس ششيك  هددددددددابشااش دددددددداش اليدددددددد شفايي دددددددددشلددددددددايكش دددددددداش اليدددددددد اششفاايددددددددسشيك دددددددديي

ش.كذكي

إذشيعدددددددددددسفش أ ددددددددددددشكددددددددددد ش،ا  ددددددددددداشااشحسي ددددددددددد شيكفاييدددددددددددفشفدددددددددددسلشا ددددددددددد شيك قدددددددددددالشيك عل يددددددددددد 
اشكددددددددددددددد شف ادددددددددددددددسشيددددددددددددددداشقي ددددددددددددددد شا  ددددددددددددددد ش،2يأدددددددددددددددلط اعشكع  ددددددددددددددد شأدددددددددددددددليل شااشفق يدددددددددددددددللاش

 دددددددداششاكددددددددذيشكدددددددد شفددددددددسايثشااشإلرددددددددا ش دددددددداشيكردددددددداسجشكع  دددددددد ش اي دددددددد ش فدددددددد شكدددددددداا،شأددددددددليل 
ش.3ذكيش قألشاض شيكع   شيك اي  شياشيكفليا شااش قألشيكر شااشييضسيسش

اا دددددددددد شردددددددددد فشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيكددددددددددذ شااقددددددددددسشا دددددددددد شحسي دددددددددد شفاايددددددددددسشيك ددددددددددييش
يقدددددددددددلشااقدددددددددددسشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شا ددددددددددد شلدددددددددددذاشيكحسي ددددددددددد ش،يددددددددددداشالكدددددددددددابشقدددددددددددا ااشيكعقا ا 

                                                           
1
 -Marcel Rousselet et autres, Droit pénal spécial, Editions Sirey, Paris ,France,1972,p 143 

ش.ش66ا لشيكسل اشر ي افا،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.22ا لشيك فاحشل ي اا،ش سح شلا  ،ش ش-3
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كا دددددددددددد شيكعقا دددددددددددد شك دددددددددددداشيددددددددددددلااشاش،ش840ذكدددددددددددديشيدددددددددددداشيك ددددددددددددال شاششيدددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس 
كك ددددددددددشكدددددددددبشي دددددددددسشيددددددددداشلدددددددددذيششلاددددددددداكلكدددددددددبش هائيددددددددداش عدددددددددلبشأدددددددددل شلدددددددددذيشيلاششسشيك دددددددددييفاايددددددددد

يأل ددددددددددسشيكدددددددددذ شيلددددددددددف ابشيكسحدددددددددداعش،شلشإكددددددددد شكي يدددددددددد شاقاادددددددددداششيكقدددددددددا ااشإكدددددددددد شيعددددددددد شيكفاايددددددددددس
ش  أ دشك قايالشيكعا  شيك قسس شياشقا ااشيكعقا ا .

شاش ددددددددداكسحاعشكهدددددددددذاشيك دددددددددايلش حدددددددددلشااشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شيدددددددددس ش دددددددددياشيعددددددددد شيكفاييدددددددددف
كدددددددد ش لدددددددد شلددددددددذاشيكحسي دددددددد شيكددددددددذ شيكددددددددااشاششا دددددددداسشإكدددددددد شيعدددددددد شيكفاييددددددددفشيعدددددددد شيكفاايددددددددسشإذاش ي 

يدددددددددداشغاكددددددددددسشيألليددددددددددااشا  دددددددددد شاسقيدددددددددد شااش عل يدددددددددد ش فلياكدددددددددد شقا ا دددددددددداشيدددددددددداش أددددددددددسشااشيدددددددددداش
اشإ قددددددددددا ش دددددددددداكش دددددددددداش عددددددددددلاشيكع  دددددددددد شااشلط ئهدددددددددداشش:اددددددددددسفشيكفاييددددددددددفش أ ددددددددددداشش1يكردددددددددداسجش

ش. لط كشيحع هاش  يه ش ع   شارس شاك سش  هاشقي  

اشيعف ددددددددددددددسشيدددددددددددددداشلكددددددددددددددبشيكع  دددددددددددددد شيكاسقيدددددددددددددد شااسي شيك  كددددددددددددددا شيك ددددددددددددددأذااش إأددددددددددددددليسلاش
ش.2قا ا اشاش

ش،اش ددددددددددددذكيشيكددددددددددددااشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شاك ددددددددددددسشاضددددددددددددالاش دددددددددددداش ايددددددددددددساشيكحايئددددددددددددس 
يلددددددددددددف اليشإكدددددددددددد شذكدددددددددددديشي كدددددددددددداشيكقددددددددددددا شااشحسي دددددددددددد شيكفاييددددددددددددفشلشي كدددددددددددداشااشفددددددددددددسلشا دددددددددددد شاش

يك دددددددددددييش ااف ددددددددددداساشاسقددددددددددد ش دددددددددددك ي شففضددددددددددد اش يا دددددددددددا ش  أدددددددددددا شا يهددددددددددداشيددددددددددداشيكقدددددددددددا ااش
ش. كاشااشيكااش ل شكحسي  شفاايسشيك ييشااشلطسي شفرييسلاي

 طرق تزوير الشيك في القانون التجاري الجزائري : أوال

كدددددددددبشي دددددددددياشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيكلطدددددددددس شيكفددددددددداشيدددددددددفبش هددددددددداشفاايدددددددددسشيك دددددددددييشااش ع ددددددددداس ش
غيسشا ددددددددددش،اردددددددددس شيكلدددددددددال شيكفددددددددداشيفددددددددداييسش هددددددددداشيكدددددددددسكاشيك دددددددددال شكحسي ددددددددد شفاايدددددددددسشيك ددددددددديي

                                                           
ش اشقا ااشيكعقا ا شيك أس .ش050ي اسشيك ال شش-1
شي اسشيك قس شيك ا ي ش اشذي شيك ال شش-2
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 دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا شااشلطددددددددددس شفاايددددددددددسشيك ددددددددددييشش026شيلف ددددددددددفش دددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال 
ل اشيكأدددددددددددددد فياشاش،لدددددددددددددداش  لددددددددددددددهاشلطددددددددددددددس شفاايددددددددددددددسشيك لددددددددددددددسسي شيكفحاسيدددددددددددددد شااشيك أددددددددددددددسيي 

يلدددددددددلسشا ددددددددد شاششكدددددددددألي شك ايددددددددداكشفقدددددددددابش قدددددددددابشيك قدددددددددالاششيك فدددددددددايسفياشك  دددددددددييشكلددددددددد لشفحددددددددداس 
ش:ششفف   شلذاشيكلطس شياشيآلفااشش أسفش   ي(

ش.فق يلشااشفاييفشيككفا  شااشيكفاقي ش–ش2
يأددددددددددددددددددددددلط اعشيف اقددددددددددددددددددددددا شااش أددددددددددددددددددددددا شااشيكفاي ددددددددددددددددددددددا شااش راكأددددددددددددددددددددددا شااشش–ش0

ش إلسيحهاشياشلذاشيك لسسي شيي اش عل.
إضددددددددددددداي شااشإلدددددددددددددقالطشااشفاييدددددددددددددفشيك دددددددددددددسالطشااشييقدددددددددددددسيسي شااشيكاقدددددددددددددائ شيكفددددددددددددداشش–ش4

ش.اال شلذاشيك لسسي شكف قيهاشااشي  افها
ش.1ي فلا ش رأي شيكريسشااشيكل ا ش ل هاش–ش3

يكلددددددددددال شش لددددددددددل شإ شفاايددددددددددسشيك ددددددددددييش فلقدددددددددداشففلقدددددددددد شلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شا شحسي دددددددددد
شش.يك  اسشإكيهاشاا ا

شالهدف من تجريم فعل تزوير الشيك  :ثانيا
 ددددددددددددددداشقدددددددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددددددا شي لددددددددددددددداشااشيك  دددددددددددددددسعشش026 دددددددددددددددف عاش ددددددددددددددد شيك دددددددددددددددال ش

ذكيشكردددددددددددستشيك لاياددددددددددد شا ددددددددددد شاش،يكحايئدددددددددددس شالددددددددددد ش ددددددددددداشليئدددددددددددس شيعددددددددددد شفاايدددددددددددسشيك ددددددددددديي
يددددددددددداش رف دددددددددددفشيك عدددددددددددا   ششالاساشيليحدددددددددددا ا، قددددددددددد شيك فعدددددددددددا  ياش دددددددددددداششلط يعفدددددددددددداششااي فدددددددددددد
 دددددددداشردددددددد  شذكدددددددديشل ايدددددددد شلدددددددد شيكلا دددددددد شيك ا دددددددد شيدددددددداشيك ددددددددييش دددددددداشاششيكفحاسيدددددددد اششيك ل يدددددددد 

ش.2ك شيكف اسشييدش
غيدددددددددددسشا ددددددددددددشكدددددددددددااشي  رددددددددددداشا ددددددددددد شيك  دددددددددددسعشااشيكدددددددددددااشلقيقددددددددددداشاك دددددددددددسشيددددددددددداشاأددددددددددد دش

حاعشإكددددددددد شيكلدددددددددال شيك  ددددددددداسشإكيهددددددددداشسش ددددددددداكاششأل د،أليعدددددددددا شيكفاايدددددددددسشيكدددددددددايسل شا ددددددددد شيك ددددددددديي

                                                           
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش020ي اسشيك ال شش-1
ش.ش488ا لشييكدش ااا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
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اشل ددددددددددايش دددددددددداشيأليعددددددددددا ش دددددددددداشلشيلددددددددددفقيبشيع دددددددددددش دددددددددد شيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شاادددددددددد اش حددددددددددلشا
ش.يك ييشكل لشفحاس شاسقا

الددددددددددداش  ددددددددددد شيكرلطدددددددددددأشيكدددددددددددذ شاقددددددددددد شييددددددددددددشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شيكدددددددددددذ شاكرددددددددددد شايددددددددددد ش
حع شيعددددددددددد شفاايدددددددددددسشيك دددددددددددييشراضدددددددددددعاشك لكدددددددددددابشيكعا ددددددددددد شاش،رأاأدددددددددددي شكفدددددددددددااسشيك ددددددددددديي

ش.1ياشحسيئبشفاايسشيك لسسي ش أ  شاا  ش
ذيشكددددددددددااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شحددددددددددسبشيعدددددددددد شيل  فاايددددددددددسشيك ددددددددددييش فدددددددددد ششكلاددددددددددالددددددددددذيشاي 

يددددددددإاشيك  ددددددددسعشيكحايئددددددددس شحددددددددسبشايضدددددددداشفلدددددددد بشيك ددددددددييشش،  دددددددد ش هائيدددددددداشاددددددددلبشاحددددددددالشيكفاايددددددددس
يإ دددددددددددددشلشيقأددددددددددددلشش،اشيك  لدددددددددددداشا دددددددددددددشيلددددددددددددفع  شا دددددددددددداس شق ددددددددددددا شفلدددددددددددد بش دددددددددددديي،2يك ددددددددددددااس

ي   ددددددددداشيعاقدددددددددسشا ددددددددد شاشش،يكق دددددددددا شيددددددددداشلدددددددددلشذيفددددددددددشألاشيكق دددددددددا شلااشفلددددددددد بشلشيعاقدددددددددسشا يدددددددددد
اشيهددددددددددلفشيك  ددددددددددسعش دددددددددداش،يكع ددددددددددبش ددددددددددذكييكق ددددددددددا ش أددددددددددلا اش فلدددددددددد بشيك ددددددددددييشيك ددددددددددااسش دددددددددد ش

شفحسيبشيع شفل بشيك ييشيك ااسشإك شاض شللشكفليا شيك ييشيك ااس.

                                                           
ش455لش ألط  شااس،ش لؤاكي شيك  يشااشيكاياكش اك ييشيك ااس،شليسشيك هض شيكعس ي شيكقالس ش لااشل  ش  س،ش ل اش-1
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش478ي اسشيك ال شش-2
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:المبحث الراب   
 البيانات االختيارية في الشيك 

ااش ي دددددددددددددداشا دددددددددددددددشلشيقددددددددددددددابشيك ددددددددددددددييشقا ا دددددددددددددداشإذيشكددددددددددددددبشيفضدددددددددددددد اشيك يا ددددددددددددددا شاششلدددددددددددددد  
 ددددددددددداساشالي شغيسشا ددددددددددددشافلدددددددددددهي شكفدددددددددددليا شيك دددددددددددييش ااف،ييكاي يددددددددددد شيك لدددددددددددلل شيددددددددددداشيكقدددددددددددا اا

يقدددددددددددلشاحدددددددددددااشيك  دددددددددددسعشك  فعدددددددددددا  ياش ددددددددددددشإ كا يددددددددددد شإضددددددددددداي ش،شايددددددددددداكشفقدددددددددددابش قدددددددددددابشيك قدددددددددددال
يقددددددددددا شاششيك يا ددددددددددا شيلرفياسيدددددددددد شإكدددددددددد شيك يا ددددددددددا شييكاي يدددددددددد شإذيشكددددددددددااشذكدددددددددديشيلدددددددددده شفلياكددددددددددد

ش.يآلليسشيكعا دددددددددددددد اششفكددددددددددددددااش راك دددددددددددددد شك  اددددددددددددددابشيكعددددددددددددددابش  ددددددددددددددسلطشال،ضدددددددددددددد ا ا شيكايدددددددددددددداكش د
ا ددددددددددد شيك دددددددددددييشكلددددددددددد لششاسشقدددددددددددا ا ا  ددددددددددداشااشفر دددددددددددفشلدددددددددددذاشيك يا دددددددددددا شلشيسفدددددددددددسشا شا ددددددددددد

ذيشالسحدددددددددددد شلددددددددددددذاشيك يا ددددددددددددا شيهدددددددددددداشفددددددددددددؤل ش  دددددددددددد شلاسشيك يا ددددددددددددا شييكاي يدددددددددددد اششفحدددددددددددداس  ش،ي 
شفددددددددددبشذكددددددددددياشش  ع دددددددددد شإذيشفددددددددددبشيلف ددددددددددا شا دددددددددد شإلسيجشا ش يددددددددددااش دددددددددداشيك يا ددددددددددا شيلرفياسيدددددددددد 

ش.ييأ يش   دش   شيك يا ا شييكاي ي ش اشليثشيآل اسشيك فسف  شا يد

  ع  ش،يا ددددددددددا شا دددددددددد شلدددددددددد ي شيك  ددددددددددا اشقددددددددددلشا دددددددددداسشيك  ددددددددددسعشإكدددددددددد ش عددددددددددتشلددددددددددذاشيك 
ي كدددددددددددداشيكقيددددددددددددا شا يهدددددددددددداشا دددددددددددد شردددددددددددد فشيأل ددددددددددددسش اك لدددددددددددد  شك  يا ددددددددددددا شييكاي يدددددددددددد شيكفدددددددددددداش

 دددددددددددداش ددددددددددددياشاشش اكفاكاشيدددددددددددد شي كدددددددددددداشيكقيددددددددددددا شا يهددددددددددددااش،حدددددددددددداك شا دددددددددددد شلدددددددددددد ي شيكلأددددددددددددس
ش:ششيك يا ا شيلرفياسي ش اشي ا

 : المطلب األول
 الوفاس بقيمة الشيك في محل مختار

يك يا ددددددددددا شييكاي يدددددددددد شيكفدددددددددداشي ددددددددددفسلطشيك  ددددددددددسعشيعف ددددددددددسشيكايدددددددددداكش قي دددددددددد شيك ددددددددددييش دددددددددداش
ذيشرددددددددد شيك دددددددددييش ددددددددداش يدددددددددااشاش،شضدددددددددساس شيلفدددددددددايكشيك دددددددددييشا يهددددددددداشك افدددددددددليلش ددددددددددشك ددددددددديي ي 

 كدددددددددددااشيكايددددددددددداكشييكدددددددددددااشيك دددددددددددييشايحدددددددددددسشيكدددددددددددلي شيددددددددددداشيك كدددددددددددااشيك  دددددددددددياش حا دددددددددددسشيلدددددددددددبش
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ذيشذكددددددددددس شاددددددددددل شا ك دددددددددد ش حا ددددددددددسشيلددددددددددبشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشييكددددددددددااشاش،يك لددددددددددلاسشا يددددددددددد ي 
ذيشكددددددددددبشفددددددددددذكسشلددددددددددذاشيك يا ددددددددددا شااشاش،ش ددددددددددذكاسشااليك ددددددددددييشايحددددددددددسشيكددددددددددلي شيدددددددددداشيك كددددددددددااشيك ي 

غيسلدددددددددددداشيكددددددددددددااشيك ددددددددددددييشايحددددددددددددسشيكددددددددددددلي شيدددددددددددداشيك كددددددددددددااشيكددددددددددددذ ش دددددددددددددشيك لدددددددددددد شيألأدددددددددددد اش
ش.1ك  للاسشا يدش

 : الفرع األول
 إدراج المكان المختار في الشيك 

كقدددددددددلشاحدددددددددااشيك  دددددددددسعشااشيعدددددددددياشيددددددددداشيك دددددددددييش لددددددددد ش رفددددددددداسيشيدددددددددفبشييددددددددددشليددددددددد شقي ددددددددد ش
يدددددددداشيك  لطقدددددددد شيكفدددددددداشياحددددددددلش هدددددددداش ددددددددالطاشيك ددددددددييشردددددددد فش لدددددددد شيك لددددددددلاسشا يدددددددددشلددددددددايكش

 ددددددددددددسلطشااشيكددددددددددددااش أددددددددددددسياشااش كف دددددددددددداشك أددددددددددددكايش،يك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددشااش   لطقدددددددددددد شارس 
يك سيليدددددددددددد شألاشيك ددددددددددددييشيكددددددددددددذ شيلددددددددددددلسشا دددددددددددد شغيددددددددددددسشيك  دددددددددددديشااشيك ؤللدددددددددددد شيك اكيدددددددددددد شلش

ش.2يعفلش دشك ييش

 ددددددددددداشش353ل شيك دددددددددددايددددددددددداش دددددددددد شيكدددددددددددذ شاقدددددددددددفشيك  ددددددددددسعشيك أدددددددددددس شاشلدددددددددداش  ددددددددددد ش 
ش:يكقا ااشيكفحاس ش قاكد

اتفـــــــاق خـــــــاص بـــــــين الســـــــاحب والمســـــــحوب عليـــــــه الـــــــنص  بموجـــــــب يجـــــــوزاشش
شا.في الشيك علل الوفاس به في مقر بنك آخر

اشيك  لددددددددددداشا ددددددددددد ش ددددددددددد شيك دددددددددددال شااددددددددددد اشااشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شلأدددددددددددسشإحددددددددددداا ش
يقددددددددددلطشلااش قيدددددددددد شيك فعددددددددددا  ياششإضدددددددددداي شلددددددددددذيشيك يددددددددددااش ددددددددددياشيكلددددددددددالسشايك لددددددددددلاسشا يددددددددددد

شحددددددددددداس شيكحايئدددددددددددس شاا دددددددددددا ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفش374 ي  ددددددددددداشحددددددددددداكش ددددددددددد شيك دددددددددددال شش اك ددددددددددديي،

                                                           
شفحاس شحايئس .ش374ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش373ي اسشيك ال شش-2
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ا يدددددددددددشيحددددددددددااشككدددددددددد ش فعا دددددددددد ش اك ددددددددددييشيلف ددددددددددا شا دددددددددد شإضدددددددددداي شلددددددددددذيشيك يددددددددددااشك  ددددددددددييشاش
ذكيشألاشيك ددددددددددددييشلش، فدددددددددددد شكددددددددددددااشذكدددددددددددديش دددددددددددداش ددددددددددددأ دشفقايدددددددددددد شضدددددددددددد ااشيكايدددددددددددداكش قي فددددددددددددد

 ددددددددددداشاددددددددددداشيلدددددددددددفع ا شيك قدددددددددددالشري ك ددددددددددددشااشيدددددددددددؤل شااي فددددددددددددشيلقفأدددددددددددالي شكدددددددددددألي شايددددددددددداكشف
اشيفسفدددددددددسشا هددددددددداش ددددددددداش ردددددددددالطسش اش،فلدددددددددلش ددددددددداشك يددددددددد شيك قدددددددددالشيك فلياكددددددددد اششيددددددددداشيك عدددددددددا   

  ددددددددددداشيدددددددددددؤل شإكددددددددددد شفح ددددددددددد ش،شيكضدددددددددددياعشااشيكلدددددددددددسق شإلشإذيشكدددددددددددااش لدددددددددددلا اشا ددددددددددد ش  دددددددددددي
ااشادددددددددددداششيك ددددددددددديكا شكدددددددددددل شيك  دددددددددددايشافلدددددددددددايقهاش لطسيددددددددددد ش قددددددددددد شيك قدددددددددددالشيددددددددددداشيكللدددددددددددا ا 

ك ددددددددداشااشلدددددددددلسشيك دددددددددييشا ددددددددد شيأليدددددددددسيلشلشيدددددددددايسشكلا  ددددددددددشضددددددددد ااشش،1لطسيددددددددد شيك قاأددددددددد ش
يكايددددددددددداكش قي فددددددددددددش ادددددددددددسيشك سكدددددددددددااشيك دددددددددددال شيكدددددددددددذ شلشي ك ددددددددددددشااشيعدددددددددددال شيك سكددددددددددداشيك ددددددددددداكاش

ش.ك   ي

 : الفرع الثاني
 يجب أن يكون المكان المختار بنكا 

يك أدددددددددددس شا ددددددددددد شضدددددددددددساس شااشيكدددددددددددااششيك  دددددددددددسعشاشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس كقدددددددددددلشيف ددددددددددد ش
اشششيك أددددددددددا شيكقا ا يدددددددددد شيدددددددددداشلددددددددددذيشيك ددددددددددأااشش دددددددددداشيف ا دددددددددد شلااشا،يك لدددددددددد شيك رفدددددددددداسش  كدددددددددد

اشإذيشالسجشيك كدددددددددددااش،2 دددددددددددفسلطشااشيكدددددددددددااشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشيددددددددددداشيك دددددددددددييش  كددددددددددداشيكفددددددددددداشف
ذيشي ف دددددددددد شاش،يك رفددددددددداسشيددددددددداشيك دددددددددييشاحددددددددددسشا ددددددددد شلا  ددددددددددشيكدددددددددذلاسشإكيدددددددددددشكقددددددددد تشقي فدددددددددد ي 

أددددددددددالسشيك لدددددددددد شادددددددددداشيكددددددددددلي شيدددددددددد شيلدددددددددد شك لا دددددددددد شيللفحدددددددددداجشا يدددددددددددشأل دددددددددددشلشي فددددددددددابش
يكااشك ددددددددددداشادددددددددددياشاش،كدددددددددددذكيشيددددددددددد شيلددددددددددد شكددددددددددددشيكسحددددددددددداعشا يدددددددددددداشش  ددددددددددداكشفحدددددددددددااشيكلا ددددددددددد 

يكسحددددددددداعشا ددددددددد شلددددددددذيشيألريدددددددددسش دددددددددلي شفعدددددددددايتش لددددددددد سشفر  ددددددددددششيك كددددددددااشيك رفددددددددداسش يك  دددددددددي(

                                                           
ش.304لشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ا لشيكل يش-1
شفحاس ش أس .ش378فحاس شحايئس شاكذكيشيك ال شش375ا اسشيك ال شش-2
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 فدددددددد ش  دددددددد شااشل ددددددددايشضددددددددسسش فيحدددددددد شاددددددددلبشف  يددددددددذش1ادددددددداشف  يددددددددذشيلف ددددددددا شيك  ددددددددسبش ي ه دددددددداش
ش.يك  ياششيكذ شكااش ألساشيلف ا شيك  سبش ياشك ش اشيكلالس2لذيشيلكفايبش

  :الثانيالمطلب 
 شرط الضامن االحتياطي 

احددددددددددددددددااشيك  ددددددددددددددددسعشك  فعددددددددددددددددا  ياش اك ددددددددددددددددييشإ كا يدددددددددددددددد شإضدددددددددددددددداي ش ددددددددددددددددسلطشيكضددددددددددددددددا اش
يلفر أدددددددددددشاششذكدددددددددديشكفددددددددددلايبش قدددددددددد شيكلا دددددددددد شيدددددددددداشيك دددددددددديياششيللفيددددددددددالطاشك يددددددددددااشيرفيدددددددددداس 

ش.3ك     شيك ا  ش د

  :الفرع األول
 إدراج شرط الضامن االحتياطي في الشيك 

اشيللفيددددددددددالطاشيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شكقددددددددددلشادددددددددداكثشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش ددددددددددسلطشيكضدددددددددد ا
ششش: اشيكقا ااشيكفحاس شيكفاشف  شا  شا دش367

" إن وفـــــــــاس مبلـــــــــغ الشـــــــــيك يمكـــــــــن أن يضـــــــــمن كليـــــــــا أو جزئيـــــــــا بضـــــــــمان 
يكـــــون هـــــذا الضـــــمان مـــــن ال يـــــر مـــــا عـــــدا المســـــحوب عليــــــه أو و ، احتيـــــاطي كفيـــــل

ش.حتل موق  الشيك "

 ددددددددددداش ددددددددددد شيك دددددددددددال شيفضددددددددددديشااشيك  دددددددددددسعشاحدددددددددددااشإ كا يددددددددددد شضددددددددددد ااشايددددددددددداكشقي ددددددددددد ش
يك ددددددددددددييشك يدددددددددددداشااشحائيدددددددددددداش دددددددددددداشق دددددددددددد شضددددددددددددا اشيلفيددددددددددددالطاشااشك يدددددددددددد شك  فددددددددددددابشإضدددددددددددداياش

                                                           
ش.005ا لشيك علطاش ل لشل ال،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش203ي اسشيك ال شش-2
ش.65ا لشيللاش ااا ،ش سح شلا  ،ش ش-3
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ك ايددددددددداكش قي ددددددددد شيك دددددددددييشيكدددددددددااش لدددددددددؤالشاددددددددداشيكايددددددددداكش قي ددددددددد شيك دددددددددييش لدددددددددؤاكي شفضدددددددددا  ي ش
ش.ش1فحااشيكلا  شيك سااشك  ييش

يكضدددددددددددا اشيللفيدددددددددددالطاششاشيع دددددددددددسشاددددددددددداشيكضدددددددددددا اشيللفيدددددددددددالطاش ع ددددددددددداس شفدددددددددددل شا ددددددددددد 
 ذي دددددددددد ش فاقيدددددددددد شاششكك  دددددددددد ش ق ددددددددددا شكضددددددددددا اشيلفيددددددددددالطاشااش أيدددددددددد شأددددددددددير شارددددددددددس ش  ا  دددددددددد 

ك ددددددددددداشيحدددددددددددسشااشفكفدددددددددددسشلدددددددددددذاشيكأدددددددددددير شا ددددددددددد شاحددددددددددددشيك دددددددددددييشااشا ددددددددددد ش،ضدددددددددددا اشيكاياك
يعف ددددددددسشاشش،يكاسقدددددددد شيك فأدددددددد  ش دددددددددشااشاسقدددددددد ش لددددددددفق  شي ددددددددياشييهدددددددداشيك كددددددددااشيكددددددددذ شف دددددددد شييددددددددد

ك دددددددددداشيحددددددددددسشش،ا دددددددددد شيك ددددددددددييك حددددددددددسلشفاقيدددددددددد شيكضددددددددددا اشيللفيددددددددددالطاششيكضدددددددددد ااشلاأدددددددددد 
لشادددددددددددددلشيكضددددددددددددد ااشلاأددددددددددددد اششااشيلدددددددددددددللشيددددددددددددداشيك دددددددددددددييشيلدددددددددددددبشيك دددددددددددددر شيك ضددددددددددددد اا شي 

يلط دددددددددددد شا دددددددددددد شيكضدددددددددددا اشاليا دددددددددددداشيكقا دددددددددددد شااشيكدددددددددددداياشيللفيددددددددددددالطاشاشش،كأددددددددددداكيشيكلددددددددددددالس
ش.2ااشيكقا  شيك اياشا لشيلقفضاكش

 : الفرع الثاني
 التزامات الضامن االحتياطي 

يكدددددددددددددااشاششيك ضددددددددددددد ااي فدددددددددددددابشيكضدددددددددددددا اشيللفيدددددددددددددالطاش  ددددددددددددداشيكفدددددددددددددابش ددددددددددددددشيك دددددددددددددر ش
اشكددددددددددااشيلكفددددددددددايبشيكددددددددددذ شضدددددددددد  دش ددددددددددالط شأل شلدددددددددد سشآرددددددددددسشاششيكفاي دددددددددددشأددددددددددليلاشلفدددددددددد  ي 

ذكددددددددديشإا دددددددددالشك  دددددددددلاشيلدددددددددفق كي شيكفايقيددددددددد شيكدددددددددذ شيلدددددددددف لشاش،ش3غيدددددددددسشايدددددددددسشيددددددددداشيك دددددددددك ش
يدددددددددداشلاكدددددددددد شي ف اادددددددددددشادددددددددداشيكايدددددددددداكشلشاش،شكددددددددددذيش  ددددددددددلاشيك ددددددددددك ي اشش  دددددددددددشيلكفددددددددددايبشيكأددددددددددسيا

لطشأل دددددددددشاا دددددددد ش  لدددددددددش دددددددداشيلدددددددد شكلا دددددددد شيك ددددددددييشيكسحدددددددداعشا دددددددد ش دددددددداشاضدددددددد شلددددددددذيشيك ددددددددسش

                                                           
شحايئس . اشيكقا ااشيكفحاس شيكش826ي اسشيك ال شش-1
ش.73،ش 0558ليلشيك قا،شيألاسي شيكفحاسي شييي  ،شليسشيكحا ع شيكحليل شيللك لسي ش ل لشش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش4فشش366ي اسشيك ال شش-3
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يكلددددددددددالسشيكددددددددددذ شلشي ك دددددددددددشااشيع دددددددددداش  لدددددددددددش دددددددددداشضدددددددددد ااششلددددددددددذيشيكضدددددددددد ااش دددددددددداشاددددددددددلي
ش.1ا ش سلطشيقضاش ر فشذكيشيعلشكأاشكبشيكاشاششيكاياك

اشقددددددددلشاحددددددددااشيك  دددددددددسعشيك أددددددددس شايضدددددددداشضددددددددد ااشيكايدددددددداكش قي دددددددد شيك دددددددددييش دددددددداشق ددددددددد ش
يكفددددددددددداشاشش ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس ش855ذكددددددددددديشيددددددددددداش ددددددددددد شيك دددددددددددال شاششضدددددددددددا اشيلفيدددددددددددالطا

ششش:ا دف  شا  ش

ــــــــاس بقيمــــــــة الشــــــــيك كلهــــــــا أو بعضــــــــها مــــــــن ضــــــــامن  " يجــــــــوز ضــــــــمان الوف
 .احتياطي

و يجـــــــوز أن يقـــــــدم هـــــــذا الضـــــــمان مـــــــن ال يـــــــر عنـــــــد المســـــــحوب عليـــــــه كمـــــــا 
 يجوز تقديمه من أحد الموقعين علل الشيك ".

كقددددددددددددلشادددددددددددداكثشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ش دددددددددددداشردددددددددددد  ش دددددددددددد شيك ددددددددددددال شاادددددددددددد اشيكضدددددددددددد ااش
لددددددددددداش يدددددددددددااشاشش،يك دددددددددددييش يدددددددددددااشيرفيددددددددددداس احدددددددددددااشااشيضددددددددددد اشاششيللفيدددددددددددالطاشيددددددددددداشيك ددددددددددديي

 ليدددددددددثشك  ددددددددداش،شكردددددددددستشفقايددددددددد شضددددددددد ا ا شيكايددددددددداكش قي ددددددددد شيك دددددددددييشيكضدددددددددا اشيللفيدددددددددالطا
 ااف دددددددددددددداسشااش،شايل شيكفاقيعددددددددددددددا شا دددددددددددددد شيك ددددددددددددددييشك  دددددددددددددداشايلشضدددددددددددددد ااشيكايدددددددددددددداكش قي فددددددددددددددد

يلددددددددد شك لا ددددددددد شاش،شيكفضدددددددددا اشايقددددددددد ش دددددددددياشح يددددددددد شيك ددددددددداقعياشا ددددددددد شيك دددددددددييش قدددددددددا شيكقدددددددددا اا
لااش سيادددددددددددا شلفدددددددددددد شفددددددددددددايسيخش،شااش   ددددددددددددسلياشيكسحددددددددددداعشا دددددددددددد شلددددددددددددؤلكشح يعددددددددددداش حف عدددددددددددديا

ااشيكدددددددددددااشضدددددددددددا  اش الدددددددددددف  اكشا ددددددددددددشلشيحدددددددددددااشك  لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشش،2فل لددددددددددد شفاقيعدددددددددددافهب
إذشا ددددددددددددشياددددددددددد شاح  يددددددددددداشاددددددددددداشيلكفدددددددددددايبشيكأدددددددددددسياشألاشفاقيعددددددددددددششيلفيالطيددددددددددداشيددددددددددداشيك ددددددددددديي،

 ددددددداشادددددددليشيددددددداشلاكددددددد شيك دددددددييشيك عف دددددددلشيكدددددددذ شيع دددددددسشييددددددددش،شكدددددددي ش يا ددددددداشإكاي يددددددداشيددددددداشيك ددددددديي

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش350ي اسشيك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش826ي اسشيك ال شش-2
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اذكدددددددددديش  دددددددددداكشا دددددددددد شاحددددددددددالش قا دددددددددد شيكايدددددددددداكش،شاي دددددددددددش ايدددددددددداكشيك دددددددددديييك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش اكف
يكضددددددددددد ااشيللفيدددددددددددالطاشك اكددددددددددد شيكفدددددددددددايبش ا ددددددددددد شيددددددددددداشاسقددددددددددد شاش،ش1كدددددددددددل شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش

ايكدددددددددددااش لدددددددددددؤالش،شغايفددددددددددددشإضددددددددددداي ش  فدددددددددددابشحليدددددددددددلشيلددددددددددد  شضدددددددددددا  اشيلفيالطيدددددددددددااششفحاسيددددددددددد 
ش.2ااشيكاياكشا  شاحدشيكفضا اش  شضا  يدش

 ياشلأددددددددددددا شيكلا دددددددددددد شا دددددددددددد شلشيكضدددددددددددد ااشيللفيددددددددددددالطاش  ا ددددددددددددس شا دددددددددددد شفددددددددددددأاشيددددددددددددسش
لدددددددداش يددددددددااشيف ددددددددا شلشيلدددددددددف يلشاششلشيهددددددددلفشإكدددددددد شغايدددددددد شاردددددددددس اش،لقدددددددددشيكددددددددايسلشيدددددددداشيك ددددددددديي

ش.3  دشيكلا  شإلشإذيشفبشيلف ا شا  شإلسيحدشياشيك ييش

اشاحددددددددددددااشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شايضدددددددددددداشضدددددددددددد ااشيكايدددددددددددداكش قي دددددددددددد شيك ددددددددددددييشك هدددددددددددداشااش
اش ددددددددداشيقدددددددددلبشلدددددددددذيشيكضددددددددد اشك ددددددددداشاحدددددددددااشايضددددددددداشاا، عضدددددددددهاش ددددددددداشق ددددددددد شضدددددددددا اشيلفيالطا

اشلدددددددداش دددددددداشذلددددددددسشإكيدددددددددشيك  ددددددددسعشيكحايئددددددددس شايضدددددددداش،4يك لددددددددلاسشا يدددددددددششيكريددددددددسش دددددددداشاددددددددلي
ششش.ك اشل  ش يا د

 ااف دددددددددددددددددداسشااشالكا دددددددددددددددددددششاأددددددددددددددددددسييشااشيعف ددددددددددددددددددسشيكضدددددددددددددددددد ااشيللفيددددددددددددددددددالطاشيكفاي دددددددددددددددددد
كدددددددددددذكيشيهددددددددددداشيقددددددددددد شأدددددددددددليلاشإذيشفددددددددددداييس شييددددددددددددش دددددددددددك يا شاششي ا هددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس 

يكدددددددددددذ شيعف دددددددددددسشالدددددددددددلشسكدددددددددددائاشذكددددددددددديشإا دددددددددددالشك  دددددددددددلاشيك دددددددددددك ي شاش، عي ددددددددددد شفلط  هددددددددددداشيكقا اا
ييكااشيكفدددددددددددايبشيكضدددددددددددا اشيللفيدددددددددددالطاشأدددددددددددليلاش ددددددددددداشليبشا ددددددددددددشحددددددددددداكش،يكلددددددددددد لي شيكفحاسيددددددددددد 

يكفددددددددددددايبشيك ضدددددددددددد ااششيعف سشأددددددددددددليلاشكددددددددددددذكيش دددددددددددداشليباش، اك ددددددددددددك شيكددددددددددددذ شلددددددددددددللاشيكقددددددددددددا اا
إذشيقددددددددددابشيكفددددددددددايبشيكضددددددددددا اشيللفيددددددددددالطاشأددددددددددليلاش،أددددددددددليلاش دددددددددداشليددددددددددثشيك ددددددددددك اششقائ ددددددددددا

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش354 اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس شاكذيشيك ال شش350يك ال شا اسشش-1
ش.348ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-2
ش.254ا لشيللاش ااا ،ش سح شلا  ،ش ش-3
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش350ا اسشيك ال شش-4
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اشكددددددددددااشيلكفدددددددددد غيددددددددددسشايددددددددددسشيدددددددددداش شلدددددددددد سشآرددددددددددسشايبشيكددددددددددذ شضدددددددددد  دش ددددددددددالط شأللفدددددددددد شاي 
اشكددددددددددااشلدددددددددد سش،1يك دددددددددك ش ك دددددددددداشيكددددددددددااشيكضدددددددددد ااشيللفيددددددددددالطاشأددددددددددليلاشايضدددددددددداشلفدددددددددد شاي 

 شفف يددددددددددداش ددددددددددددشيكلددددددددددد لي شذكددددددددددديشإا دددددددددددالشك  دددددددددددلاشيكفحسيدددددددددددلشيكدددددددددددذاششقيا ددددددددددددشغيدددددددددددسش  دددددددددددساع
للددددددددددداشيددددددددددداش ايحهددددددددددد شيكلا ددددددددددد شش ش  اح ددددددددددددشلشي كددددددددددداشيللفحددددددددددداجش هدددددددددددايكفحاسيددددددددددد شايكدددددددددددذ

شيكلدددددددددا قياش كل  دددددددددياششيكلدددددددددالسشفحددددددددداا هددددددددداشيك يددددددددد ش اكدددددددددلياعشيكفددددددددداشكدددددددددااشي كددددددددداشيللفحددددددددداجش
إذش  دددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس ش  احددددددددددددسشيك ددددددددددددال ش،يك   يدددددددددددد شا دددددددددددد شا قددددددددددددافهبشيك رأددددددددددددي اش

 دددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شا دددددددددد ش دددددددددداشسيعدددددددددد شا دددددددددديهبشلاددددددددددا ش  احددددددددددسشيك ددددددددددييشااشش363
يلفحدددددددددايشا ددددددددد شلا  ددددددددددش دددددددددلياعش  ي ددددددددد شا ددددددددد شا قدددددددددافهبشيك رأدددددددددي ش لدددددددددال دشااش ل  فددددددددددش

يكلأدددددددددا شا ددددددددد شيك دددددددددييشكإلضدددددددددسيسششيكلدددددددددا قياش ددددددددداشكدددددددددبشيكددددددددداشلا ددددددددد شيك دددددددددييشقدددددددددلشفع دددددددددل
ش اك ليا.

  :المطلب الراب 
 مصاريف  دونشرط الرجوع 

غيددددددددددسلبش دددددددددداشاششكددددددددددذيشيك اهددددددددددسيااششيلدددددددددد شكلا دددددددددد شيك ددددددددددييشيكسحدددددددددداعشا دددددددددد شيكلددددددددددالس
يك  فدددددددددا ياش  اح ددددددددددشا دددددددددلشي ف ددددددددداعشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشاددددددددداشيكايددددددددداكشا دددددددددلشفقدددددددددليبشيك دددددددددييش

شش:ذكيش افراذشييحسيكي شيكفاكي اش،شإكيد

  :الفرع األول
 محضر االحتجاج بعدم الدف   تحرير

ي ف ددددددددددداعشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددشاششيحدددددددددددسشا ددددددددددد شلا ددددددددددد شيك دددددددددددييش عدددددددددددلشفقلي ددددددددددددشك ايددددددددددداك
يكدددددددددذ شيحدددددددددسشااشيقدددددددددلبشق ددددددددد شش،ااددددددددداشيكدددددددددلي شفلسيدددددددددسش لضدددددددددسشيللفحددددددددداجش عدددددددددلبشيكدددددددددلي 

                                                           
شيكحايئس . اشيكقا ااشيكفحاس شش0يقس شش366ا اسشيك ال شش-1
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(شيا دددددددددددداش اك لدددددددددددد  شك  ددددددددددددييش05ي قضدددددددددددداكش ددددددددددددل شفقددددددددددددليبشيك ددددددددددددييشايك قددددددددددددلس ش دددددددددددددشا ددددددددددددسياش 
اشيا دددددددددداشإذيشكددددددددددااشيك ددددددددددييش دددددددددداش  ددددددددددل ش   ددددددددددياششيكقا دددددددددد شك ددددددددددلي شيدددددددددداشيكحايئددددددددددساششيكأددددددددددالس

 دددددددددددددددشاششااسا ددددددددددددداشااش دددددددددددددداشالدددددددددددددلشيك  ددددددددددددددلياشيك لط دددددددددددددد شا ددددددددددددد شيك لددددددددددددددسشيأل ددددددددددددديتشيك فالددددددددددددددلط
ش.1يا اشإذيشكااشيك ييشأالسيشياشا ش  لشآرسش(75ل عيا 

اشإذيشفدددددددددبشفقدددددددددليبشيك دددددددددييشيددددددددداشيكيدددددددددابشيألريدددددددددسش ددددددددداشيك دددددددددل شيك لدددددددددلل شحدددددددددااشفلسيدددددددددسش
ش.2يللفحاجشياشيابشيكع  شيك اي شكدش

 دددددددددداشش825سعشيك أددددددددددس شايضدددددددددداش  احددددددددددسشيك ددددددددددال شاشلدددددددددداش دددددددددداشذلددددددددددسشإكيدددددددددددشيك  دددددددددد
شيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شيكفددددددددداشاحددددددددداا شكلا ددددددددد شيك دددددددددييشيكسحددددددددداعشا ددددددددد شيكلدددددددددالسشايك اهدددددددددسيا

كدددددددددبشفدددددددددلي شقي فددددددددددش ددددددددداشاششغيدددددددددسلبش ددددددددداشيك  فدددددددددا ياش ددددددددددشإذيشقل ددددددددددشرددددددددد  ش يعدددددددددالشيكفقدددددددددليباش
ااش،شااشي  ددددددددد شذكددددددددديش  احدددددددددسشفلسيدددددددددسشيللفحددددددددداجش عدددددددددلبشيكدددددددددلي اش،ق ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يدددددددددد

 اقعدددددددددداش دددددددددداشق دددددددددد شاشش ؤسرددددددددددااششيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش كفا ددددددددددا  احددددددددددسش يددددددددددااشيأددددددددددلسش دددددددددداش
ش،اشغسيدددددددددد شيك قاأدددددددددد ا دددددددددد شذي شيك ددددددددددييشااشا دددددددددد ش  دددددددددداذجشرددددددددددا شايك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش

يقدددددددددلبشلدددددددددذيشيك يدددددددددااش  ددددددددداكشاش،  دددددددددسلطشااشيدددددددددذكسشييددددددددددشااشيك دددددددددييشقدددددددددلبشيددددددددداشيك يعدددددددددالشيك للل
اشكددددددددددااشاششا دددددددددد شلط ددددددددددسشيكلا دددددددددد  لشيحددددددددددااشيل ف دددددددددداعشادددددددددداشفقددددددددددليبشلددددددددددذيشيك يددددددددددااشلفدددددددددد شاي 

ك دددددددددداشكددددددددددااشإحددددددددددسيكشفلسيددددددددددسشاشش،3 أدددددددددداسيفششلاايك ددددددددددييشي ددددددددددف  شا دددددددددد ش ددددددددددسلطشيكسحدددددددددداعش
 لضدددددددددسشيللفحددددددددداجش عددددددددددلبشيكدددددددددلي شيلدددددددددف ابش  قددددددددددا شقدددددددددلشلشفف الدددددددددسشاليا دددددددددداش ددددددددد ش   دددددددددد ش

شلاايك دددددددددددييشيقدددددددددددلشاحدددددددددددااشيك  دددددددددددسعشيكفحددددددددددداس شااشيدددددددددددلسجشيددددددددددداشيك دددددددددددييش دددددددددددسلطشيكسحددددددددددداعش
ع ددددددددداشيكلا ددددددددد ش ددددددددداشيلكفدددددددددايبش فلسيدددددددددسشيللفحددددددددداجشق ددددددددد شيكسحددددددددداعشا  اح ددددددددددشي،ش أددددددددداسيف

فحعدددددددد شاشش ددددددددذكيشيح  دددددددددشلددددددددذيشييحددددددددسيكش  قددددددددا شيللفحدددددددداجاششا دددددددد شيك  فددددددددا ياشيدددددددداشيك دددددددديي
                                                           

ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش852ي اسشيك ال شش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش820ي اسشيك ال شش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش825ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ال شش-3
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شك ددددددددددداشفح دددددددددددسشيكلدددددددددددالس،شلدددددددددددسا اششسحااددددددددددددشا ددددددددددد شيك  فدددددددددددا ياش اك دددددددددددييشاك دددددددددددسشلدددددددددددهاك 
 اكفدددددددددداكاش  قددددددددددا شيكف  يدددددددددد شيكفدددددددددداشيفلط  هدددددددددداشاشش دددددددددداقاشيك  فددددددددددا ياش  قددددددددددا شيللفحدددددددددداجشإكدددددددددديهباش

ش اا.شيكقا

 أدددددددددداسيفشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشإذشفح  دددددددددددش دددددددددداشقددددددددددلششلااك دددددددددداشي يددددددددددلش ددددددددددسلطشيكسحدددددددددداعش
 ددددددددداشقدددددددددلش،1يفسفدددددددددسشا ددددددددد شفلسيدددددددددسش لضدددددددددسشيللفحددددددددداجش عدددددددددلبشيكدددددددددلي شيكف دددددددددهيسش لددددددددد عفدش

ش.يؤ سشا  شل عفدشيكفحاسي 

  :الفرع الثاني
 مصاريف  دونممن يدرج شرط الرجوع 

 أدددددددددداسيفشيدددددددددداشيك ددددددددددييشك يددددددددددااشيرفيدددددددددداس ش دددددددددداشق دددددددددد ششلاايددددددددددلسجش ددددددددددسلطشيكسحدددددددددداعش
ش،كدددددددددد شيك  فددددددددددا ياشيدددددددددداشيك ددددددددددييشلددددددددددايكشكددددددددددا ايشلددددددددددال اشااش اهددددددددددسيشااشضددددددددددا  اشيلفيالطيددددددددددا

  ددددددددداكشا ددددددددد ششإذشيلددددددددد شكهدددددددددؤلكشإا ددددددددداكشيكلا ددددددددد ش ددددددددداشيللفحددددددددداجشك  اسلددددددددد شلددددددددد شيكسحددددددددداع
شيلفحددددددددددددددددداجشااشا ش دددددددددددددددددسلطشآردددددددددددددددددسش  ا ددددددددددددددددد شلاا أددددددددددددددددداسيفشااششلاا دددددددددددددددددسلطشيكسحددددددددددددددددداعش

ش.2 ذي شا اق شا يدشاش

 دددددددددددداسشييا دددددددددددداكش للددددددددددددسشيك ددددددددددددر شيكددددددددددددذ شالسجشلددددددددددددذيشيك ددددددددددددسلطشيدددددددددددداشاشفرف ددددددددددددفشآ
ا دددددددددد شكدددددددددد شاششيددددددددددإاشآ دددددددددداساشفلددددددددددس شا يدددددددددددشيإذيشالسجشيك ددددددددددسلطش دددددددددداشق دددددددددد شيكلددددددددددالس،يك دددددددددديي

يع ددددددددداشذكددددددددديشإا ددددددددداكشيكلا ددددددددد ش ددددددددداشفلسيدددددددددسشيللفحددددددددداجشا دددددددددلشاش،شيك ددددددددداقعياشا ددددددددد شيك ددددددددديي
سحااددددددددددددشا ددددددددددد شا ش اقددددددددددد شا ددددددددددد شيك دددددددددددييشلدددددددددددايكشكدددددددددددااشلدددددددددددال اشااش اهدددددددددددسيشااشضدددددددددددا  اش

 اكفددددددددددداكاشاششاقددددددددددد شا ددددددددددد شيك دددددددددددييشيكدددددددددددااشااك ددددددددددداش هدددددددددددذيشيك دددددددددددسلطذكددددددددددديشااشكددددددددددد ش ،يلفيالطيا

                                                           
ش.ش008ا لشيك علطاش ل لشل ال،ش سح شلا  ،ش ش-1
شئس ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايش825ا اسشيك ال شش-2
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اأددددددددد يشك لا ددددددددد شلددددددددد شيكسحددددددددداعشا ددددددددديهبشح يعددددددددداشلااشااشيكدددددددددااش  ا ددددددددداش ع ددددددددد شيلفحددددددددداجش
ا ددددددددددددددددداشإذيشالسجشيك دددددددددددددددددسلطش ددددددددددددددددداشق ددددددددددددددددد شيك اهدددددددددددددددددسياشااشيكضدددددددددددددددددا  ياش،1 عدددددددددددددددددلبشيكدددددددددددددددددلي ش

لشفلدددددددددددس شيددددددددددداش ايحهددددددددددد ش ددددددددددداقاشاششيللفيدددددددددددالطيياشيدددددددددددإاشآ ددددددددددداساشلشففعدددددددددددل شلدددددددددددذيشيألريدددددددددددس
ش.لايكشكا ايشلا قياشا يدشااشللقياشكديك اقعياشا  شيك ييش

اشإذيشقددددددددددلبشيكلا دددددددددد شيلفحاحدددددددددداشا دددددددددد شيكددددددددددسغبش دددددددددداشيك ددددددددددسلطشيكددددددددددذ شكف دددددددددددشيكلددددددددددالسش
ا ددددددددداشإذيشكدددددددددااشيك دددددددددسلطشأدددددددددالسيش ددددددددداشالدددددددددلشيك اهدددددددددسياشااشش،فل ددددددددد شلددددددددداشالدددددددددلاش أددددددددداسي د

يددددددددددددإاش أدددددددددددداسيفشيللفحدددددددددددداجشا دددددددددددد شيددددددددددددس شش،الددددددددددددلشضددددددددددددا  اشيكايدددددددددددداكش قي دددددددددددد شيك دددددددددددديي
ش.2شيحااشفلأي هاش اشح ي شيك اقعياشاقااد

                                                           
ش.070ا لشيك علطاش ل لشل ال،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش825ي اسشيك قس شيألريس ش اشيك ال شش-2
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 :الفصل الثاني
 إجراسات المتابعة في جرائم الشيك

لطدددددددددددددسحشك فدددددددددددددليا شفددددددددددددداييس شيكل ايددددددددددددد شيكقا ا يددددددددددددد شاششإذيشأدددددددددددددلسش دددددددددددددييشأدددددددددددددليي 
أللكدددددددددابشلددددددددداشيكل ايددددددددد شيكفددددددددداشف كددددددددداشيكلا ددددددددد ش ددددددددداشيكلأدددددددددا شا ددددددددد شلقددددددددددشايقددددددددداشاش،شكدددددددددد

ذيشكدددددددبشيكددددددداشكددددددددشذكدددددددديشي حدددددددأشإكددددددد شي،شيكفددددددداشفددددددد ابشيك ددددددددييشقدددددددا ااشيكأدددددددسف كقضددددددداكش دددددددداشاي 
يكددددددددددذ شاددددددددددال ش دددددددددداشيكددددددددددااشلدددددددددداشيكلددددددددددالسش ددددددددددلي ش   دددددددددد شاششاك دددددددددديي احدددددددددد شإكددددددددددايبشيك ددددددددددلياش

لدددددددددذاشيألريدددددددددس شيكفددددددددداش،شيكدددددددددااشذكددددددددديشاددددددددداشلطسيددددددددد شفلسيددددددددديشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد اش،شيك ددددددددديي
إ اشاددددددددداش،يكحايئيددددددددد يف ددددددددد شيددددددددداشفلسيكهددددددددداشايقددددددددداشك ددددددددداشفقفضددددددددديدشقايادددددددددلشقدددددددددا ااشييحدددددددددسيكي ش

ااشاددددددددددداشلطسيددددددددددد شفك يدددددددددددفشيك دددددددددددفهبش  ا دددددددددددس ش اكلضددددددددددداسشا دددددددددددابششلطسيددددددددددد ش دددددددددددكا شااليددددددددددد 
اق ددددددددددد شيفرددددددددددداذش،شيك دددددددددددل اشا دددددددددددابشقاضددددددددددداشيكفلقيددددددددددد شلاددددددددددداكيك لك ددددددددددد شااشاددددددددددداشلطسيددددددددددد شيل

يكفدددددددددددداشيلددددددددددددف ابشاششلش ددددددددددددلش دددددددددددداشإف دددددددددددداعشإحددددددددددددسيكي شاددددددددددددايستشيكددددددددددددلي ،شلددددددددددددذاشييحددددددددددددسيكي 
ش.ق  شيك حاكشك قضاكشفل شلطائ  شيك لط اشايكقا ااشضساس شإف ااه
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 :المبحث األول
   ــوار  الدفــع

شذكدددددددددديش  احددددددددددسشيكقددددددددددا ااشسقددددددددددباششكقددددددددددلشيلددددددددددفللثشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شلددددددددددذيشييحددددددددددسيك
،شيك ددددددددددددددددف بشك قددددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددددداس اششيك عددددددددددددددددل ش0558ي سييددددددددددددددددسشش50يك ددددددددددددددددؤسيشيدددددددددددددددداشش58/50

ايددددددددددد شش،كدددددددددددإحسيكشاقدددددددددددائاش هدددددددددددلفشفلددددددددددداي شيك ايادددددددددددا شيك فاكدددددددددددل شاددددددددددداشيكفعا ددددددددددد ش اك ددددددددددديي
ذكددددددددديش هدددددددددلفشيك أددددددددد شاشش،يكهيئدددددددددا شيك اكيددددددددد شيك ؤل ددددددددد شقا ا دددددددددااششإحدددددددددسيكي شففاللددددددددداشيك  ددددددددداي

فر يددددددددددفشييحددددددددددسيكي شف اليدددددددددداشكفددددددددددسيكبشيكقضدددددددددداياشا ددددددددددابشاشش،يدددددددددداشيك ددددددددددايعشيدددددددددداشاقدددددددددد شالددددددددددسع
ف اليددددددددددددداشك  أددددددددددددداسيفشيكقضدددددددددددددائي شيكفددددددددددددداشاششذكددددددددددددديشس لددددددددددددداشك اقددددددددددددد اششيكحهدددددددددددددا شيكقضدددددددددددددائي 

ش.يفك للاشيكضلايا

 : المطلب األول
 ف  إجراسات عوار  الد

كدددددددددددااشلاسشيك  دددددددددددايش،شيك  ددددددددددداسشإكيددددددددددددشااددددددددددد اش58/50شق ددددددددددد شأدددددددددددلاسشيكقدددددددددددا ااشسقدددددددددددب
سأددددددددديلشيقفأدددددددددسشا ددددددددد شفقدددددددددليبش دددددددددهال شف يدددددددددلششلاايي ددددددددداشيفع ددددددددد ش حسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

 دددددددددددأاشيك دددددددددددييشلشيقا  ددددددددددددشسأددددددددددديلشقدددددددددددائبشاقا ددددددددددد شك أدددددددددددسفشااش سأددددددددددديلشلشيلددددددددددداا شقي ددددددددددد ش
.شايك دددددددددددييش هدددددددددددلفشف كدددددددددددياشيك لدددددددددددف يلش ددددددددددداشفلسيددددددددددديشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شلط قددددددددددداشك قدددددددددددا اش

يلدددددددددف ابشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شإف ددددددددداعشإحدددددددددسيكي شحليدددددددددل شالط ددددددددد شش أدددددددددلاسشيكقدددددددددا ااشااددددددددد ااش
ذكدددددددديشا دددددددد شيك لدددددددداشاشش  اح هدددددددداشاكددددددددابشيك  ددددددددايشإف ااهددددددددااشش،ا يهدددددددداشفلدددددددد ي شاددددددددايستشيكددددددددلي 

ش:شيكفاكا
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 : الفرع األول
 أمر الساحب بتسوية عار  الدف  

ش:ا  شا دش50 كسسشش800ف  شيك ال ش

بمناســــــبة أول عــــــار  دفــــــ  لعــــــدم وجــــــود ، يجــــــب علــــــل المســــــحوب عليــــــهاشش
أن يوجـــــــه لســـــــاحب الشـــــــيك أمـــــــرا بالـــــــدف  لتســـــــوية هـــــــذا ، أو عـــــــدم كفايـــــــة الرصـــــــيد

ه يـــــــ( أيـــــــام ابتـــــــداس مـــــــن تـــــــاريش توج41العـــــــار  خـــــــالل مهلـــــــة أقصـــــــاها عشـــــــرة ) 
ــــــرة الســــــابقة، األمــــــر ــــــي الفق ــــــة لســــــاحب ، يقصــــــد بالتســــــوية المــــــذكورة ف ــــــن  إمكاني م

ـــــــد  ال دونالشـــــــيك  ـــــــوفر ل ـــــــاف ومت ـــــــه مـــــــن أجـــــــل تســـــــوية رصـــــــيد ك مســـــــحوب علي
   ".ن طريق التنظيمعمضمونه و  يحدد شكل األمر بالدف  .عار  الدف 

ي ددددددددددددابشيكقددددددددددددا ااش  احددددددددددددسشيك ددددددددددددال شاادددددددددددد اشيك لددددددددددددلاسشا يدددددددددددددش يك  ددددددددددددي(شااشياحدددددددددددددش
كلدددددددددددالسشيك دددددددددددييشا دددددددددددسيش اكدددددددددددلي شكفلددددددددددداي شاددددددددددداستشيكدددددددددددلي شرددددددددددد  ش ه ددددددددددد شا دددددددددددس شايدددددددددددابش

ذكدددددددددددديشكف كددددددددددددياشيكلددددددددددددالسشيكددددددددددددذ شاش،ش(شي ددددددددددددلاشلددددددددددددسيا دش دددددددددددداشفدددددددددددداسيخشفاحيدددددددددددددشيأل ددددددددددددس25 
ي دددددددددددااشسأددددددددددديلاشاششاش سأددددددددددديلش ددددددددددداق شااشيلدددددددددددفلسيشذكددددددددددديسأددددددددددديلشاشلاااأدددددددددددلسش ددددددددددديكاش

ذكددددددددددددديشف اليددددددددددددداشك  فا عددددددددددددد شاشش، فددددددددددددايسيشكدددددددددددددل شيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددداشش ليددددددددددددثشيكدددددددددددددااشكاييدددددددددددددا
يددددددددداشلاكددددددددد شادددددددددلبشاش،شيكحايئيددددددددد شيكفددددددددداشلشي كددددددددداشفلسيكهددددددددداشإلش عدددددددددلشيفرددددددددداذشلدددددددددذيشييحدددددددددسيك

يددددددددداشاشش،ا شيكع ا يددددددددد شضدددددددددلافلددددددددداي شاددددددددداستشيكدددددددددلي ش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالسشف ا دددددددددسشيكدددددددددلا
يك ددددددددددددؤسيشيدددددددددددداشش387755شلددددددددددددذيشيك ددددددددددددأاشقضدددددددددددد شيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداشيدددددددددددداشقسيسلدددددددددددداشسقددددددددددددب

شش:أ د ش05/53/0555

اش دددددددددداشيك قددددددددددسسشقا ا دددددددددداشا دددددددددددشلشف ا ددددددددددسشيكددددددددددلاا شيكحايئيدددددددددد شيدددددددددداشح لدددددددددد شإأددددددددددليسش
سأدددددددددددديلشإلشيدددددددددددداشلاكدددددددددددد شاددددددددددددلبشقيددددددددددددابشيكلددددددددددددالسش فلدددددددددددداي شادددددددددددداستشيكددددددددددددلي ششلاا ددددددددددددييش
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 incident de paiement اددددددلبشك ايدددددد شيكسأدددددديلشيدددددداشيألح ددددددياشش(شكعددددددلبشاحددددددالشاا
شا.ش3 كسسشش800اش0 كسسشش800شيك لللياشياشيك الفيا

ليددددددددثشا دددددددددشيلددددددددف الش دددددددداش سيحعدددددددد ش قفضدددددددديا شيكقددددددددسيسشيك لطعددددددددااشييدددددددددش ددددددددأاشقضددددددددا ش
سأدددددددددديلشفأييددددددددددليشك لكددددددددددبششلاايك ح دددددددددد شقضددددددددددايش إلي دددددددددد شيكلطدددددددددداااش ح لدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

  ا ددددددددددددددسششاااشيكددددددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددددد شفددددددددددددددبشفلسيكهددددددددددددداش  دددددددددددددداكشا ددددددددددددد شفك يددددددددددددددف،شيك لدددددددددددددفأ ف
،ش كددددددددددددسسش دددددددددددداشقددددددددددددا ااشييحددددددددددددسيكي شيكحايئيدددددددددددد ش447ك لضدددددددددددداسشا دددددددددددد ش ألكددددددددددددابشيك ددددددددددددال ش

 أ دددددددددددددشيحددددددددددددسشا دددددددددددد شش0 كددددددددددددسسشش800شاش0 كددددددددددددسسشش800اليددددددددددددثشااش ددددددددددددؤل شيك ددددددددددددالفياش
يك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش   الدددددددددد  شاا شادددددددددداستشليدددددددددد شكعددددددددددلبشاحددددددددددالشااشاددددددددددلبشك ايدددددددددد شيكسأدددددددددديلش
ااشياحددددددددددددددشكلدددددددددددددالسشيك دددددددددددددييشا دددددددددددددسيش اكدددددددددددددلي شكفلددددددددددددداي شلدددددددددددددذيشيكعددددددددددددداستشرددددددددددددد  ش ه ددددددددددددد ش

ااشيك فا عددددددددددد شيكحايئيددددددددددد شلشاش،ش(شايدددددددددددابشي فدددددددددددليكش ددددددددددداشفددددددددددداسيخشفاحيددددددددددددشيأل دددددددددددس25أدددددددددددالاش اق
ف ا ددددددددددسشإلشيدددددددددداشلاكدددددددددد شاددددددددددلبشقيددددددددددابشيكلدددددددددددالسش فلدددددددددداي شادددددددددداستشيكددددددددددلي شيدددددددددداشيآلحدددددددددددا ش

ليددددددددددثشا دددددددددددش فدددددددددد شاش،ش حف عدددددددددد ش3 كددددددددددسسشش800اش0 كددددددددددسسشش800يك لددددددددددلل شيدددددددددداشيك ددددددددددايلش
شيدددددددددددد كا دددددددددددد شف دددددددددددديشييحددددددددددددسيكي ش قددددددددددددسس ش دددددددددددد  شيكقددددددددددددا ااشق دددددددددددد ش  ا ددددددددددددس شيك فا عدددددددددددد شيكحايئ

فلسيددددددددديشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد شكفلط يددددددددد شيكل ايددددددددد شيكحايئيددددددددد شك  دددددددددييشايقددددددددداشأللكدددددددددابشقدددددددددا ااشاش
شك دددددددددددداشيلددددددددددددف علشقضددددددددددددا شيك اضدددددددددددداعشيكددددددددددددلي شيك  دددددددددددداسش دددددددددددداشق دددددددددددد شيكلطددددددددددددااااش،شيكعقا ددددددددددددا 

 دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشش3 كددددددددددددددسسشش800اش0 كددددددددددددددسسشش800يك فع دددددددددددددد ش رددددددددددددددس شالكددددددددددددددابشيك ددددددددددددددايلشاش
يددددددددإاش دددددددداشذل ددددددددايشإكيدددددددددشيدددددددداشقددددددددسيسلبشيك  فقددددددددلشي ددددددددك شرسقدددددددداشك قاياددددددددلشيكحالسيدددددددد شش،يكفحدددددددداس 

ش،  دددددددددداشيحعدددددددددد شيكاحدددددددددددشيك  دددددددددداسش دددددددددداشق دددددددددد شيكلطدددددددددداااشلددددددددددليلشا ؤلدددددددددد ،شيدددددددددداشييحددددددددددسيكي 
 لدددددددددددثشلدددددددددددائسشيألاحددددددددددددشيألردددددددددددس شيك دددددددددددلا ش هددددددددددداشيددددددددددداشاششلاحددددددددددد شك  اق ددددددددددد شلاااششا يدددددددددددداش

ش1ي  لطا شيكقسيسشيك لطعااشييدشاششيكلطعاشي  راشيكفأسييش  قت

                                                           
ش.474 ش0555كل  شش7يك ح  شيكقضائي شيكعللشش-1
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يك لك ددددددددد شيكع يددددددددداشااشإحدددددددددسيكشادددددددددايستشيكدددددددددلي ش دددددددددسلطشالالددددددددداش لدددددددددف فثش ددددددددداشقدددددددددسيسش
ا دددددددددلشي ف ددددددددداعششلااشسأددددددددديلا شيكع ا يددددددددد شيددددددددداشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش دددددددددكفلسيددددددددديشيكدددددددددلا

يكلدددددددددالسشاددددددددداشف  يدددددددددذشا دددددددددسشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش يك  دددددددددي(شيكسي ددددددددداشإكددددددددد شفلددددددددداي شاددددددددداستش
شش.يكلي 

ش800قدددددددددددس شيألريدددددددددددس ش ددددددددددداشيك دددددددددددال ش قدددددددددددلشقضددددددددددد شيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شيددددددددددداشيكاششلدددددددددددذي
 لفدددددددددداياشادددددددددداشاششأاشيلددددددددددللش ددددددددددك شيأل ددددددددددسش اكددددددددددلي  ددددددددددشاشيكفحدددددددددداس  دددددددددداشيكقددددددددددا اشش0 كددددددددددسسش

ي دددددددددايسشش05يك دددددددددؤسيشيددددددددداشش55/52شف  يدددددددددذيشكدددددددددذكيشأدددددددددلسشيك ادددددددددابشسقدددددددددباشش،لطسيددددددددد شيكف اددددددددديب
شسأدددددددددددددددددددديلشلاايك فع دددددددددددددددددددد ش فسفي ددددددددددددددددددددا شيكاقايدددددددددددددددددددد ش دددددددددددددددددددداشإأددددددددددددددددددددليسشيك دددددددددددددددددددديكا شش0555

يكددددددددددذ شقضدددددددددد شيدددددددددداش الفدددددددددددشيكسي عدددددددددد ش ددددددددددإكايبشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش  حددددددددددسلش،اش1اشد كايلفهدددددددددداش
 لددددددددددد سشي عدددددددددددليبشيكسأددددددددددديلشااشيكددددددددددد ق شييددددددددددددشيكدددددددددددذ شف ددددددددددد شلدددددددددددلاثشاا شاددددددددددداستشليددددددددددد ش

شLettre d'injonctionااشيسلدددددددددد شك أددددددددددلسشيك ددددددددددييشا ددددددددددسيش اييعددددددددددااش عاي فدددددددددددشقا ا ددددددددددا
فلدددددددددللشللدددددددددسشيك  ددددددددداذجشيك سيددددددددد ش،شيددددددددداشيآلحدددددددددا شيك لدددددددددلل شيددددددددداشيكف دددددددددسي شيك ع دددددددددا ش دددددددددد

ش:ششيكذ شيحسشااشيلفا شف  يدشيكلالسش  اشي اش هذيشيك ااب

يكدددددددددددددلي شيكفددددددددددددداشفلطدددددددددددددا  شاقدددددددددددددلشيللفحددددددددددددداجشفلدددددددددددد يبشيك لدددددددددددددف يلش دددددددددددددهال شادددددددددددددلبشش–ش2
ش. اشيكقا ااشيكفحاس ش842 علبشيكلي شفلط يقاشأللكابشيك ال ش

لاددددددددددا شيكلددددددددددالسشإكدددددددددد شفلدددددددددداي شيكاضددددددددددعي شيكراأدددددددددد ش عدددددددددداستشيكددددددددددلي شردددددددددد  شش–ش0
ذكدددددددددددديش فكدددددددددددداياشاش،ش(شايددددددددددددابشي فددددددددددددليكش دددددددددددداشفدددددددددددداسيخشإسلددددددددددددا شيأل ددددددددددددسش اكفلدددددددددددداي 25ا ددددددددددددس ش 

يك أدددددددددددسياشيكدددددددددددذ ش فدددددددددددايسشكفلددددددددددداي شيك دددددددددددييشقأدددددددددددلشف دددددددددددال شيكلضدددددددددددسشاششسأددددددددددديلشكددددددددددداف
ليرضددددددددد شكددددددددددشيكلدددددددددالسشيددددددددداشلاكددددددددد شادددددددددلبشيكفلددددددددداي شيك ف  ددددددددد شيددددددددداشيك  ددددددددد ش ددددددددداشإأدددددددددليسش

                                                           
ش.0555يا ياشش00يكأالسش فاسيخشش44ا اسشيكحسيل شيكسل ي شك ح هاسي شيكحايئسي شيكلي قسيلطي شيك ع ي شيكعللشش-1
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يك ددددددددديكا شك دددددددددل شر ددددددددد شلددددددددد اي شي فدددددددددليكش ددددددددداشفددددددددداسيخشإسلدددددددددا شيأل دددددددددسش اييعدددددددددااشااشا دددددددددسش
ش.يكفلاي 

ف  يددددددددددددشيكلدددددددددددالسشيددددددددددداشلاكددددددددددد شادددددددددددلبشفلددددددددددداي شاددددددددددداستشيكدددددددددددلي ش عدددددددددددلبشإ كا ددددددددددددشش–ش4
 اكلددددددددددلسش  ددددددددددييششف دددددددددديشيك فع قدددددددددد ش،ش دددددددددداشاددددددددددليإأددددددددددليسش دددددددددديكا شا دددددددددد شكدددددددددد شللددددددددددا افد

يلددددددددددفسليلشكدددددددددد ش  دددددددددداذجشاش،شا يدددددددددددشايك دددددددددد اي(شكددددددددددل شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشااش دددددددددديكاش أددددددددددالق
ش.يك يكا شيكفاشلاش لاا شيك  اتشا د

أ دددددددددددددددشللددددددددددددددفعال شإ كا يدددددددددددددد شإأددددددددددددددليسشيك دددددددددددددديكا شيفعددددددددددددددياشف  يدددددددددددددددشيكلددددددددددددددالسش ش–ش3
 ايضددددددددداي شإكددددددددد ش   ددددددددد شيك دددددددددييشش،ا يددددددددددشليددددددددد شغسي ددددددددد شيكف سئددددددددد شك ائدددددددددل شيكراي ددددددددد شيكع ا يددددددددد 

ش.غيسشيك للل

شلادددددددددا شيكلدددددددددالسشإكددددددددد شيكفأكدددددددددلشحيدددددددددليش ددددددددداشاحدددددددددالشسأددددددددديلشكدددددددددافشيددددددددداشللدددددددددا دش–ش8
ش.ق  شإأليسشا ش يي

 : الفرع الثاني
 إخطار مركزية المستحقات غير المدفوعة 

كقدددددددددددلشاكدددددددددددابشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش شيك  ددددددددددديش(شا دددددددددددلشلأدددددددددددا شاا ش
اددددددددددداستشليددددددددددد ش عدددددددددددلبشاحدددددددددددالشيكسأددددددددددديلشااشادددددددددددلبشك ايفددددددددددددش ف  يددددددددددد ش سكايددددددددددد شيك لدددددددددددفلقا ش

(شايدددددددددابشفلفلدددددددددسشي فدددددددددليكش ددددددددداش3ذكددددددددديشيددددددددداشاحددددددددد شلشيفحددددددددداااشاس عددددددددد ش اشش،ك ليااددددددددد غيدددددددددسشي
ش.1فاسيخشفقليبشيك ييشك اياكش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ش2 كسسشش800ي اسشيك ال شش-1
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كدددددددددددددإحسيكشاقدددددددددددددائاشكرايددددددددددددد شفلددددددددددددداي ششاشي  ددددددددددددد شيكلدددددددددددددالسش ددددددددددددداشإأدددددددددددددليسشيك ددددددددددددديكا 
(شش255فلدددددددددددددليلشغسي ددددددددددددد شيكف سئددددددددددددد شيكفددددددددددددداشيلدددددددددددددللش قدددددددددددددليسلاش  ائددددددددددددد ش شاششاددددددددددددداستشيكدددددددددددددلي 

يددددددددلي شلاأدددددددد شلددددددددذاشيكرسي ددددددددا شإكدددددددد شاشش(شلي دددددددداسش2555لي دددددددداسشككدددددددد شقلددددددددلطش دددددددداشاكددددددددفش ش
اشلشي كدددددددددددددددداشك لددددددددددددددددالسشيلددددددددددددددددفسحاعشيكلدددددددددددددددد شيدددددددددددددددداشإأددددددددددددددددليسش،1يكراي دددددددددددددددد شيكع ا يدددددددددددددددد ش

اشا ددددددددددددشكدددددددددددااش،شايك ددددددددددديكا شإلشإذيشا  ددددددددددد شا ددددددددددددشلدددددددددددا شقي ددددددددددد شيك دددددددددددييشغيدددددددددددسشيك ليااددددددددددد 
ذكدددددددديشلط قدددددددداشك  ددددددددال شاششسأدددددددديليشكددددددددافشا فددددددددايسش احدددددددددشكفلددددددددايفدش ع ايدددددددد شيك لددددددددلاسشا يددددددددد

ك دددددددددددددداشاكددددددددددددددابشيك  ددددددددددددددسعشايضدددددددددددددداشش، دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس شيكحايئددددددددددددددس ش3 كددددددددددددددسسش800
يك لددددددددلاسشا يدددددددددشيدددددددداشلاكدددددددد شيفردددددددداذشإحددددددددسيكش  دددددددد شإأددددددددليسشيك دددددددديكا شضددددددددلشالددددددددلشا ائ دددددددددش

  دددددددددديشيكيفعددددددددددياشا دددددددددد شاشش،فددددددددددأرسشكددددددددددل ش سكايدددددددددد شاددددددددددايستشيكددددددددددلي شلاايكفأددددددددددسييش ددددددددددذكيش
يك أدددددددددداكيشيك اكيددددددددددد شك سيدددددددددددلشاششيكراي ددددددددددد شيكع ا يددددددددددد اشش ا فادددددددددددابشيك  دددددددددداياششيكحايئددددددددددس شااشي  ددددددددددد 

اشيحددددددددددددسش،2اش ددددددددددداشيلددددددددددددفع ا شليفددددددددددددسشيك دددددددددددديكا شيكحايئدددددددددددسش اكقائ دددددددددددد شيك عي دددددددددددد شك    ددددددددددددااي
ش:شا  شلذاشيألريس شيفراذشييحسيكي شيكفاكي 

يل ف ددددددددددددداعشاددددددددددددداشفلددددددددددددد يبشليفدددددددددددددسشيك ددددددددددددديكا شككددددددددددددد شا دددددددددددددااشاسلشيلددددددددددددد دشيددددددددددددداشش–ش2
شيكقائ  .

فلط ددددددددسش ددددددددداشيكا دددددددددااشيك ع ددددددددداش دددددددددأاشيدددددددددسلشأدددددددددي شيك ددددددددديكا شيكفددددددددداشكدددددددددبشفأدددددددددلسشش–ش0
ششش. عل

إأدددددددددددددليسششاشيهدددددددددددددلفشيك  دددددددددددددسعش ددددددددددددداشاسيكشلدددددددددددددذاشييحدددددددددددددسيكي شإكددددددددددددد شيكاقايددددددددددددد ش دددددددددددددا
ذكدددددددددديش   دددددددددداسك شكدددددددددد شيك ؤللددددددددددا شيك ؤل دددددددددد شاشش، كايلفهددددددددددااششيك دددددددددديكا ش دددددددددداشلااشسأدددددددددديل

ش.قا ا ا
                                                           

ش اش   شيكقا اا.ش8 كسسشش800ي اسشيك ال شش-1
ش.ش55/52 اشيك اابشش22ي اسشيك ال شش-2
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 : المطلب الثاني
 آثار عدم تسوية عار  الدف  

ش58/50  احدددددددددددددسشيكقدددددددددددددا ااششيكددددددددددددلي شيستاشيهددددددددددددلفشيك  دددددددددددددسعش دددددددددددداشيلدددددددددددددفلليثشاددددددددددددد
كدددددددددذيش كايلددددددددد شلدددددددددذاشيكحسي ددددددددد شيكفددددددددداشاششسأددددددددديلشلااإكددددددددد شيكاقايددددددددد ش ددددددددداشإأدددددددددليسش ددددددددديكا ش

 اك ددددددددددييشكددددددددددألي شك ايدددددددددداكشفقددددددددددابش قددددددددددابشيك قددددددددددالشيدددددددددداشفلدددددددددداي شيك عددددددددددا   شفعسقددددددددد شيكفعا دددددددددد ش
ل ايددددددددد شقا ا يددددددددد ش ككددددددددداشيلط ئ دددددددددايشك فعا ددددددددد ش اك دددددددددييشلش دددددددددلش ددددددددداشإلالطفددددددددددشاشش، دددددددددياشيأليدددددددددسيل

ش،يك يدددددددد ش دددددددد هبشاراأدددددددد شللدددددددد شد ددددددددشيايلئف ددددددددااشيدددددددداش  ددددددددا شيك فعددددددددا  اششفددددددددايسشكدددددددددشيك قدددددددد 
 هبش ددددددددددددداشيكلأدددددددددددددا شا ددددددددددددد شلقهدددددددددددددبشيك ا ددددددددددددد شيددددددددددددداشيك دددددددددددددييشا ش قا ددددددددددددد شيكايددددددددددددداكشي ك ددددددددددددداش

كدددددددددذكيشيقدددددددددلشاقدددددددددسشيك  دددددددددسعشحدددددددددايكي شيددددددددداشلاكددددددددد ش راك ددددددددد شإحدددددددددسيكشاددددددددداستشاشش، يكسأددددددددديل(
 دددددددددداشاشش، كايلفهددددددددددااششسأدددددددددديلشلاايكددددددددددلي شكددددددددددإحسيكشاقددددددددددائاشك  دددددددددد شحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

ششش:لذاشيكحايكي ش اشي ا

 : الفرع األول
 المن  من إصدار الشيكات 

شيددددددددداشلاكددددددددد شادددددددددلبشفلددددددددداي شاددددددددداستشيكدددددددددلي شايقددددددددداشك  دددددددددسالطشيك لدددددددددلل شيددددددددداشيكقدددددددددا اا
يحدددددددددسشا ددددددددد شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددشيكدددددددددذ شلددددددددداشيك  ددددددددديشااشيك ؤللددددددددد ش،شلددددددددد  ش يا هدددددددددايكفددددددددداشاش

ااشف  دددددددددد شأددددددددددالسشيكللدددددددددداسش دددددددددداشإأددددددددددليسش دددددددددديكا شك ددددددددددل شش1يك اكيدددددددددد شيك ؤل دددددددددد شقا ا ددددددددددا
(شلدددددددددددددد اي شي فددددددددددددددليكش دددددددددددددداشفدددددددددددددداسيخشيأل ددددددددددددددسش اييعددددددددددددددااشيك احدددددددددددددددشكأددددددددددددددالسش8ر دددددددددددددد ش 
ش.يكللاس

                                                           
ش.شش55.52ي اسشيك ال شيألاك ش اش اابش  يشيكحايئسشسقب:شش-1
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شيلط دددددددددد شيأل ددددددددددسش دددددددددداك   ش دددددددددداشإأددددددددددليسشيك دددددددددديكا شا دددددددددد شكدددددددددد شيكللددددددددددا ا شيكحاسيدددددددددد 
شااش  اضاا.ش1ك يكا شيكفاشيلف اش هاشيكا ااشيك ع اللا ا شياش

يددددددددددفبشإرلطدددددددددداسشأددددددددددالسشيك ددددددددددييشيك   دددددددددداعش دددددددددداشإأددددددددددليسش دددددددددديكا ش  احددددددددددسشاششلددددددددددذي
شك دددددددداشيلط ددددددددسش  دددددددددشايضددددددددا،شسلدددددددداك شففضدددددددد اشا ددددددددسيش اكفلدددددددداي شاقددددددددسشادددددددداستشليدددددددد ش ددددددددا ا

شسلشك ش  اذجشيك يكا شيكفاش لاافدشاشليفسشيك يكا شاشااش لاا ش  اضيد.

يكسلدددددددددددداك شايضدددددددددددداشا دددددددددددددشلشي ك دددددددددددددشيلددددددددددددفعال ششك دددددددددددداشيددددددددددددفبشإا  دددددددددددددش  احددددددددددددسشلددددددددددددذا
إ كا يددددددددددد شإأددددددددددددليسش دددددددددددديكا ش ددددددددددددس شارددددددددددددس شإلش دددددددددددلي شغسي دددددددددددد شيكف سئدددددددددددد شك ائددددددددددددل شيكراي دددددددددددد ش

يكفدددددددددداشش8 كددددددددددسسشش800يكع ا يدددددددددد ش    دددددددددد شيقددددددددددلساشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشايقدددددددددداشكدددددددددد  شيك ددددددددددال ش
لجش(شككددددددددددددد شاكدددددددددددددفشلي ددددددددددددداسشش255ا ددددددددددددداس شإكددددددددددددد شااشفلدددددددددددددللشيكرسي ددددددددددددد ش  ائددددددددددددد شلي ددددددددددددداسش 

لددددددددداشيكلاكددددددددد شيكفددددددددداشاششيكرسي ددددددددد شيددددددددداشلاكددددددددد شيكعدددددددددالشفضددددددددداافاشلج(شااشحددددددددداكش  ددددددددددش2555 
لج(شككددددددددددد ش055 دددددددددددذكيشفقدددددددددددلسشيكرسي ددددددددددد ش ددددددددددددش دددددددددددائفاشلي ددددددددددداسشحايئدددددددددددس ش اشش لددددددددددداش أدددددددددددلللا

 ايضدددددددددداي شإكدددددددددد شفلددددددددددليلش   دددددددددد شش،لج(شااشحدددددددددداكش  ددددددددددد0555قلددددددددددلطش دددددددددداشاك ددددددددددياشلي دددددددددداسش 
(شيا ددددددددددداشفلفلدددددددددددسش05اش لدددددددددددذيشيددددددددددداش دددددددددددل شلشففحددددددددددداااشا دددددددددددسياششيك دددددددددددييشغيدددددددددددسشيك لدددددددددددلل

ش.2 شي فليكش اشفاسيخشإسلا شيكسلاك

لدددددددددذيشاي فدددددددددلشا دددددددددسشيك  ددددددددد ش ددددددددداشإأدددددددددليسشيك ددددددددديكا شيك قدددددددددسس شضدددددددددلشالدددددددددلشيك دددددددددسكاكش
ذكدددددددددددديشفلط يقدددددددددددداشك  ددددددددددددلاشيكفضددددددددددددا اشاشش،يدددددددددددداشيكللدددددددددددداسشيك  ددددددددددددفسيشإكدددددددددددد شكا دددددددددددد شيك ددددددددددددسكاك

ش.3يك  فستش ياشيك فعا  ياش اك ييش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش25 كسسشش800ي اسشيك ال شش-1
ش.ش55/52 اشيك اابشسقبشش20يك ال شي اسشش-2
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيكحايئس ش.ش826ي اسشيك ال شش-3
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اشا دددددددددددد شردددددددددددد فشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شيكددددددددددددذ شيقضدددددددددددداش لددددددددددددلسشيك دددددددددددديكا ش دددددددددددداش
يددددددددددإاشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شكددددددددددبشيقددددددددددسسشش،يكلددددددددددالسشيدددددددددداش سل دددددددددد شفلدددددددددداي شادددددددددداستشيكددددددددددلي 

شيكلكددددددددددددبشيك هددددددددددددائاشا يددددددددددددداششلددددددددددددلسشيك دددددددددددديكا ش دددددددددددداشيكلددددددددددددالسشإلش عددددددددددددلشإلي دددددددددددد شيك ددددددددددددفهب
اددددددددددال شيسفكا دددددددددددشك عدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشاش إذشاحددددددددددااشش،سأدددددددددديلشا شيدددددددددداشلاكدددددددددد شيكعددددددددددالشلااي 

شك  لك ددددددددد شيددددددددداشلاكددددددددد شيكعدددددددددالشااشفدددددددددأ سش لدددددددددلسشليفدددددددددسشيك ددددددددديكا ش ددددددددداشيك لكدددددددددابشا يدددددددددد
ففددددددددددداك شيك يا دددددددددددد شاشش،ي هددددددددددداشيك لك دددددددددددد   ددددددددددد شإالطائددددددددددددشليددددددددددددافسش ددددددددددديكا شحليددددددددددددل شك دددددددددددل شفعاش

يكعا ددددددد شف  يددددددد شلدددددددذيشيأل دددددددسشإكددددددد شح يددددددد شيك  دددددددايشككددددددداشف ف ددددددد شاددددددداش ددددددد يشيك لكدددددددابشا يددددددددش
ش.1ليافسش يكا شحليل ش

اش دددددددددددددذكيشي كددددددددددددداشيكقدددددددددددددا ش دددددددددددددأاشيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس ش افرددددددددددددداذاشيحدددددددددددددسيكشلدددددددددددددلسش
يك ددددددددددديكا ش ددددددددددداشيكلدددددددددددالسشق ددددددددددد شإحدددددددددددسيكشيك لاك ددددددددددد شيكحايئيددددددددددد شيدددددددددددايسشيكاقايددددددددددد شيك ا ددددددددددد ش

 ي  ددددددددداشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس ش دددددددددإقسيساش،شسأددددددددديلشلاا دددددددددييششسي ددددددددد شإأدددددددددليسك  ددددددددد شيسفكددددددددداسشح
يدددددددددداشاششيكلكددددددددددبشا دددددددددد شيك ددددددددددفهبش لكددددددددددبش هددددددددددائااششكهددددددددددذيشييحددددددددددسيكش عددددددددددلشيك لاك دددددددددد شيكحايئيدددددددددد 

ش،لاكدددددددددد شيكعددددددددددالشا شاددددددددددال شيك لكددددددددددابشا يدددددددددددشإكدددددددددد شيسفكدددددددددداسشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد ش ددددددددددس شارددددددددددس 
ليدددددددددددثشاحدددددددددددااشك  لك ددددددددددد شيددددددددددداشلاكددددددددددد شيكعدددددددددددالشااشفدددددددددددأ سش لدددددددددددلسشليدددددددددددافسش ددددددددددديكا ش ددددددددددداش

يش هدددددددددذيشف  يددددددددد شح يددددددددد شيك  ددددددددداشاشش  ددددددددد شإالطائددددددددددشليدددددددددافسش ددددددددديكا شحليدددددددددل اششديك لكدددددددددابشا يددددددددد
ادددددددددداش  لدددددددددددشيك دددددددددديكا شلااشااشفقددددددددددسسشكددددددددددذكيشاقا ددددددددددا ششييحددددددددددسيكشلفدددددددددد شف ف دددددددددد ش ددددددددددلاسلا

شلاايعددددددددددلشفلددددددددددال ش دددددددددداشيك  ددددددددددسعشقددددددددددلشيلددددددددددالبشيدددددددددداشيسفكدددددددددداسشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ش.سأيلش اشق  شيكلالسشألك سش اش س 

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش847ي اسشيك ال شش-1
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 : الفرع الثاني
 الجزاسات في حالة العود

شلااساي دددددددددداشا دددددددددددشيدددددددددداشلاكدددددددددد شفقددددددددددليبشيك ددددددددددييشك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددشإذيشف ددددددددددياش أ دددددددددددش 
سأدددددددددددديلششلااااشياحدددددددددددددشكلددددددددددددالسشيك ددددددددددددييشيكأددددددددددددالسششيك  دددددددددددديسأدددددددددددديلشيلددددددددددددفاحسشا دددددددددددد ش

  لدددددددددش ه دددددددد شاششا ددددددددسيش فلدددددددداي شادددددددداستشيكددددددددلي شقا دددددددد شك أددددددددسفشااش سأدددددددديلش دددددددداق اششقددددددددائب
 عددددددددلشذكدددددددديشف دددددددد يشكدددددددددشايضدددددددداش ددددددددل شاششايددددددددابش دددددددداشفدددددددداسيخشفاحيدددددددددشيأل ددددددددسشإكيددددددددد،ش(25ا ددددددددس ش 
ذيشي ف دددددددددد شيكلددددددددددالسشادددددددددداشفلدددددددددداي شاشش، دددددددددداشاحدددددددددد شيكددددددددددلي ش(شيا دددددددددداشي فددددددددددليك ش05اش ا ددددددددددساش ي 

حدددددددددددداكش كااشك لا دددددددددددد شااشيك لددددددددددددف يلش دددددددددددداشيك ددددددددددددييشيادددددددددددداستشيكددددددددددددلي شيك احدددددددددددددشإكيدددددددددددددشيكدددددددددددد
ش.ك قضاكشك  لطاك  ش لقدشيك ا  شياشيك يي

إف ااددددددددددشق ددددددددد شيك حدددددددددداكششيحددددددددددسشااشيعدددددددددلشإحدددددددددسيكشاددددددددداستشيكددددددددددلي شإحدددددددددسيكشالالددددددددديش
كع ا يدددددددددددد شيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشإذشلشي كدددددددددددداشااشفلددددددددددددسيشيكددددددددددددلاا شيش،ك قضدددددددددددداك

سأددددددددددددديلشإلشيددددددددددددداشلاكددددددددددددد ش  دددددددددددددا شادددددددددددددلبشفلددددددددددددداي شاددددددددددددداستشيكدددددددددددددلي شيددددددددددددداشيآلحدددددددددددددا ششلاا
ش.يك للل شقا ا ا

ش36565شاشيددددددددددداشلددددددددددددذيشيك ددددددددددددأاشقضدددددددددددد شيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداشيدددددددددددداشقسيسلدددددددددددداشسقددددددددددددبش
ذكدددددددددديش لحدددددددددد ش راك فددددددددددددشاشش دددددددددد قتشيكقددددددددددسيسشيك لطعدددددددددددااشييدددددددددددش08/54/0525يك ددددددددددؤسيشيدددددددددداش

يك عدددددددددددددل شك قدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس شش58/50 ددددددددددددداشيكقدددددددددددددا ااشش0 كدددددددددددددسسشش800أللكدددددددددددددابشيك دددددددددددددال ش
يكفدددددددددداشفاحددددددددددسشا دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش   الدددددددددد  شاا شادددددددددداستشليدددددددددد شكعددددددددددلبشاحددددددددددالشااش
ادددددددددلبشك ايددددددددد شيكسأددددددددديلشااشياحددددددددددشكلدددددددددالسشيك دددددددددييشا دددددددددسيش اكدددددددددلي شكفلددددددددداي شلدددددددددذيشيكعددددددددداستش

يددددددددددإاشالكددددددددددابشش،(شايددددددددددابشي فددددددددددليكش دددددددددداشفدددددددددداسيخشفاحيدددددددددددشيأل ددددددددددس25ردددددددددد  ش ه دددددددددد شاقأددددددددددالاش 
 فا عدددددددددد شيكحايئيدددددددددد شيدددددددددداشلاكدددددددددد شاددددددددددلبشيكقيددددددددددابشفقفضدددددددددداش  ا ددددددددددس شيكش0 كددددددددددسسشش800يك ددددددددددال ش
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ش800 فلددددددددددددداي شاددددددددددددداستشيكدددددددددددددلي شيددددددددددددداشيآلحدددددددددددددا شيك  أدددددددددددددا شا يهددددددددددددداشيددددددددددددداشيك دددددددددددددالفياش
ش. حف ع ش3 كسسشش800اش0 كسسش

اشليدددددددددددثشا ددددددددددددش فددددددددددد شكا ددددددددددد شف ددددددددددديشييحدددددددددددسيكي شيألاكيددددددددددد ش قدددددددددددسس ش ددددددددددد  شيكقدددددددددددا ااش
افلسيدددددددددددديشيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد شكفلط يدددددددددددد شيكل ايدددددددددددد ش،شق دددددددددددد ش  ا ددددددددددددس شيك فا عدددددددددددد شيكحايئيدددددددددددد 

ضدددددددددداعش قضددددددددددائهبشيددددددددددإاشقضددددددددددا شيك اش،شك  ددددددددددييشايقدددددددددداشأللكددددددددددابشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا يكحايئيدددددددددد ش
لدددددددداش دددددددداشاشش،قددددددددلشرسقددددددددايشالكددددددددابشيك ددددددددايلشيك  دددددددداسشإكيهدددددددداشاادددددددد اش  دددددددداشيردددددددداكفشذكدددددددديشيكا دددددددداي

  اق ددددددددددد ش قيددددددددددد ششلاااششا يدددددددددددداشش ؤلددددددددددد اششيحعددددددددددد شيكاحددددددددددددشيك  ددددددددددداسش ددددددددددداشيكلطددددددددددداااشلدددددددددددليل
سشي  لطدددددددددا شيكقدددددددددسياششيألاحددددددددددشيألردددددددددس شيك دددددددددلك ش هددددددددداشيددددددددداشيكلطعددددددددداشي  رددددددددداشيكفأدددددددددسييش ددددددددد قت

ش.اشش1يك لطعااشييدش

سأدددددددددديلششلاااشيدددددددددداشلاكدددددددددد شاددددددددددال شيكلددددددددددالسشإكدددددددددد شيسفكدددددددددداسشيعدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ي ف اادددددددددددشاشش عددددددددددلشيفردددددددددداذشكدددددددددد شييحددددددددددسيكي شيك فع قدددددددددد ش عدددددددددداستشيكددددددددددلي شااش سأدددددددددديلش دددددددددداق 

يقددددددددددلشقددددددددددسسشيك  دددددددددسعشكدددددددددددشاقا ددددددددددا ش  ددددددددددلل شيدددددددددداشقددددددددددا ااشش،اددددددددداشفلدددددددددداي شلددددددددددذيشيكعدددددددددداست
ايضدددددددديش دددددددداشلددددددددذيش دددددددداشلدددددددداشاشش،يكعقا ددددددددا ش  دددددددداشيدددددددداشذكدددددددديشيكلاددددددددسش دددددددداشإأددددددددليسش دددددددديكا 

ششش:يكفاشف  شا  شا داشش اشقا ااشيكعقا ا ش*4 كسسشش20  شيك ال ش

يترتـــــــــب علـــــــــل عقوبـــــــــة الحظـــــــــر مـــــــــن إصـــــــــدار الشـــــــــيكات و/أو اســـــــــتعمال اش
، البطاقــــــات التــــــي بحوزتــــــهو  بطاقــــــات الــــــدف  إلــــــزام المحكــــــوم عليــــــه بعرجــــــاع الــــــدفاتر

ش.أو التي عند وكالئه إلل الم سسة المصرفية المصدرة لها"

                                                           
ش.480،ش 0525كل  شش0 ح  ششيك لك  شيكع ياشيكعللشش-1
شااشيكعقا ا .يك عل شايك ف بشكقا ش05/20/0550يك ؤسيشياشش50/04لذاشيك ال ش علك ش  احسشيكقا ااشش-*
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يك  ددددددددددددسعش دددددددددددداشلددددددددددددذيشيكلاددددددددددددسشيك دددددددددددديكا شيكفدددددددددددداشفلدددددددددددد يش لددددددددددددلسشاقددددددددددددلشيلددددددددددددف   ش
ش.يأل اي ش اشلطسفشيكلالسشكل شيك للاسشا يدشااشف يشيك ض   

يددددددددداشلددددددددد اي شش25سش ددددددددداشإأدددددددددليسشيك ددددددددديكا ش ددددددددددشاشقدددددددددلشلدددددددددللشيك  دددددددددسعش دددددددددل شيكلاددددددددد
 ر ددددددددددددد شلددددددددددددد اي شيددددددددددددداشييلي ددددددددددددد شاشش،لاكددددددددددددد شكدددددددددددددااشييلي ددددددددددددد ش لددددددددددددد سشيسفكددددددددددددداسشح ايددددددددددددد 

ش.حسيكشيكلاسيعح ش اك ل  ش  شإ كا ي شيأل سش اك  اذشيك شح ل لسفكاسش

ر ددددددددددد ششاشيددددددددددداشلاكددددددددددد ش راك ددددددددددد شإحدددددددددددسيكشيكلادددددددددددسشفكدددددددددددااشيكعقا ددددددددددد شيكلددددددددددد  شك دددددددددددل 
لااشييرددددددددددددددددددددددد  شش،لجش855.555لجشإكددددددددددددددددددددددد شش255.555 رسي ددددددددددددددددددددددد ش ددددددددددددددددددددددداشاششلددددددددددددددددددددددد اي 

ش.1 اشقا ااشيكعقا ا شش473 اكعقا ا شيك قسس شياش  شيك ال ش

                                                           
ش كسسش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش20ي اسشيك قس شيألريس ش اشيك ال شش-1
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:المبحث الثاني  
 المتابعة الجزائية في جرائم الشيك 

كدددددددددددددااش،ش2005ي سييدددددددددددددسشش50يك دددددددددددددؤسيشيددددددددددددداشش58/50شيكقدددددددددددددا ااشسقدددددددددددددبق ددددددددددددد شأدددددددددددددلاسش
سأدددددددددددديلشااش دددددددددددداق ش دددددددددددداشاحدددددددددددد شفلسيدددددددددددديششلاايك دددددددددددداشيك لددددددددددددف يلش دددددددددددداشإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

يكلأدددددددددددا شا ددددددددددد ش دددددددددددهال شادددددددددددلبشيكدددددددددددلي ش ددددددددددداشلطدددددددددددسفشيك لدددددددددددلاسششيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد 
ككدددددددددداش عدددددددددددلشأددددددددددلاسشيكقددددددددددا ااشيك دددددددددددذكاسشاادددددددددد اشاأدددددددددد ل شلشفق ددددددددددد ش،شا يدددددددددددش شيك  دددددددددديش(

 اذشإحددددددددددسيكي شاددددددددددايستشيكددددددددددلي شيك  أددددددددددا شا يهدددددددددداشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شإلش عددددددددددلشيلددددددددددف 
ي ف ددددددددددددداعشيكلدددددددددددددالسشاددددددددددددداشفلددددددددددددداي شاش،ش3 كدددددددددددددسسشش800اش0 كدددددددددددددسسشش800يددددددددددددداشيك دددددددددددددالفياش

ش.ااستشيكلي شياشيآلحا شيك للل ش هافياشيك الفياشك اشل  ش يا د

 : المطلب األول
 تحريك الدعو  العمومية 

ك دددددددددددداشاحددددددددددددااشش،  ا ددددددددددددس شيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد اششفرددددددددددددف شيك يا دددددددددددد شيكعا دددددددددددد ش فلسيددددددددددددي
يك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شك لطدددددددددددددسفشيك فضدددددددددددددسسشااشيلدددددددددددددسيشلدددددددددددددذاشيكدددددددددددددلاا شايقددددددددددددداشك  دددددددددددددسالطش

شلاايدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشاشش،1يك لددددددددددددلل شيدددددددددددداشقددددددددددددا ااشييحددددددددددددسيكي شيكحايئيدددددددددددد ش
سأدددددددددديلشااش دددددددددداق شيكسأدددددددددديلشفلددددددددددسيشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شاددددددددددال ش دددددددددداشلطددددددددددسفشيك لددددددددددف يلش

يكددددددددددااشاشش،ا ددددددددددابشيكقضدددددددددداكش دددددددددداشيك ددددددددددييشلفدددددددددد شيفلدددددددددد  شكدددددددددددشيك لطاك دددددددددد ش لقاقدددددددددددشيك ل يدددددددددد 
ش.ذكيشاي شأاسش  ث

                                                           
ش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس .ش2ي اسشيك ال شش-1
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 : الفرع األول
 الشكو  

فعدددددددددددددسفشيك دددددددددددددكا ش أ هددددددددددددداشف  يددددددددددددد شيك ح ددددددددددددداشا يددددددددددددددشااش ددددددددددددداشيقدددددددددددددابش قا ددددددددددددددشإكددددددددددددد ش
يك دددددددددددكا شقدددددددددددلشفكدددددددددددااشكفا ددددددددددد شااشاش،ش1يكلددددددددددد لطا شيكع ا يددددددددددد شإ دددددددددددسشاقددددددددددداعشيافدددددددددددليكشا يددددددددددددش

يكفدددددددداشففدددددددداك شإ ددددددددسشاشش، دددددددد ال شك دددددددداشلدددددددداشيك ددددددددأاش الددددددددفرا  شيك ح دددددددد شا يدددددددددش سحددددددددا شيأل ددددددددا
شيكع ا ي ش  ا س شإ سشلذاشيللفرا  .ذكيش فلسييشيكلاا ش

شاشيك ددددددددكا شيدددددددداشحددددددددسيئبشيك ددددددددييشفقددددددددلبش دددددددداشلطددددددددسفشيك لددددددددف يلشإكدددددددد شيك يا دددددددد شيكعا دددددددد 
ستشيكددددددددددلي شك دددددددددداشلدددددددددد  شيي ددددددددددداس شااشيكضدددددددددد لطي شيكقضددددددددددائي شإ ددددددددددسشيلددددددددددف  اذشإحدددددددددددسيكشادددددددددداي

  ددددددددددشي ف ددددددددد شاددددددددداشفلددددددددداي شاددددددددداستشيكدددددددددلي شيددددددددداشش كف ددددددددداشي  ددددددددد شااشيك  دددددددددش، قدددددددددل اشإكيدددددددددد
ش800اش0 كدددددددددددددددددسسشش800يهددددددددددددددددداشيددددددددددددددددداشيك دددددددددددددددددالفياشآلحدددددددددددددددددا شيكقا ا يددددددددددددددددد شيك  أدددددددددددددددددا شا ي

 ددددددددددذكيشاشش،يكلددددددددددا  شيي دددددددددداس شإكيدددددددددددش55/52شاايدددددددددد ش اددددددددددابش  دددددددددديشيكحايئددددددددددس شسقددددددددددبش3 كددددددددددسسش
يفدددددددددددددداك شاكيدددددددددددددد شيكح هاسيدددددددددددددد شيك رددددددددددددددف شاششفكددددددددددددددااشيكددددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددددد شقددددددددددددددلشفلسكدددددددددددددد 

ذكدددددددددديشايدددددددددد شاشش،  دددددددددددشكفقلي دددددددددددشا ددددددددددابشيكحهددددددددددا شيكقضددددددددددائي ش كف  ا ددددددددددسفهاش لدددددددددد اعشيك  دددددددددد
ش:شييحسيكي شيكفاكي 

شflagrant délitالتلبس  :أوال

 ددددددددددددد شيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شا ددددددددددددد شإحدددددددددددددسيكي شيكف ددددددددددددد  شيددددددددددددداشيكح لددددددددددددد ش  احدددددددددددددسش
لددددددددددداشإحدددددددددددسيكي شفرددددددددددد شيك دددددددددددر شاش،ش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشييحدددددددددددسيكي شيكحايئيددددددددددد ش445يك دددددددددددال ش

يكدددددددذ شكدددددددبشيقدددددددلبشضددددددد ا ا شكاييددددددد شك  اكددددددددشاششيكدددددددذ شقددددددد تشا يددددددددشيددددددداشح لددددددد ش ف ددددددد  ش هدددددددا
حسي دددددددد شإأددددددددليسشا دددددددداشيي دددددددداشيردددددددد ش،شا ددددددددابشاكيدددددددد شيكح هاسيدددددددد شيدددددددداشلاكدددددددد شفقددددددددسسشل لددددددددد

                                                           
ش.030 ل الش لسشلايا،ش سح شلا  ،ش ش-1
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سأدددددددديلشااش سأدددددددديلش دددددددداق شيإ دددددددددشإ ددددددددسشفقددددددددليبش ددددددددكا ش دددددددداشلطددددددددسفشيكضددددددددلي ششلاا ددددددددييش
شيكفأكددددددددددددلش دددددددددددداشلايفددددددددددددداشش عددددددددددددلشلدددددددددددد ااداش،شيقددددددددددددابشاكيدددددددددددد شيكح هاسيدددددددددددد ش الددددددددددددفلااكشيك ددددددددددددفهب

سأدددددددددددديلشي كدددددددددددداشكاكيدددددددددددد شيكح هاسيدددددددددددد شإذيشسا شااششلاا  ددددددددددددا شقيا دددددددددددددش إأددددددددددددليسش ددددددددددددييشاش
ي ف ااددددددددددشيحدددددددددااشيددددددددداشلاكددددددددد شاش،ش   ددددددددد شيك دددددددددييش عف دددددددددسشااشي هددددددددد شيك دددددددددفهبش دددددددددل شك فلددددددددداي 

 دددددددداشقددددددددا ااشييحددددددددسيكي شيكحايئيدددددددد شكيلددددددددللشكدددددددددشح لدددددددد شش204ل لدددددددددش ؤقفدددددددداشلط قدددددددداشك  ددددددددال ش
يكدددددددددااشاشش،1(شي فدددددددددليكش ددددددددداشيدددددددددابشيأل دددددددددسش ل لددددددددددش55يددددددددداش دددددددددل شلشففحددددددددداااش  ا يددددددددد شايدددددددددابش 
ش،اددددددددداشيأليعدددددددددا شيك  لدددددددددا  شإكيددددددددددش لضددددددددداسش لا يدددددددددداششذكددددددددديش عدددددددددلشيلدددددددددفحاي دشاددددددددداشلايفدددددددددد

شلاايفسفددددددددددسشا دددددددددد شإحددددددددددسيكشفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شيدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشاش
 ايلدددددددددددددلط شيك دددددددددددددكا شإ كا يددددددددددددد شياف ددددددددددددداسشيك دددددددددددددفهبش ف  لددددددددددددداششسأددددددددددددديلشااش سأددددددددددددديلش ددددددددددددداق 

يأل ددددددددددسشيكددددددددددذ شيرددددددددددا شكاكيدددددددددد شيكح هاسيدددددددددد شإيليادددددددددددشيكلدددددددددد  شيك ؤقدددددددددد شلط قدددددددددداش،ش اكحسي دددددددددد 
ااششي كددددددددددددداشكهدددددددددددددذيشييحدددددددددددددسيكاشش، ددددددددددددداشقدددددددددددددا ااشييحدددددددددددددسيكي شيكحايئيددددددددددددد ش86اش204ك  دددددددددددددال ش

يأل دددددددددسشيكدددددددددذ شحعددددددددد شيكك يدددددددددسش ددددددددداشيكضدددددددددلاياش،شيدددددددددلي ش ددددددددداك فهبشإكددددددددد شليددددددددد ش   ددددددددد شيك ددددددددديي
يرفددددددددداسااشلطسيددددددددد شيك دددددددددكا شيددددددددداشفلسيددددددددديشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد شيددددددددداششيددددددددداشلدددددددددذاشيكحسي ددددددددد 

شحسيئبشيك يي.

ش05 ددددددددداكسحاعشإكددددددددد شيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس ش حدددددددددلاشيعدددددددددسفشيكف ددددددددد  شيددددددددداش ددددددددد شيك دددددددددال ش
ششش: اشقا ااشييحسيكي شيكح ائي ش قاكد

ــــــــب ارتكابهــــــــا " تكــــــــون الجريمــــــــة متلب ــــــــي حــــــــال ارتكابهــــــــا أو عق ســــــــا بهــــــــا ف
ـــــــــه أو و  ببرهـــــــــه يســـــــــيره ـــــــــي علي ـــــــــ  المجن ـــــــــة متلبســـــــــا بهـــــــــا إذا تب ـــــــــر الجريم تعتب

 ثر وقوعها"أو اتبعته العامة إ، مرتكبيها

                                                           
ش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شش86ي اسشيك ال شش-1
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    دددددددداشلدددددددداشيك ددددددددأاشاشش دددددددددعسيددددددددفشيكددددددددايسلشيدددددددداش دددددددد شيك ددددددددال شاادددددددد اشاف ددددددددياش دددددددداشيكفي
  ا ددددددددددددددس شحسي دددددددددددددد ششردددددددددددددد اشإحددددددددددددددسيكي شيكف دددددددددددددد  شلشف،شيددددددددددددددإكددددددددددددددل شيك  ددددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددددس 

شيدددددددددا  يا ددددددددد شيكعا ددددددددد شلددددددددد شفلسيددددددددديشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد شكاش،شسأددددددددديلشلااإأدددددددددليسشيك دددددددددييش
شضساسشفلسيكهاشايضا. يل شك لطسفشيكك اش،شلذاشيكحسي  

كددددددددددااش دددددددددداشيرفأددددددددددا شيك يا دددددددددد شيكعا دددددددددد ش  دددددددددداشااش  ا ددددددددددس شيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شفشا
ي هددددددددددداشااشففردددددددددددذش ددددددددددداشش ددددددددددد شيكفددددددددددداشفف فددددددددددد ش هددددددددددداكدددددددددددذكيشالط قددددددددددداشكلددددددددددد لط شيك  كاش،شالدددددددددددللا

كدددددددددداكفلقي شااشيللددددددددددفلااكشيك  ا ددددددددددسشااش،شييحددددددددددسيكي ش دددددددددداشفددددددددددسياش  ئ دددددددددداشكهددددددددددذاشيكحسي دددددددددد 
ك ددددددددددداشكهددددددددددداشااشفل ددددددددددداش،شيكف ددددددددددد  شيكدددددددددددذ شيحيددددددددددداشكهددددددددددداشإيدددددددددددليعشيك دددددددددددفهبشيكلددددددددددد  شيك ؤقددددددددددد 

شيكلاا شإذيشسا شااشلشاحدشك  فا ع .

 التحقيق :ثانيا

شكقدددددددددددلش ددددددددددد يشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شك  يا ددددددددددد شيكعا ددددددددددد شلددددددددددد لط شيك  ك ددددددددددد شيددددددددددداشفلسيدددددددددددي
يهدددددددددداشش،ااش ي دددددددددداش ااف اسلدددددددددداشف  دددددددددد شيك حف دددددددددد اششيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شك دددددددددداشلدددددددددد    ا ددددددددددس شاش

ك ددددددددددداشف ا دددددددددددسش   لدددددددددددهاشااش،شفقدددددددددددسسش ددددددددددداشففردددددددددددذاش  دددددددددددأ هااششيك دددددددددددكاا اششفف قددددددددددد شيك لاضدددددددددددس
ذكددددددددددددديشقأدددددددددددددلشاشش،فدددددددددددددأ سش افرددددددددددددداذشح يددددددددددددد شييحدددددددددددددسيكي شيك فع قددددددددددددد ش اكدددددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددددد 

يكقدددددددددداي ياشاششيكفلددددددددددس شادددددددددداشيكحددددددددددسيئبشيك  أددددددددددا شا يهدددددددددداشيدددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا اششيك لدددددددددث
شا  دددددددددددداكشا دددددددددددد شذكدددددددددددديشي كدددددددددددداشكاكيدددددددددددد شيكح هاسيدددددددددددد شااشيأددددددددددددلسشلط  دددددددددددداش،ش1يك ك  دددددددددددد شكدددددددددددددش

يحددددددددسيكشفلقيدددددددد ش احدددددددددشإكدددددددد شقاضدددددددداشيكفلقيدددددددد ش  ددددددددأاشيكقضدددددددداياشيكفدددددددداشففلط ددددددددسششاييففاليدددددددد
الددددددددددذيش عددددددددددلشيكفأكددددددددددلش دددددددددداشاددددددددددل ش لددددددددددائ شااكيدددددددددد ش دددددددددداش ي هدددددددددداشيرفأددددددددددا شيك يا دددددددددد ش،شذكددددددددددي

ش،ك ش  دددددددددددددف دددددددددددديكفأكددددددددددددلشااشيك دددددددددددداكاشقددددددددددددلبش ع ا ددددددددددددا شأددددددددددددليل شلددددددددددددا شيك اشش،ييق ي ددددددددددددا
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لدددددددد شيددددددددلر شضدددددددد اششيك  ددددددددفك ش  دددددددددكددددددددذكيشيحددددددددسشا دددددددد شيك يا دددددددد شااشففأكددددددددلش دددددددداشأدددددددد  شاش
يلرفأددددددددددددددددددا شيكقضدددددددددددددددددداياشذي ششاااشيأللددددددددددددددددددليثششيأل ددددددددددددددددددرا شيك ع يددددددددددددددددددياش اكلأددددددددددددددددددا  

 ددددددددبش عددددددددلشذكدددددددديشيحددددددددسشيكفأكددددددددلش دددددددداشااشيك عدددددددد ش لدددددددد شيك فا عدددددددد شيددددددددلر شضدددددددد اش،شيكعلددددددددكس 
 شكددددددددددددذيشيكفأكددددددددددددلش دددددددددددداشااشيكدددددددددددد  شيكرددددددددددددا ش اك عدددددددددددداش،شيرفأاأددددددددددددا شيكقضدددددددددددداكشيكحايئددددددددددددا

غيسلدددددددددداش ددددددددددداشاش،ش1يكع ددددددددددااشش ددددددددددااي شقائ دددددددددداشااشفددددددددددبشإكردددددددددداؤاشإضدددددددددداي شإكدددددددددد شلددددددددددال شيكفقددددددددددالب
يددددددددددداشحدددددددددددسيئبشاش،شيكلدددددددددددال شيكفددددددددددداشيحدددددددددددسشيكفأكدددددددددددلش  هددددددددددداشق ددددددددددد شييلاكددددددددددد شا ددددددددددد شيكفلقيددددددددددد 

فقددددددددددددددليبششيكعا دددددددددددددد شسأدددددددددددددديلشااش سأدددددددددددددديلش دددددددددددددداق شي كدددددددددددددداشك  يا دددددددددددددد شلااإأددددددددددددددليسش ددددددددددددددييش
ش،ا ددددددددددابشقاضدددددددددداشيكفلقيدددددددددد شيدددددددددداشلاكدددددددددد شاحددددددددددالشغ دددددددددداتشلددددددددددا شيك ددددددددددييشيك  ددددددددددفك ش  ددددددددددد

ك ش  ددددددددددش عقددددددددل شافلفددددددددداجشإكددددددددد شف   دددددددد ددددددددااسيشااشفكدددددددددااشيأليعددددددددا شيك احهددددددددد شكشكددددددددأاشيكددددددددداا
ش.فلقي 

سأدددددددددددديلش ددددددددددددالسيش دددددددددددداشيكددددددددددددااششلاايك  لدددددددددددداشااشلددددددددددددال شحددددددددددددسيئبشإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشاش
    دددددددداشلدددددددداشيك ددددددددأاشكددددددددل شيك  ددددددددسعشيكحايئددددددددس شي ددددددددبشياقددددددددفشيك  ددددددددسعشاششلددددددددذي،شييهدددددددداشفلقيدددددددد 

 ح ددددددددددداشيك أدددددددددددس شفلسيددددددددددديشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شيددددددددددداشحدددددددددددسيئبشيك دددددددددددييشا ددددددددددد ش دددددددددددكا شيك
ذكددددددددديشألاشيكهدددددددددلفش ددددددددداش،شإذشي كددددددددداشك  يا ددددددددد شيكعا ددددددددد شفلسيكهددددددددداش ددددددددداشف قددددددددداكش  لدددددددددها،شا يدددددددددد

سأدددددددددديلشكددددددددددي شلدددددددددد شيكلا دددددددددد شيكددددددددددايسلشيدددددددددداشيك ددددددددددييششلاافحددددددددددسيبشيعدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ش. ددددددددد شل ايددددددددد شيلئف دددددددددااشيكعدددددددددابشيكدددددددددذ شيحدددددددددسشااشيلدددددددددالطش ددددددددددشيكفعا ددددددددد ش اك دددددددددييش،يللدددددددددس

يكأدددددددد يششغيددددددددسشااشيك  ددددددددسعشيك أددددددددس شيرف ددددددددفشادددددددداش ايددددددددساشيكحايئددددددددس شيدددددددداشكا دددددددددشحعدددددددد 
سأدددددددددددديلشكلدددددددددددد سش دددددددددددداشالدددددددددددد اسشي قضدددددددددددداكشيكددددددددددددلاا ششلاايدددددددددددداشحددددددددددددسيئبشإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

.ش2لفدددددددددد شا  دددددددددداكشف  يددددددددددذشيكعقا دددددددددد شاشش،يكع ا يدددددددددد شيدددددددددداشا ش سل دددددددددد شكا دددددددددد شا يهدددددددددداشيكددددددددددلاا 
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اشفقضدددددددددددداش ل دددددددددددداشيكقضددددددددددددي شيدددددددددددداشايدددددددددددد شيكف ددددددددددددسي شيك أددددددددددددس شاش  يا دددددددددددد شيكعا دددددددددددد كك دددددددددددداش
ش:شدأ ياشلذيشيك أاشقضاش اششسأيلشلااحسي  شإأليسش ييش

سأددددددددددددديلشكيلددددددددددددد ش ددددددددددددداشيكحدددددددددددددسيئبشيكفددددددددددددداشلأدددددددددددددسلاششلاااشحسي دددددددددددد شإالطددددددددددددداكش دددددددددددددييش
،شيفاقدددددددددددفشفلسيددددددددددديشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شييهددددددددددداشا ددددددددددد ش دددددددددددكا شيك ح ددددددددددداشا يدددددددددددداششيك  دددددددددددسع

 دددددددداش ددددددددبشيددددددددإاشيك ح دددددددداشا يدددددددددشكددددددددي ش دددددددداش ددددددددأ دشااشيددددددددؤ سشا دددددددد شيكلدددددددديسشيدددددددداشيكددددددددلاا شاش
ذيشكددددددددددااش دددددددددداشيك قددددددددددسسشااشقي دددددددددد شيك ددددددددددييشلدددددددددداشليدددددددددداشلددددددددددا  ش،شااشا دددددددددد شيكلكددددددددددبشييهددددددددددا اي 

يددددددددإاشكحدددددددداكشيك ح دددددددداشا يدددددددددشإكدددددددد شيكقضدددددددداكش،شسي دددددددد شغيددددددددسش فسفددددددددسشا يهدددددددداا دددددددد شاقدددددددداعشيكح
لشيددددددددددددؤ سشا دددددددددددد شلدددددددددددديسشيكددددددددددددلاا شيكح ائيدددددددددددد شااشيكلكددددددددددددبشش– رددددددددددددستشلأدددددددددددداكدش–يك ددددددددددددل اش

ش.1ييهاشا

يددددددددددداشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد ششاإاشسغددددددددددبش دددددددددداشحدددددددددداكشيددددددددددداشقددددددددددسيسش لك دددددددددد شيكدددددددددد قتشيددددددددددد
يددددددددددداشلاكددددددددددد شيكأددددددددددد يشيددددددددددداشا ش سل ددددددددددد ششسأددددددددددديلشف قضددددددددددداشلااحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

ش.ك اشل  شيي اس شإكيدشلف شا  اكشيكف  يذكا  شا يهاشيكلاا ش

شاالستدعاس المباشر :ثالثا

اييسشفددددددددددسأدددددددددديلشإحددددددددددسيكشفلقيدددددددددد شاكددددددددددبشفشلااإذيشكددددددددددبشيفلط ددددددددددسشيعدددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
شييدددددددددددش ددددددددددسالطشيكف دددددددددد  شياحدددددددددددشاكيدددددددددد شيكح هاسيدددددددددد شفك ي دددددددددداش اكلضدددددددددداسشأللطددددددددددسيفشيكددددددددددلاا 

يحدددددددددددددسشااشيلفدددددددددددددا شلدددددددددددددذيشيكفك يدددددددددددددفشاشش،ك   دددددددددددددا شا دددددددددددددابشيكحهددددددددددددد شيكقضدددددددددددددائي شيك رفأددددددددددددد 
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كدددددددددذيشف  يددددددددددشيك دددددددددفهبش أ ددددددددددشلدددددددددافشاششيكفه ددددددددد شيك احهددددددددد شك  دددددددددفهباششلددددددددداا شيكح لددددددددد اششفددددددددداسيخ
ش.1ياشغي فدشاششيلكبشا يدشياشلضاسا

 : الفرع الثاني
 المدني  دعاساال

ش54/ش50ش: دددددددددداشيكقددددددددددا ااشسقدددددددددددبش70احددددددددددااشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيدددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال ش
ا دددددددددددششيدددددددددد يك عددددددددددل شايك ددددددددددف بشكقددددددددددا ااشييحددددددددددسيكي شيكحايئش2650ي سييددددددددددسشش54يك ددددددددددؤسيشيدددددددددداش

فقددددددددددلبشا ددددددددددابشقاضدددددددددداشييحددددددددددااشككدددددددددد ش ددددددددددر شيددددددددددلااش أ دددددددددددشفضددددددددددسسش دددددددددداشحسي دددددددددد ش ددددددددددأاش
ااششا دددددددددد شقاضدددددددددداشيكفلقيدددددددددد اش،شيك ددددددددددل اشلادددددددددداكيكفلقيدددددددددد شيك رددددددددددف ش  ددددددددددكا شفلدددددددددد  ش ال

ذكدددددددددديشلفدددددددددد شيدددددددددداشاش،شي ددددددددددفيشيكفلقيدددددددددد ش عددددددددددلشاددددددددددستشيك ددددددددددكا شا دددددددددد شاكيدددددددددد شيكح هاسيدددددددددد 
ش. علشالاك ش اشإذيشكا  ش رأي شيك  فك ش  دشكبشفلللشلايفه

ش:ششقض شقسيسشيك لك  شيكع ياش  اشي ااياشلذيشيك أاش

،شاشلشي كدددددددددداشكقاضددددددددددداشيكفلقيددددددددددد شسيدددددددددددتشإحدددددددددددسيكشفلقيددددددددددد شإلشيددددددددددداشلدددددددددددال ش عي ددددددددددد 
ا دددددددداش دددددددددبشيفعددددددددستشك ددددددددد قتشقددددددددسيسشغسيددددددددد شيلفهدددددددددابشيك ؤيددددددددلشك  دددددددددسشيكسي دددددددداشإكددددددددد شسيدددددددددتش

ش.2إحسيكشيكفلقي شضلش حها شاش

اش  دددددددددداشااشاكيدددددددددد شيكح هاسيدددددددددد شيعددددددددددلشلطسيدددددددددداشالالددددددددددياشيدددددددددداشيكددددددددددلاا شيكحايئيدددددددددد شيدددددددددد ش
ااشيلط ددددددددددسش دددددددددداشقاضدددددددددداشيكفلقيدددددددددد شاددددددددددلبشإحددددددددددسيكشيكفلقيدددددددددد شإلشيدددددددددداشلددددددددددال ششيلدددددددددد شكددددددددددد

ااشااشفكددددددددددااشيكاقددددددددددائ شكددددددددددي شكهدددددددددداش،ش3احددددددددددالشالدددددددددد اسشف دددددددددد شيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد ش  لددددددددددها

                                                           
ش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي .ش030ي اسشيك ال شش-1
ش،شقسيسشغيسش   اس.20/57/2663 ؤسيشياشش203602يكرسي شيكح ائي شك  فشسقبشش-2

3
 - Paulette Bauvert, Nicole siret, Droit pénal, éditions Dunad, Paris ,France,1998,p43 
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ذيشي فهددددددددددد شيكفلقيددددددددددد اششاأدددددددددددفشحايئدددددددددددا كدددددددددددبشيدددددددددددف كاشقاضددددددددددداشيكفلقيددددددددددد ش ددددددددددداشفلليدددددددددددلشاششي 
شلاي شيك  فك ش  دشيإ دشيقضاش ألشاحدشك  فا ع شكعلبش عسي شيك اا .

فشذكددددددددددديشيدددددددددددإاشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شلشيحيددددددددددداشق دددددددددددا شيك ددددددددددددكا شإلشاشا ددددددددددد شرددددددددددد 
يدددددددددد شقي دددددددددد شك ددددددددددكا شيقددددددددددل هاشيك ح دددددددددداشا يدددددددددددشضددددددددددلش  دددددددددددش عسايددددددددددا،شش كفإذيشكددددددددددااشيك  دددددددددد

 ددددددددد ش،شلفددددددددد شكددددددددداشيلدددددددددفقس شيكفلسيدددددددددا شاددددددددداش عسيددددددددد شيلدددددددددبشيك ااددددددددد شيي ددددددددداش عدددددددددل،ش حهدددددددددا 
ييحددددددددددسيكي شضددددددددددلششف ددددددددددابش ددددددددددكا شحليددددددددددل شيعددددددددددسسشييهدددددددددداشادددددددددداشسغ فدددددددددددشيدددددددددداشيكلدددددددددديسشيددددددددددا

ذكددددددددديشيددددددددداشاحددددددددد شلشيفحددددددددداااش   ددددددددد شا دددددددددهسش ددددددددداشفددددددددداسيخشاقددددددددداعشاششيك دددددددددفهبش عدددددددددلش عسيفدددددددددد،
 دددددددددددذكيشيرف دددددددددددفشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شاددددددددددداش ايدددددددددددساشيكحايئدددددددددددس شيكدددددددددددذ شكدددددددددددبشاش،ش1شيكحسي ددددددددددد 

ا  ددددددددددشفلط ددددددددد ش  ددددددددد شآحدددددددددا شي قضددددددددداكشيكدددددددددلاا شاا شيكع ا يددددددددد ،شيلدددددددددللشآحدددددددددا شسيددددددددد شيكدددددددددل
ش.يكع ا ي 

 سأدددددددددديلش دددددددددداق شيحددددددددددااشك  فضددددددددددسسششسأدددددددددديلشااشلااايدددددددددداشحددددددددددسيئبشإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ش،يحددددددددددسيكشفلقيدددددددددد شككدددددددددداشيفقددددددددددلبش لط ددددددددددسشإكددددددددد شقاضدددددددددداشيكفلقيدددددددددد ش ددددددددداشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شاا

 ددددددددددداشي لددددددددددداش ددددددددددداشيكقضددددددددددداياشيك عساضددددددددددد شا ددددددددددد شيكقضددددددددددداكشيكحايئدددددددددددس ش رأدددددددددددا شلدددددددددددذاش
شلاايكحسي دددددددددد شا دددددددددددش ددددددددددالسيش دددددددددداشيلدددددددددد يشلددددددددددذيشيكلطسيدددددددددد شضددددددددددلاياشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

يك دددددددددل اشيدددددددددؤل شإكددددددددد شإلطاكددددددددد شا دددددددددسششلاددددددددداكسأددددددددديلشااش سأددددددددديلش ددددددددداق ش ادددددددددسيشككدددددددددااشيل
لطسيددددددددددد شيكفك يددددددددددددفششيف ددددددددددداعيددددددددددد شيكضدددددددددددلاياشااشليددددددددددددااهبشا ددددددددددداش دددددددددددبشي ضدددددددددددد شغاك ش،يك دددددددددددايع
ش.يك  ا س

                                                           
ش.ش70سؤافشا يل،ش سح شلا  ،ش ش-1
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  :الفرع الثالث
 التكليف المباشر 

ششش:قا ااشييحسيكي شيكحايئي شا د اش كسسشش447ف  شيك ال ش

يمكـــــــــن المـــــــــدعي المـــــــــدني أن يكلـــــــــف المـــــــــتهم مباشـــــــــرة بالحضـــــــــور أمـــــــــام اش
 ...: المحكمة في الحاالت التالية

 .رصيد دونإصدار شيك  -

األخـــــــر  ينب ـــــــي الحصـــــــول علـــــــل تـــــــرخيص النيابـــــــة العامـــــــة و فـــــــي الحـــــــاالت 
شا.ش...للقيام بالتكليف المباشر بالحضور

كقدددددددددددددلشحعددددددددددددد شيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شيكفك يدددددددددددددفشيك  ا دددددددددددددسشك لضددددددددددددداسشكالدددددددددددددي  شيددددددددددددداش
 دددددددداش ي هدددددددداشحسي دددددددد شإأددددددددليسشاشش عددددددددتشيكحددددددددسيئبشيكفدددددددداشففلط ددددددددسشيكلددددددددسا شيدددددددداشيكلكددددددددبشييهددددددددا

 citationشإذشااشإحددددددددددددسيكي شيكفك يددددددددددددفشيك  ا ددددددددددددسشك لضدددددددددددداس،شسأدددددددددددديلشلاا ددددددددددددييش

directeلي ش اكقيدددددددددددابش الدددددددددددفلااكشيك ددددددددددفهبشاددددددددددداشلطسيددددددددددد ش لضدددددددددددسشقضدددددددددددائاشف كدددددددددداشيكضدددددددددددش
لشاششك لضدددددددددددددداسش  ا ددددددددددددددس شا ددددددددددددددابشيك لك دددددددددددددد شلااشيك ددددددددددددددساسشا ددددددددددددددسشيكضدددددددددددددد لطي شيكقضددددددددددددددائي 

 دددددددددد شيك دددددددددداشااشيقددددددددددلبشلط  دددددددددداشكاكيدددددددددد شيكح هاسيدددددددددد شيك رددددددددددف شإق ي يدددددددددداش،شقاضدددددددددداشيكفلقيدددددددددد 
أددددددددديلش ددددددددداق شسأددددددددديلشااش سششلاا  ف لددددددددداش ددددددددداشر كددددددددددشفك يدددددددددفشيك دددددددددفهبش إأدددددددددليسش دددددددددييش

 اكلضددددددددددددداسش  ا دددددددددددددس شا دددددددددددددابشيك لك ددددددددددددد شش- عدددددددددددددلشيلدددددددددددددف  اذشإحدددددددددددددسيكي شادددددددددددددايستشيكدددددددددددددلي 
كيدددددددددد شيكح هاسيدددددددددد شكددددددددددل شاشش عددددددددددلشااشيددددددددددالعشيك دددددددددداكاشيك   دددددددددد شيكددددددددددذ شيلددددددددددللا،شيك رفأدددددددددد 
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كفا دددددددددددد شضدددددددددددد لطشيك لك دددددددددددد شكك اكدددددددددددد شي ك دددددددددددددشيلددددددددددددفسليللاشإذيشقضدددددددددددد شيك لك دددددددددددد ش إلي دددددددددددد ش
ش.1سأيلششلاايك فهبشياشحسي  شإأليسش ييش

اشيعدددددددددددددلشيكفك يدددددددددددددفشيك  ا دددددددددددددسشيكلطسيددددددددددددد شيألك دددددددددددددسشإف ااددددددددددددداش ددددددددددددداشلطدددددددددددددسفشضدددددددددددددلاياش
سأددددددددددديلش اددددددددددددسيشككا ددددددددددددشيكالدددددددددددي  شيأللددددددددددددسعشك  أددددددددددد شيدددددددددددداششلااحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش ددددددددددددييش

كددددددددددددددذكيشيكددددددددددددددااشاش،ش2يكقضدددددددددددددداياشايكلطسيقدددددددددددددد شيك   دددددددددددددد شيدددددددددددددداشفلسيدددددددددددددديشيكددددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددددد ش
يك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شقدددددددددددلشاردددددددددددذشيك اقدددددددددددفشيكأدددددددددددائسشا دددددددددددل اشحعددددددددددد شإحدددددددددددسيكي شيكفك يدددددددددددفش

ككددددددددددددددااشلددددددددددددددذاشيألريددددددددددددددس شيكددددددددددددددااشش،ا دددددددددددددد شيكحدددددددددددددد يشلااشيكح ايددددددددددددددا يك  ا ددددددددددددددسشفقفأددددددددددددددسش
ااشيك راك ددددددددا شفعف ددددددددسش دددددددداشيأليعددددددددا شيك لدددددددديلط شيكفدددددددداشغاك دددددددداش دددددددداشاششيكفلقيدددددددد شييهدددددددداشإكاي يددددددددا

ش.فكااشيكعقا  شييهاشا اس شااشغسي  ش ليلط 

يدددددددددددداشلددددددددددددياشارددددددددددددذشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ش اق دددددددددددداشآرددددددددددددسش إقلددددددددددددابشيك راك ددددددددددددا شإكدددددددددددد ش
فددددددددددداشالط ددددددددددد شا يهددددددددددداشإحدددددددددددسيكي شيكاششحا دددددددددددسشيكحددددددددددد يشيددددددددددداشيكفك يدددددددددددفشيك  ا دددددددددددسشك لضددددددددددداس

قددددددددددا ااشييحددددددددددسيكي شيكح ائيدددددددددد شش دددددددددداش044قددددددددددلشحدددددددددداكشيدددددددددداشيك ددددددددددال شاشش،يك  ا ددددددددددسشلادددددددددداكيل
ششش:يك أس 

" يكـــــــون تكليـــــــف الخصـــــــوم بالحضـــــــور أمـــــــام المحكمـــــــة قبـــــــل انعقـــــــاد الجلســـــــة 
.. .بثالثـــــــة أيـــــــام كاملـــــــة علـــــــل األقـــــــل فـــــــي الجـــــــن و  بيـــــــوم كامـــــــل فـــــــي المخالفـــــــات

 .المدعي بالحقوق المدنية " وذلك بناس علل طلب النيابة العامة أو

                                                           
ش كسسش اشقا ااشيلحسيكي شيكحايئي شيكحايئس ش.ش447يك اك  ش اشيك ال شي اسشيك قس شش-1

2
- Michèle- laure Rassat – op cit, p..393 
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ياك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس شاالطددددددددددددد شيكلددددددددددددد شك  دددددددددددددلااشيك دددددددددددددل اش دددددددددددددأاشيقدددددددددددددابش فلسيددددددددددددديش
ش اكلضددددددددددداسشا دددددددددددابش لك ددددددددددد شيكحددددددددددد يشيك  ا دددددددددددسشك  دددددددددددفهبشيكدددددددددددلاا شاددددددددددداشلطسيددددددددددد شيكفك يدددددددددددف

ش.1كذيشيك راك ا اش

يك  ا ددددددددددسشإ دددددددددداش لط ددددددددددسش دددددددددداششلادددددددددداكك دددددددددداشاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شااشيكددددددددددااشيل
يك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس شحع ددددددددددددددشراأددددددددددددداششيددددددددددددداشلدددددددددددددياشااش،يك يا ددددددددددددد شااشيك دددددددددددددلااشيك دددددددددددددل ا

غيدددددددددددددسشااشكددددددددددددد شيك  دددددددددددددساياشيف قددددددددددددداشيي ددددددددددددداشيفع ددددددددددددد ش،ش2شلااشيك يا ددددددددددددد ش اك ددددددددددددلااشيك دددددددددددددل ا
ش ا يددددددددددد ، ف ددددددددددداا شيك دددددددددددلااشيك دددددددددددل اشاددددددددددداشلاددددددددددداياشكا ددددددددددددشلشيدددددددددددؤ سشا ددددددددددد شيكدددددددددددلاا شيكع

 دددددددددداشقددددددددددا ااشييحددددددددددسيكي شيكح ائيدددددددددد شيك أددددددددددسي شش005ايدددددددددداشلددددددددددذيشيك ددددددددددأاشقضدددددددددد شيك ددددددددددال ش
ش:ششا  شا د

المدنيـــــــــة أن يتـــــــــرك دعـــــــــواه فـــــــــي أي مرحلـــــــــة كانـــــــــت للمـــــــــدعي بـــــــــالحقوق اش
ش.اال يكون لهذا الترك تأثير علل الدعو  الجنائيةو  عليها

ش0يك ددددددددددددال شيكحايئدددددددددددس شاشفقا ددددددددددد شلدددددددددددذاشيك ددددددددددددال شيددددددددددداشقدددددددددددا ااشييحددددددددددددسيكي شيكحايئيددددددددددد ش
ش:ششا  ش اشي اشيكفاشف  

ــــــــاف أو إرجــــــــاس و  ..." ــــــــة إيق ــــــــدعو  المدني ــــــــازل عــــــــن ال ــــــــل التن ــــــــب عل ال يترت
 .االعموميةمباشرة الدعو  

شلاددددددددددددددداكاشيكفك يدددددددددددددددفشيك  ا دددددددددددددددسشيكدددددددددددددددذ شيلط ددددددددددددددد شا يددددددددددددددددشيك  دددددددددددددددسعشيك أدددددددددددددددس ش ال
يكددددددددددذ شكددددددددددبشيقفأددددددددددسشييدددددددددددشا دددددددددد شاشش،يك  ا ددددددددددسشيلددددددددددف لشإكدددددددددد شقددددددددددا ااشييحددددددددددسيكي شيكح ائيدددددددددد 

يكحدددددددددددد يشك ددددددددددددداشلدددددددددددداشيك دددددددددددددأاش اك لدددددددددددد  شكقدددددددددددددا ااشييحددددددددددددسيكي شيكحايئيددددددددددددد شيكحايئددددددددددددس ش ددددددددددددد ش

                                                           
ش.200سؤافشا يل،ش سح شلا  ،شش-1
ش.57يضي شيكعي ،ش سحشقا ااشييحسيكي شيكحايئي ،ش لط ع شيك لسش لااشفاسيخ،ش ش-2
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 شا دددددددددد شك دددددددددداشا دددددددددددشكددددددددددبشيقفأددددددددددسشا دددددددددد شفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكح ائيدددددددددد،شاضددددددددددافشيك راك ددددددددددا 
 لك ددددددددددد شاشش ددددددددددد شاحدددددددددددااشذكددددددددددديشكقاضددددددددددداشيكفلقيددددددددددد ش،يكلطدددددددددددسفشيك فضدددددددددددسسش ددددددددددداشيكحسي ددددددددددد 
ش.1يكح يشااشاللشااضاكشيك يا  شيكعا  ش

اشقدددددددددددلشلدددددددددددللشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس ش دددددددددددسالطاشكفلسيددددددددددديشيكدددددددددددلاا شيكح ائيددددددددددد ش ايلدددددددددددلط ش
ش:ششيك  ا سش ذكسش  هاشلااكيل

ا ددددددددددددددد شأدددددددددددددددالسشيكلددددددددددددددد شييددددددددددددددددشيقفأدددددددددددددددسشفلسيددددددددددددددديششلاددددددددددددددداكااشيأدددددددددددددددلسشيلش–ش2
سأددددددددددددددديلشا ددددددددددددددد شيك لدددددددددددددددف يلششلاايكدددددددددددددددلاا شيكح ائيددددددددددددددد شيددددددددددددددداشحسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييش

لشيحددددددددددااشك  لدددددددددددف يلشااشيلددددددددددسيشيكدددددددددددلاا شاش،شيك فضددددددددددسسش دددددددددداشلدددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شلااشلدددددددددددايا
شيك  ا سشإذيشفلأ شا  شقي  شيك يي.ششلااكيكع ا ي شااشلطسي شيل

سيكهددددددددددددددداش  احددددددددددددددددسشالشيكدددددددددددددددااشل دددددددددددددددايشفلقيددددددددددددددد شيددددددددددددددداشيكقضدددددددددددددددي شيك دددددددددددددددسيلشفلش–ش0
ش.يك  ا سشلااكإحسيكي شيل

اشيك  لدددددددددداش  دددددددددداشفقددددددددددلبشااشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شيقفأددددددددددسشيدددددددددداشيكفك يددددددددددفشيك  ا ددددددددددسش
يددددددددددداشلدددددددددددياش،شسأددددددددددديلشلااا ددددددددددد شيكضدددددددددددلي شااشيك لدددددددددددف يلشيددددددددددداشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

يك ددددددددددلااشاششقضددددددددددا شيكفلقيدددددددددد اششاالطدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شلددددددددددذيشيكلدددددددددد شك  يا دددددددددد شيكعا دددددددددد 
 ددددددددددذكيشيكددددددددددااشاشش،2عقددددددددددل شيدددددددددداشغسيدددددددددد شيك  دددددددددداس ش لك دددددددددد شيكحدددددددددد يشيك لددددددددددفأ   ش  اششيك ددددددددددل ا

شيك  ا ددددددددددددددسش(شلادددددددددددددداكيك  ددددددددددددددسعشيك أددددددددددددددس شقددددددددددددددلشاح دددددددددددددد ش ددددددددددددددياشيكفك يددددددددددددددفشيك  ا ددددددددددددددسش يل
يللددددددددددددفلااكشيك  ا ددددددددددددسشيكددددددددددددذ شيعددددددددددددلش دددددددددددداشأدددددددددددد ليا شيك يا دددددددددددد شلااشلددددددددددددايلاش اك لدددددددددددد  شاش

 ددددددددددددذكيشيكددددددددددددااشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس ش كدددددددددددداشيكلطددددددددددددسفشيك فضددددددددددددسسشاشش،ك ف ددددددددددددسي شيكحايئددددددددددددس 

                                                           
شي شيك أس . اشقا ااشييحسيكي شيكح ائش040ي اسشيك ال شش-1
شغسي شيك  اس شيقا  هاشيك ح  شيكقضائاشياشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس .ش-2
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سأدددددددددددديلشااشيلددددددددددددسيشيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد ششلاايك لددددددددددددف يلشيدددددددددددداشحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
يعددددددددلشلددددددددذيشضدددددددد ا اشكدددددددددشك لأددددددددا شا دددددددد شلقدددددددددشيكددددددددايسلشاشش،ادددددددداشلطسيدددددددد شيكفك يددددددددفشيك  ا ددددددددس

ش.ياشيك يي

  :المطلب الثاني

 االختصاص بالنظر في جرائم الشيك 

لدددددددددد عستشيدددددددددداشلددددددددددذيشيك لط ددددددددددسشإكدددددددددد شيك لك دددددددددد شيك رفأدددددددددد ش دددددددددداك اسشيدددددددددداشلاددددددددددا ش
كددددددددددددددذيشاششسأدددددددددددددديلش دددددددددددددداشليددددددددددددددثشيلرفأددددددددددددددا شيك دددددددددددددداااشلااحسي دددددددددددددد شإأددددددددددددددليسش ددددددددددددددييش

ش:شذكيشا  شيك لاشيكفاكااششيلرفأا شييق ي ا

  :الفرع األول

 االختصاص النوعي 

ششش: اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس شا  شا دش405ف  شيك ال ش

 .المخالفاتو  " تختص المحكمة بالنظر في الجن 

و تعـــــــد جنحـــــــا تلـــــــك الجـــــــرائم التـــــــي يعاقـــــــب عليهـــــــا القـــــــانون بـــــــالحبس لمـــــــدة 
ـــــــد عـــــــن شـــــــهرين ـــــــر مـــــــن  تزي ـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات أو ب رامـــــــة أكث ـــــــين  0111إل ألف

 ذلك فيما عدا االستثناسات المنصوص عليها في القانون".و  دينار.

يفضددددددددددددديش ددددددددددددداش ددددددددددددد شيك دددددددددددددال شااددددددددددددد اشااشيكحدددددددددددددسيئبشيك كي ددددددددددددد شح لددددددددددددد شااش راك ددددددددددددد ش
فعددددددددددلشح لدددددددددد شيكحسي دددددددددد شيكفدددددددددداشاش،شفرددددددددددف ش دددددددددداك اسشييهدددددددددداشيك لدددددددددداكبشيل فليئيدددددددددد شيكحايئيدددددددددد 

،شلشفايددددددددلشادددددددداشر دددددددد شلدددددددد اي اششلشفقدددددددد شادددددددداش ددددددددهسياشفلددددددددللشكهدددددددداشاقا دددددددد شيكلدددددددد  شك ددددددددل 
  احددددددددددسشش دددددددددداشاددددددددددليشيكلددددددددددال شيك لددددددددددف  ا ،شاك ددددددددددياشلي دددددددددداسش0555اك ددددددددددسش دددددددددداششااش رسي دددددددددد 
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فرددددددددددف ش دددددددددداك اسشييهدددددددددداش لك دددددددددد ششكلاكدددددددددد شيكح لدددددددددد شيك سف لطدددددددددد ش ح ايدددددددددد شاشيكفددددددددددايكقددددددددددا ااش
ش.يكح ايا شيك احال شا  ش لفا شيك ح  شيكقضائا

 عددددددددددددتش أاأدددددددددددددشيك لددددددددددددلل شاش دددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددد شقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شيفضدددددددددددديش دددددددددددداش
 كي دددددددددددد ششسأدددددددددددديلشلااحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييششااشك عقا ددددددددددددا شيك قددددددددددددسس شكحددددددددددددسيئبشيك دددددددددددديي

 اكفدددددددداكاشيدددددددددإاشيك لك ددددددددد شيك رفأددددددددد ش دددددددداك اسشييهددددددددداشلددددددددداشيك لك ددددددددد شاش،شح لددددددددد ا دددددددد شا هددددددددداش
شش.يكعالي شاشيل فليئي شاشيك احال شا  ش لفا شك شليئس 

ا ششاشيلرفأددددددددددددا شيك دددددددددددداااشيعف ددددددددددددسش دددددددددددداشيك اددددددددددددابشيكعددددددددددددابشيحددددددددددددااشإ اسفدددددددددددددشيددددددددددددا
ش سل  شكا  شا يهاشيكلاا .

اشلددددددددداش ددددددددداشذلدددددددددسشإكيددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضددددددددداشايددددددددداشكيدددددددددفشيكحسي ددددددددد ش للدددددددددسش
شيكحدددددددددسيئبشيكفددددددددداشيعاقدددددددددسشا يهددددددددداش عقا ددددددددد شيكلددددددددد  شياف دددددددددسشح لددددددددد اشش،يكعقا ددددددددد شيك قدددددددددسس شكهدددددددددا

ش.1يكرسي  شيكفاشلشيايلشلللاشيألقأ شااش ائ شح يدشاش

حسي ددددددددددد شيكفددددددددددداشا دددددددددددذكيشيلدددددددددددللشيلرفأدددددددددددا شيك ددددددددددداااشايقددددددددددداشك اأدددددددددددفشيكقدددددددددددا ا اشك 
فكيدددددددددددفشيكحسي ددددددددددد ش للدددددددددددسشيكعقا ددددددددددد شيكفددددددددددداشفهدددددددددددللشيكحدددددددددددا اشاشش،سيعددددددددددد ش  دددددددددددأ هاشيكدددددددددددلاا 

 دددددددددددداشإذيشكا دددددددددددد شح ايدددددددددددد شااشح لدددددددددددد شااش راك دددددددددددد ششي لط قدددددددددددداش دددددددددددداشيكددددددددددددفهبشيك احهدددددددددددد شإكيددددددددددددد
 ردددددددددتشيك ادددددددددسشاددددددددداشيكعقا ددددددددد شيكفددددددددداشقدددددددددلشفاقددددددددد شا ددددددددد شيكحدددددددددا اش اك لددددددددد  شك فه ددددددددد شيكفددددددددداش

سأدددددددددديلششلااييشا يدددددددددددشفكددددددددددااشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش دددددددددداشش،كددددددددددذيشفكيي هددددددددددااشش  فدددددددددد شيدددددددددداشلقددددددددددد
ش.2 اشيرفأا ش لك  شيكح يش

                                                           
ش اشقا ااشيكعقا ا شيك أس .ش22ي اسشيك ال شش-1
ش.208ا لشيك فاحش سيل،ش سح شلا  ،ش ش-2
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 دددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شيك أددددددددددس ش حددددددددددللاشفلددددددددددللشش843اش دددددددددداكسحاعشإكدددددددددد شيك ددددددددددال ش
سأدددددددددديلش دددددددددداكل  شااشيكرسي دددددددددد شااش إلددددددددددل شلددددددددددافياششلاااقا دددددددددد شحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش

 دددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شش22 ددددددددددددذكيشيفلقدددددددددددد ش دددددددددددداشا دددددددددددداس شإكيدددددددددددددشيك ددددددددددددال شاشش،يكعقددددددددددددا فيا
يددددددددددددددؤا شيلرفأددددددددددددددا ش  ددددددددددددددأ هاشاششا هدددددددددددددداشح لدددددددددددددد فكيددددددددددددددفشيكحسي دددددددددددددد شا دددددددددددددد شاششيك أددددددددددددددس 

ش.ك لك  شيكح ي

  :الفرع الثاني
 )المكاني( المحلياالختصاص 

ششش: اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس شا  شا دش*ش406ف  شيك ال ش

ـــــــة أو محـــــــل  ـــــــة محـــــــل الجريم ـــــــي الجنحـــــــة محكم ـــــــالنظر ف ـــــــا ب " تخـــــــتص محلي
ـــــــيهم ـــــــو كـــــــان هـــــــذا و  إقامـــــــة أحـــــــد المتهمـــــــين أو شـــــــركائهم أو محـــــــل القـــــــب  عل ل

 ... ".القب  قد وق  لسبب آخر

ااكحددددددددددد شلدددددددددددذاشيك دددددددددددال ش ددددددددددد ثش لددددددددددد  شكفلليدددددددددددلشيلرفأدددددددددددا شيك ل ددددددددددداشك  ادددددددددددسش
إذشيدددددددددددددددؤا شش،سأددددددددددددددديلشلاايددددددددددددددداش دددددددددددددددال شيكحددددددددددددددد يشيك كا ددددددددددددددد شكحسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييش

يلرفأددددددددددا ش  ددددددددددأ هاشإ دددددددددداشإكدددددددددد ش لدددددددددد شيسفكدددددددددداسشيكحسي دددددددددد شااش لدددددددددد شإقا دددددددددد شيك ددددددددددفهبشااش
كددددددددداشكدددددددددااشلدددددددددذيشيكقددددددددد تشاقددددددددد شكلددددددددد سشاشش،ش كدددددددددااشيكقددددددددد تشا ددددددددد شيك فه دددددددددياشااش دددددددددسكائهب

ش207ذكددددددددديش  احدددددددددسشيك دددددددددال شاششلددددددددداش ددددددددداشقضددددددددد ش ددددددددددشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شايضدددددددددااشش،آردددددددددس
ش:شش اشقا ااشييحسيكي شيكح ائي شيكفاشف  شا  شا د

                                                           
ا ااشييحسيكي شيكحايئي شيك عل شايك ف بشكقش2650ي سييسشش54يك ؤسيشياشش50/54 علك ش  احسشيكقا ااشسقب:شش406يك ال شش-*

شيكحايئس .
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يتعـــــــين االختصـــــــاص بالمكـــــــان الـــــــذي وقعـــــــت فيـــــــه الجريمـــــــة أو الـــــــذي يقـــــــيم اش
 .فيه المتهم أو الذي يقب  عليه فيه "

ك  ادددددددددسشيددددددددداش دددددددددال شيكحددددددددد يشلشيقفأدددددددددسشيقدددددددددلطشاكدددددددددذكيشيدددددددددإاشيلرفأدددددددددا شيك ل ددددددددداش
 ددددددددددد شي فدددددددددددلشايضددددددددددداشإكددددددددددد ش كدددددددددددااشإقا ددددددددددد شيك فه دددددددددددياشااشش،ا ددددددددددد ش كدددددددددددااشاقددددددددددداعشيكحسي ددددددددددد 

ش.كذكيشإك ش كااشيكق تشا يهباشش سكائهب

اشيلدددددددددددف اليشإكددددددددددد ش ددددددددددد شيك دددددددددددال شااددددددددددد اشيدددددددددددإاشيلرفأدددددددددددا شيك ل ددددددددددداش يك كدددددددددددا ا(ش
سأددددددددديلشيكدددددددددااشك  لك ددددددددد شيكفددددددددداشاقددددددددد شييهددددددددداشيعددددددددد شإأدددددددددليسششلااكحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

 كدددددددددددددددااشفلددددددددددددددد يبشيك دددددددددددددددييش ددددددددددددددداشق ددددددددددددددد ششسأددددددددددددددديلشااش سأددددددددددددددديلش ددددددددددددددداق شا شلاا دددددددددددددددييش
ي فقدددددددددددددا شليددددددددددددداا شيك دددددددددددددييش ددددددددددددداشاششيحدددددددددددددسشفلقددددددددددددد شيعددددددددددددد شييالطددددددددددددداكش،ش  ع ددددددددددددد يكلدددددددددددددالس

ذكددددددددديشااشفلسيدددددددددسشيك دددددددددييشااشيكفاقيددددددددد شا يددددددددددشيعدددددددددلش ددددددددداشق ددددددددد شش،يكلدددددددددالسشإكددددددددد شيك لدددددددددف يل
يلرفأددددددددددددا شيك ل دددددددددددداشا يهدددددددددددداش  اددددددددددددسششيألا ددددددددددددا شيكفلضدددددددددددديسي شيكفدددددددددددداشلشيأدددددددددددديش  دددددددددددداك

ش.1يكحسي  

ذيشكا دددددددددد شحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشاششلددددددددددذي أدددددددددداسشك دددددددددداششسأدددددددددديلشفأرددددددددددذشاددددددددددل شلااي 
اشكدددددددددددذكيشيكدددددددددددااشفلليدددددددددددلشيلرفأدددددددددددا شيك ل ددددددددددداشيددددددددددداشلدددددددددددذاشيكحسي ددددددددددد ش،2لددددددددددد  ش يا ددددددددددددش

ش:شا  شيك لاشيكفاكا

ش،سأددددددددددديلشااش سأددددددددددديلش ددددددددددداق شلاايددددددددددداشلاكددددددددددد شكدددددددددددااشيعددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييشش–ش2
كددددددددداشكدددددددددااشيك  ددددددددديشاششإالطددددددددداكشيك دددددددددييشك  لدددددددددف يلشيكدددددددددااش لددددددددد شاقددددددددداعشيكحسي ددددددددد شلددددددددداش لددددددددد 
اكدددددددددذكيشياك لك ددددددددد شيك رفأددددددددد ش ددددددددداك اسشيددددددددداشش،يك لدددددددددلاسشا يددددددددددشيقددددددددد شيددددددددداش كدددددددددااشآردددددددددس

                                                           
ش.203ا لشيك فاحش سيل،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .ش473ي اسشيك ال شش-2
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لادددددددددددا شلدددددددددددذاشيكحسي ددددددددددد شلددددددددددداشيك لك ددددددددددد شيكفددددددددددداشاقددددددددددد شيددددددددددداشليئدددددددددددس شيرفأاأدددددددددددهاشيعددددددددددد ش
ش.إالطاكشيك ييشك  لف يل

يدددددددددددداشلاكدددددددددددد شكددددددددددددااشيك عدددددددددددد شلدددددددددددداشلددددددددددددلسشيكسأدددددددددددديلشك دددددددددددددشااش عضدددددددددددددش عددددددددددددلشش–ش0
 دددددددددذكيشاشش،إأدددددددددليسشيك دددددددددييشيدددددددددإاشيكحسي ددددددددد شففلقددددددددد شيددددددددداش كدددددددددااشاحدددددددددالشيك لدددددددددلاسشا يدددددددددد

فرددددددددددف شيك لك دددددددددد شيك احددددددددددالشيدددددددددداش قسلدددددددددداش كددددددددددااشيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشألاشيعدددددددددد شلددددددددددلسش
شيكسأيلشك دشااش عضدشلشي كاشااشيفبشإلشياش قسشيك للاسشا يدشايك  يا.

يك عدددددددددد شلدددددددددداش  دددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددش دددددددددداشيكددددددددددلي شك عسيدددددددددد شيدددددددددداشلاكدددددددددد شكددددددددددااشش-4
ي اددددددددددسشإكدددددددددد شأددددددددددير شيأل ددددددددددسشيددددددددددإذيشش،يك لك دددددددددد شيك رفأدددددددددد ش دددددددددداك اسشيدددددددددداشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد 

ذيشكدددددددددااشيأل دددددددددسشاشش،كدددددددددااش ددددددددد الياشيددددددددداكع س ش اقددددددددد شأدددددددددلاسشلدددددددددذيشيأل دددددددددسش ددددددددداشيكلدددددددددالس ي 
كدددددددددددي شاششكفا يددددددددددداشيددددددددددداكع س شايضددددددددددداش اقددددددددددد شأدددددددددددلاسشلدددددددددددذيشيأل دددددددددددسش  ع ددددددددددد ش كدددددددددددااشفلسيدددددددددددسا

ألاشاقدددددددددد شاأددددددددددداكدشا دددددددددداس شاددددددددددداش فيحدددددددددد شفسف ددددددددددد ش،شد اقدددددددددد شاأددددددددددداكدشك  لددددددددددلاسشا يددددددددددد
ش.1ااشيع شيك   شيكأالسشق  شاأا شيك للاسشا يد

يك أدددددددددددس شقدددددددددددلشيف قددددددددددداشيددددددددددداشاشش  ددددددددددداشفقدددددددددددلبشيفضددددددددددديشااشكددددددددددد شيك  دددددددددددساياشيكحايئدددددددددددس 
 ددددددددددددذكيشياك لك دددددددددددد شيك رفأدددددددددددد شاش،ششيكفكييددددددددددددفشيكقددددددددددددا ا اشكحددددددددددددسيئبشيك ددددددددددددييش أ هدددددددددددداشح لدددددددددددد 

 ل دددددددددداش يك كددددددددددا ا(شك دددددددددداشيددددددددددؤا شيلرفأددددددددددا شيك،ش دددددددددداك اسشييهدددددددددداشلدددددددددداش لك دددددددددد شيكحدددددددددد يش
ش.ك كااشاقاعشلذاشيكحسي  

                                                           
ش.023 حل ش ل الش لسشلايا،ش سح شلا  ،ش ش-1
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:المبحث الثالث  
رصيد دونالجزاسات المترتبة عن جريمة إصدار شيك   

سأدددددددددددددديلشيكفدددددددددددددداشلدددددددددددددد  ششلااإذيشفدددددددددددددداييس شاسكددددددددددددددااشحسي دددددددددددددد شإأددددددددددددددليسش ددددددددددددددييش 
كا ددددددددد شيأليعدددددددددا شيك سفك ددددددددد ش ددددددددداشق ددددددددد شيكلدددددددددالسشلددددددددداشف ددددددددديشيأليعدددددددددا شيك لدددددددددلل شاش،ش يا هدددددددددا

ذكددددددددددديشااشيك  دددددددددددلاشلش،شلددددددددددد شيكلدددددددددددالسقا ددددددددددد شيكحسي ددددددددددد شيددددددددددداش،شيددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا 
شلااكدددددددددددددددذكيشإذيش  ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسشيكلدددددددددددددددالسشك دددددددددددددددييشش،لشاقا ددددددددددددددد شإلش ددددددددددددددد  اششحسي ددددددددددددددد 

ااشقددددددددددابش لددددددددددلسشيكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااش،شقا دددددددددد شك أددددددددددسفشااش سأدددددددددديلش دددددددددداق اششسأدددددددددديلشقددددددددددائب
ااش  دددددددد شيك لددددددددلاسشا يدددددددددش دددددددداشليدددددددد شقي فدددددددددشيدددددددداشغيددددددددسش،ش عضدددددددددش عددددددددلشإأددددددددليسشيك دددددددديي

،شيك  أددددددددددا شا يهدددددددددداشيدددددددددداشيكقددددددددددا اايكلددددددددددال شيكقا ا يدددددددددد شيفعددددددددددستشيكلددددددددددالسشك عقا ددددددددددا ش
ش58/50شالدددددددددد فعستشكهددددددددددذاشيكعقا ددددددددددا شردددددددددد  ش سل دددددددددد ش دددددددددداشق دددددددددد شأددددددددددلاسشيكقددددددددددا ااشسقددددددددددب

 بشك عقا ددددددددددددا ش عددددددددددددلش،يك عددددددددددددل شايك ددددددددددددفبشك قددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس ش0558يك ددددددددددددؤسيشيدددددددددددداشايسيدددددددددددد ش
ش.لذاشيك سل  

  :المطلب األول
 11/12 الجزاسات قبل صدور القانون رقم

إذشيعدددددددددددداكثشلددددددددددددذيش،شكعقا ددددددددددددا فلددددددددددددللشيكعقا ددددددددددددا شكأأدددددددددددد شاددددددددددددابش  احددددددددددددسشقددددددددددددا ااشي
يددددددددداش حدددددددددا شاشش،يقدددددددددسسشكددددددددددشاقا ددددددددد شي فدددددددددابشيكقاضددددددددداش فلط يقهدددددددددااششيكقدددددددددا ااشيك عددددددددد شيك حدددددددددسب

سأدددددددددددديلشااش سأدددددددددددديلششلااحددددددددددددسيئبشيك ددددددددددددييشيقددددددددددددلشحددددددددددددسبشيك  ددددددددددددسعشيعدددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
اكددددددددذيشيعدددددددد شا ددددددددسشيك لددددددددلاسشا يدددددددددش عددددددددلبشليدددددددد ش   دددددددد شيك ددددددددييشااشلددددددددلسشلدددددددددذيشش دددددددداق 

 دددددددددد شيكلدددددددددد  شيك قددددددددددلس ش دددددددددداشاقددددددددددسسشكهددددددددددذاشيأليعددددددددددا شاقاش،شيك   دددددددددد ش عددددددددددلشإأددددددددددليسشيك دددددددددديي
 رسي دددددددد شلشفقدددددددد شادددددددداشقي دددددددد شيك ددددددددييشااشادددددددداشقي دددددددد شيكدددددددد ق شاششلدددددددد  شإكدددددددد شر دددددددد شلدددددددد اي 

ش. اشقا ااشيكعقا ا ش473ذكيش  احسشيك ال شاششياشيكسأيل
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  :الفرع األول
 من قانون العقوبات  971موقف قضاس الموضوع من نص المادة 

يفضددددددددددددديشااشش ددددددددددددداشقدددددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددددا شيكحايئدددددددددددددس ش473 الدددددددددددددفقسيكش ددددددددددددد شيك دددددددددددددال ش
ك قاضدددددددددداشلددددددددد لط شفقليسيدددددددددد شيدددددددددداشفاقيددددددددد شيكعقا دددددددددد شيك قددددددددددسس ششيك  دددددددددسعشيكحايئددددددددددس شكدددددددددبشيعددددددددددلط

  دددددددددددداشال شإكدددددددددددد شف دددددددددددداقتشش،يكرسي دددددددددددد اششسأدددددددددددديلش دددددددددددداكل  شلااكحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
 ادددددددددددسيشكقلددددددددددداا شلدددددددددددذاشاششكدددددددددددذيشيكقدددددددددددسيسي شيكأدددددددددددالس شاددددددددددداشقضدددددددددددا شيك اضددددددددددداعشإذاششيأللكددددددددددداب

ااشش،لااشيألردددددددددددددس يكعقا ددددددددددددد شي حدددددددددددددأشيكقضدددددددددددددا شاليا ددددددددددددداشإكددددددددددددد شفاقيددددددددددددد شإلدددددددددددددل شيكعقدددددددددددددا فياش
ذكدددددددددديشااشش،يكفر يددددددددددفش دددددددددداشاقا دددددددددد شيكرسي دددددددددد شيأل ددددددددددسشيكددددددددددذ شاددددددددددستشالكددددددددددا هبشك دددددددددد لط ا

يكرسي ددددددددد شيك قدددددددددسس شيددددددددداشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشلددددددددداشاقا ددددددددد شفك ي يددددددددد شإكاي يددددددددد شلشيحدددددددددااش
ش.ك قاضاشإا ا شاسافشيكفر يفشييها

ا دددددددددددا شلددددددددددد لطفهبشاششسغدددددددددددبشردددددددددددساجشقضدددددددددددا شيك اضددددددددددداعشا ددددددددددد شيك  دددددددددددلااششغيدددددددددددسشا دددددددددددد ي 
راأدددددددددد شش،رسي ددددددددد ش لددددددددد سشقلدددددددددداا شلدددددددددذاشيكعقا ددددددددد شا دددددددددد شيك دددددددددفهبيددددددددداشاقا دددددددددد شيكشيكفقليسيددددددددد 

لشيلدددددددددددددفلطي شيكلدددددددددددددالسشفلددددددددددددداي شيكسأددددددددددددديلشيك ددددددددددددداق ششإذيشكا ددددددددددددد شقي ددددددددددددد شيك دددددددددددددييشك يدددددددددددددس 
يددددددددددإاشيحفهددددددددددالشش،ااشيكدددددددددد ق شييدددددددددددشيكيددددددددددفشكدددددددددددشااشيددددددددددلي شيكرسي دددددددددد ش قي دددددددددد شيكسأدددددددددديلشك ددددددددددد

 لطعدددددددداشيك يا دددددددد شيكددددددددذ شيكددددددددااشيكهددددددددلفششقضددددددددا شيك اضدددددددداعشيأددددددددلطلبشيدددددددداشح يدددددددد شيكقضددددددددايا
ألاشقضددددددددددددا شيك اضدددددددددددداعشكددددددددددددي ش دددددددددددداشلقهددددددددددددبشش،لييشيكقددددددددددددا اا  دددددددددددددشليئ دددددددددددداشفلط يدددددددددددد شأدددددددددددد

إا دددددددددددددا ش   دددددددددددددلاشلشيحفهدددددددددددددالشيددددددددددددداش عدددددددددددددستش،شيلحفهدددددددددددددالشرددددددددددددداسجشيك أدددددددددددددا شيكقا ا يددددددددددددد 
كددددددددددذيشيكقددددددددددسيسي شيكأددددددددددالس ش دددددددددداشق دددددددددد شاششيأل ددددددددددسشيكددددددددددذ شحعدددددددددد شح يدددددددددد شيأللكدددددددددداب،شيكدددددددددد  

 دددددددددددداشقددددددددددددا ااشش473قضددددددددددددا شيك اضدددددددددددداعش  ددددددددددددأاشيكعقا دددددددددددد شيك قددددددددددددسس شيدددددددددددداش دددددددددددد شيك ددددددددددددال ش
ش. اشق  شيك لك  شيكع ياشكإل لطا اششففعستشك  قتشيكعقا ا 
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  :الفرع الثاني
 من قانون العقوبات  971موقف المحكمة العليا من نص المادة 

يي ددددددددداشيفع ددددددددد شش الدددددددددفقسيكش ح ااددددددددد ش ددددددددداشيكقدددددددددسيسي شيكأدددددددددالس ش ددددددددداشيك لك ددددددددد شيكع يدددددددددا
يفضددددددددددددديشييهددددددددددددداشيكفلط يددددددددددددد شش،سأددددددددددددديلشلاا اكعقا ددددددددددددد شيك قدددددددددددددسس شكحسي ددددددددددددد شإأدددددددددددددليسش دددددددددددددييش

إذشقضدددددددددددد شيدددددددددددداشكدددددددددددد شلددددددددددددذاش،ش دددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا ش473يكلسيدددددددددددداشكدددددددددددد  شيك ددددددددددددال ش
ي  لطددددددددددا شيكقددددددددددسيسي شيكأددددددددددالس ش  دددددددددأاشلددددددددددذاشيكحسي دددددددددد شيكفدددددددددداشكددددددددددبشف فددددددددددابشاششيكقدددددددددسيسي ش دددددددددد قت

يفضدددددددددديشذكدددددددددديش دددددددددداشاش،شش دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا ش473 دددددددددداكفلط ي شيكلسيدددددددددداشكدددددددددد  شيك ددددددددددال ش
ؤسيشيدددددددددددددددددددداشيك ددددددددددددددددددددش260500شيكقددددددددددددددددددددسيسشيكأددددددددددددددددددددالسشادددددددددددددددددددداشيك لك دددددددددددددددددددد شيكع يدددددددددددددددددددداشسقددددددددددددددددددددب

ششش:أ د شإذشقض شيك لك  شيكع ياش07/54/0555

يي قدددددددددداكشا دددددددددد شاقا دددددددددد شاششاشإاشيكقضدددددددددداكش لددددددددددذفشاقا دددددددددد شيكلدددددددددد  شكعقا دددددددددد شاأدددددددددد ي 
لدددددددددددددددللاشيقدددددددددددددددلطشلااشا ش  دددددددددددددددسسشيعدددددددددددددددلشرلطددددددددددددددداشيددددددددددددددداشفلط يددددددددددددددد شيكقدددددددددددددددا ااشألاشاششيكرسي ددددددددددددددد 

لش حدددددددددددددا شكفلط يددددددددددددد شإلدددددددددددددليل اشلااشاششيكعقدددددددددددددا فياشيك قدددددددددددددسسفياشقا ا ددددددددددددداشايحدددددددددددددسشيكفلط يددددددددددددد 
ش.1يألرس شا

يكقدددددددددسيسشيك لطعدددددددددااشييددددددددددشقدددددددددلشقضددددددددد ش عقا ددددددددد شيكرسي ددددددددد شيقدددددددددلطشلااشااشيع ددددددددد شاشكدددددددددااش
ش473ألاشيكعقدددددددددددا فياشايح فددددددددددداشيكفلط يددددددددددد شايقددددددددددداشكددددددددددد  شيك دددددددددددال شش،لدددددددددددذفشاقا ددددددددددد شيكلددددددددددد  

 دددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شيكحايئددددددددددددس ش  دددددددددددداشاددددددددددددستشلددددددددددددذيشيكقددددددددددددسيسشك دددددددددددد قتش دددددددددددداشق دددددددددددد ش
شيك لك  شيكع يا.

يكأددددددددددددددددددالسش فدددددددددددددددددداسيخشش055050شلدددددددددددددددددداشيكقددددددددددددددددددسيسشسقددددددددددددددددددباششاشيدددددددددددددددددداشقددددددددددددددددددسيسشآرددددددددددددددددددس
ادددددددددداشيك لك دددددددددد شيكع يدددددددددداشلددددددددددا شفر دددددددددديتشاقا دددددددددد شيكرسي دددددددددد شيك قددددددددددسس شيدددددددددداشش00/54/2666

                                                           
ش.220،ش 0555ل  شش50يك ح  شيكقضائي شاللشرا شاللشش-1
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،شإذشقضدددددددددد شإ ددددددددداش قي دددددددددد شيكسأدددددددددديلشااش قي ددددددددد شيكدددددددددد ق شيددددددددداشيكسأدددددددددديلش473 ددددددددد شيك ددددددددددال ش
ش:أ ديك لك  شيكع ياش 

سأدددددددددديلششلااقضدددددددددداكشيدددددددددداش ددددددددددال شإأددددددددددليسش ددددددددددييشاششاش دددددددددداشيك لددددددددددفقسشا يدددددددددددشقا ا دددددددددداش
اقا دددددددددد ش،شا دددددددددددشيدددددددددداشلاكدددددددددد شييلي دددددددددد شف ددددددددددك شيكرسي دددددددددد شيك اكيدددددددددد شيك قددددددددددسس شيدددددددددداشلددددددددددلشذيفهددددددددددا

يكفسفي ددددددددددددا شيك  أددددددددددددا شاش،شفك ي يدددددددددددد شإح اسيدددددددددددد شلشفرضدددددددددددد شكعا دددددددددددد شيكاددددددددددددسافشيك ر  دددددددددددد 
 ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شيا عدددددددددددليبشيكسأددددددددددديلشااشيكددددددددددد ق شييددددددددددددشش84ا يهددددددددددداشيددددددددددداشيك دددددددددددال ش

شا يددددددددددداش،شيلددددددددددف  اكللددددددددددسشيكلددددددددددال شيأدددددددددد يشلكددددددددددذيشقااددددددددددل شقا ا يدددددددددد شآ ددددددددددس شلشيق دددددددددد شا ش
ذكددددددددددددددديشيدددددددددددددددإ هبشيكا دددددددددددددددااشقدددددددددددددددلشاسضدددددددددددددددايشقضدددددددددددددددائهبشإكددددددددددددددد شش  رددددددددددددددداك فهبشا شيكقضدددددددددددددددا اش

ش.1 اشاشددددددددديك لط

 رسي دددددددد شفقدددددددد شادددددددداشقي ددددددددد شاششاشكددددددددااشيكقددددددددسيسشيك لطعددددددددااشييدددددددددشقضدددددددد ش لددددددددد  شيك ددددددددفهب
 دددددددددداشقددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددا ش  دددددددددداشش473يعددددددددددلشذكدددددددددديشرساحدددددددددداشادددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شاشش،يك دددددددددديي

ش.يك لك  شيكع ياي  لطا شلذيشيكقسيسش اشق  شاششال شإك ش قت

يك ددددددددددؤسيشيدددددددددداشش058007شك دددددددددداشقضدددددددددد شيك لك دددددددددد شيكع يدددددددددداشايضدددددددددداشيدددددددددداشقسيسلدددددددددداشسقددددددددددب
سأدددددددددددديلش احدددددددددددداسشالشفقدددددددددددد شيكرسي دددددددددددد ششلاايدددددددددددداشقضددددددددددددي شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييشش07/53/2666

ذكدددددددددديشألاشيكرسي دددددددددد شلدددددددددداش،شادددددددددداشقي دددددددددد شيك ددددددددددييشااشادددددددددداشقي دددددددددد شيكدددددددددد ق شيدددددددددداشيكسأدددددددددديل
 يهدددددددددداشاقا دددددددددد شفك ي يدددددددددد شإح اسيدددددددددد شلشفرضدددددددددد شكعا دددددددددد شيكاددددددددددسافشيك ر  دددددددددد شيك  أددددددددددا شا

ش.2 اشقا ااشيكعقا ا شش84ياش  شيك ال ش

                                                           
شيك سح ش  لدشش240.شي اسشكذكيش 203،ش 0550ل  شش0 ح  شيلحفهالشيكقضائا،شاللشرا شجشش-1
شش72،ش 2666اللشرا شل  شش0يك ح  شيكقضائي ،شيكعللشش-2
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  :الفرع الثالث
 إعمال ظروف التخفيف 

 دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس ش حددددددددددددددلشيك  ددددددددددددددسعشش835 دددددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددددد ش دددددددددددددد شيك ددددددددددددددال ش
 ددددددددداشقدددددددددا ااشش84يكحايئدددددددددس شيقضددددددددداشيددددددددداشلدددددددددذاشيك دددددددددال شا ددددددددد شالشفلدددددددددس شالكدددددددددابشيك دددددددددال ش

ش846ش،845يكعقا ددددددددددددا شا دددددددددددد ش رف ددددددددددددفشيكحددددددددددددسيئبشيك  أددددددددددددا شا يهدددددددددددداشيدددددددددددداشيك ددددددددددددالفياش
ش. قا  شاياكشلااإلشيي اشيفع  ش إأليسشااشق ا ش ييشش*

اش الدددددددددددفقسيكش أدددددددددددا شلدددددددددددذاشيك دددددددددددايلش حدددددددددددللاشفحيددددددددددداشإا دددددددددددا شيكادددددددددددسافشيك ر  ددددددددددد ش
لدددددددددداشإأددددددددددليسش ددددددددددييشاششسأدددددددددديلشلاايدددددددددداشأدددددددددداسفياشيقددددددددددلطش دددددددددداشأدددددددددداسشإأددددددددددليسش ددددددددددييش

 عاقدددددددددددسشا يهددددددددددداشاششالددددددددددداشايعدددددددددددا ش  أدددددددددددا ش،سأددددددددددديلشلااق دددددددددددا ش دددددددددددييشاششسأددددددددددديلشلاا
ش.يكعقا ا  اشقا ااشش473ياش  شيك ال ش

 دددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شا دددددددددددد شاقا دددددددددددد شش84اشيقفأددددددددددددسشإا ددددددددددددا ش دددددددددددد شيك ددددددددددددال ش
 ددددددددداشيكرسي دددددددد شيك قددددددددسس ش حا  هدددددددداشيهدددددددداشاقا ددددددددد شاش،يكلدددددددد  شيقددددددددلطش ااف اسلدددددددداشاقا دددددددد شاأدددددددد ي 

ف كي ددددددددددددش ددددددددددداشاليكشااي فددددددددددددشاششفك ي يددددددددددد شإح اسيددددددددددد شحددددددددددداكش هددددددددددداشيك  دددددددددددسعشكل ايددددددددددد شيك ددددددددددديي
ايبشلدددددددددذاشيكل ايددددددددد شكفدددددددددلاششس شيك قدددددددددال،كدددددددددألي شك ايددددددددداكشيددددددددداشيك عدددددددددا   شيحدددددددددس شييهددددددددداش حددددددددد

لشاششيقدددددددددددلشاكدددددددددددابشيك  دددددددددددسعشيكقاضددددددددددداش ددددددددددداك لط ش هدددددددددددذاشيكرسي ددددددددددد شا دددددددددددل اشيأدددددددددددسحش ايلي ددددددددددد 
يكسأدددددددددديلشااشش دددددددددداش قي دددددددددد إيحددددددددددااشكدددددددددددشيكفر دددددددددداشا هدددددددددداشااشيكفق يدددددددددد ش دددددددددداشقي فهدددددددددداشيك لددددددددددلل ش

ش.يك ق شييدش قي  

سأدددددددددديلشيفع دددددددددد شيقددددددددددلطش عقا دددددددددد ششلااإاشيكلطددددددددددا  شيألأدددددددددد اشكعقا دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش
ا يدددددددددددشيدددددددددد شيحددددددددددااشك قاضدددددددددداشإا ددددددددددا شلدددددددددد لطفدشإلشيدددددددددداشاششيكلدددددددددد  شلااشاقا دددددددددد شيكرسي دددددددددد 

                                                           
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس ش478،ش473الكابشلذاشيك ايلشلاش   شالكابشيك ال شش-*
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اقا دددددددددد شيكلدددددددددد  ش ااف اسلدددددددددداشاقا دددددددددد شاأدددددددددد ي شكدددددددددددشلسيدددددددددد شيدددددددددداشفلليددددددددددلش لفدددددددددددشااشفرييددددددددددسش
قدددددددددلشذلدددددددددسشيكعليدددددددددلش ددددددددداشقضدددددددددا شيكحهدددددددددا شيكقضدددددددددائي شإكددددددددد شاشش،لط يعفددددددددددشااشإيقدددددددددافشف  يدددددددددذا

اغ  ددددددددددددايشيك لطدددددددددددد ش عقا دددددددددددد شيكلدددددددددددد  ش عف ددددددددددددسياشرلطددددددددددددأشااشاشش  اسلدددددددددددد شلدددددددددددد لطفهبشيكفقليسيدددددددددددد 
 ددددددددددداشقددددددددددددا ااشش473لددددددددددداشيلدددددددددددفحيسشكددددددددددد  شيك دددددددددددال شاششلاشيك دددددددددددايكلكدددددددددددبش اكرسي ددددددددددد شالدددددددددددل

ا ا شيك ال شاششيكعقا ا  ش. اش   شيكقا ااش84ي 

غيدددددددددددسشااشفلددددددددددد يلطشاقا ددددددددددد شيكرسي ددددددددددد شلددددددددددداشإحدددددددددددسيكشإح ددددددددددداس شي دددددددددددابشيكقاضددددددددددداشا دددددددددددلش
 دددددددددددشلش  ددددددددددسش عددددددددددلاش دددددددددداشيكفلطددددددددددس شكددددددددددذكيشإكدددددددددد شاقا دددددددددد شيكلدددددددددد  شااشش،يكفأددددددددددسييش ايلي دددددددددد 

سأددددددددديلششلااإأدددددددددليسش دددددددددييشش ااف اسلددددددددداشيكلددددددددد لشيكدددددددددذ شي  ددددددددد شا يددددددددددشيكحدددددددددايكشيددددددددداشحسي ددددددددد 
ش.1

ش264456شاشلددددددددددداش ددددددددددداشذل ددددددددددد شإكيددددددددددددشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشايضددددددددددداشيددددددددددداشقسيسلددددددددددداشسقدددددددددددب
يكددددددددددذ شقضدددددددددد ش  اح دددددددددددش  راك دددددددددد شيكقددددددددددسيسشيك لطعددددددددددااشييدددددددددددشش23/20/2665يك ددددددددددؤسيشيدددددددددداش

 ددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا شف دددددددددابشيكقاضددددددددداشيددددددددداشحدددددددددسيئبشإأدددددددددليسشش473ألاشيك دددددددددال ش،ك قدددددددددا اا
الشيقددددددددد ش   دددددددددد شيكرسي ددددددددد شادددددددددداششا ددددددددددلشيكلكدددددددددبش ايلي دددددددددد ش ددددددددد شيكرسي دددددددددد شسأددددددددديلشلاا دددددددددييش

 دددددددددد ش قدددددددددداكشلسيدددددددددد شيكفقددددددددددليسشك قاضدددددددددداشش،قي دددددددددد شيك ددددددددددييشااشقي دددددددددد شيكدددددددددد ق شيدددددددددداشيكسأدددددددددديل
يي ددددددددددداشيفع ددددددددددد ش اكعقا ددددددددددد شيألأددددددددددد ي شيك ف   ددددددددددد شيددددددددددداشيكلددددددددددد  شفلط يقددددددددددداشأللكدددددددددددابشيك دددددددددددالفياش

ش.2 اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي ش860ا،ش اش شعش84

اش الدددددددددددددفقسيكشكددددددددددددد شيكقدددددددددددددسيسي شيكأدددددددددددددالس ش ددددددددددددداشيك لك ددددددددددددد شيكع يددددددددددددداش  دددددددددددددأاشحسي ددددددددددددد ش
 حدددددددددددلشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشقدددددددددددسس ش قدددددددددددتشكددددددددددد شيكقدددددددددددسيسي ش،شسأددددددددددديلشلااإأدددددددددددليسش دددددددددددييش

                                                           
ش.03 ش2666ل  شش0ئي شاللشيافيش ل لشيكفيحا ا،شحسيئبشيك يي،شيك ح  شيكقضاش-1
ش.08،ش 2666ل  شش0يك ح  شيكقضائي شاللش-2
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يكفدددددددددددداشيلددددددددددددفع  شيكقاضدددددددددددداشييهدددددددددددداشلدددددددددددد لطفدشيكفقليسيدددددددددددد شيي دددددددددددداشيفع دددددددددددد ش عقا دددددددددددد شيكرسي دددددددددددد ش
شيك فع ق ش هذاشيكحسي  .ش

يكلسيددددددددددداشك  دددددددددددال شلط قدددددددددددايشيكددددددددددد  شقدددددددددددلشاش دددددددددددذكيشيكدددددددددددااشقضدددددددددددا شيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداش
يعدددددددددلشذكددددددددديشاشش،كدددددددددبشيفسكدددددددددايش حدددددددددالشك ردددددددددساجشاددددددددداشيكددددددددد  اشش ددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ش473

اشلددددددددددا شقي دددددددددد ش إحلايددددددددداشيدددددددددداشلدددددددددد شيك ددددددددددفهبشيكدددددددددذ شلدددددددددداش  ددددددددددابش ددددددددددلي شيكرسي ددددددددد شلفدددددددددد شاي 
ذكدددددددددديشااشيك هددددددددددفبشيكعدددددددددداحاشادددددددددداشلددددددددددليلشقي دددددددددد شيك ددددددددددييشش،يك ددددددددددييشا  دددددددددداكشلدددددددددديسشيكددددددددددلاا 

اددددددددداشلدددددددددليللاشإكددددددددد ششيكيدددددددددفشكددددددددددشااشيلدددددددددللش ددددددددداشي ا  هددددددددداشكرسي ددددددددد شحايئيددددددددد شيدددددددددؤل شيكعحدددددددددا
إا دددددددددا شإحدددددددددسيكشييكدددددددددسياشيك دددددددددل اشيكدددددددددذ شيددددددددداجش ددددددددددشيددددددددداشيكلددددددددد  شك دددددددددل شقدددددددددلشفأددددددددد شإكددددددددد ش

ششش.1ر  شل اي ش

ا ددددددددددددددل اشارضدددددددددددددد شاقا دددددددددددددد شيكرسي دددددددددددددد ششاقددددددددددددددلشفددددددددددددددليسيشيك  ددددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددددس شيأل ددددددددددددددس
 ددددددددداشقدددددددددا ااشش3 كدددددددددسسش84سأددددددددديلشكددددددددد  شيك دددددددددال ششلاايك قدددددددددسس شكحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش

يك دددددددددددددددف بشكقدددددددددددددددا ااشاششعدددددددددددددددل يك ش04ش-50ذكددددددددددددددديش  احدددددددددددددددسشيكقدددددددددددددددا ااشسقدددددددددددددددبشاشش،يكعقا دددددددددددددددا 
يك ددددددددددف بشك قددددددددددا ااشاششيك عددددددددددل ش50ش-58ك دددددددددداشاكردددددددددد شايضدددددددددداش  احددددددددددسشيكقددددددددددا ااش،شيكعقا ددددددددددا 
 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شيكفددددددددددداشكا ددددددددددد شفقضددددددددددداش ددددددددددد   شش846اش845يك دددددددددددال ش،شيكفحددددددددددداس 

ل شكددددددددد شإلاكددددددددد شإكددددددددد شلدددددددددافياش لدددددددددفياشش ددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ش478اش473الكدددددددددابشيك دددددددددال ش
ش.2يك الفيا

اش ددددددددددددذكيشيكددددددددددددااشيك  ددددددددددددسعشقددددددددددددلشضدددددددددددد لطشيأللكددددددددددددابشيك فع قدددددددددددد ش دددددددددددداكحايكي شيك قددددددددددددسس ش
راأدددددددددددد شا  دددددددددددداشكددددددددددددبش حددددددددددددلشا شلكددددددددددددبشااشقددددددددددددسيسش،شسأدددددددددددديلشلااكحسي دددددددددددد شإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

قضددددددددد ش اكعقا ددددددددد شيك قدددددددددسس شكهدددددددددذاشيكحسي ددددددددد شيلدددددددددف اليشإكددددددددد شيك دددددددددايلشيكدددددددددايسل شيددددددددداششقضدددددددددائا
                                                           

ش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس .ش050ي اسشيك ال شش-1
شيك عل شايك ف بشك قا ااشيكفحاس شيكحايئس .ش58/50 اشيكقا ااشش56ي اسشيك ال شش-2



 

  248 

إذشلش حددددددددددددددا ش،شلشيكعددددددددددددددابي ددددددددددددددقذكدددددددددددددديشإا ددددددددددددددالشك  ددددددددددددددلاشيكرددددددددددددددا شياش،شيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس 
لددددددددداش  لدددددددددهاششألاشيأللكدددددددددابشيكدددددددددايسل شيددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ،شا اكددددددددددشيددددددددداشلدددددددددذاشيكلاكددددددددد ي

شيكايسل شياشيكقا ااشيكفحاس شلااشا شر فشيذكس.

  :المطلب الثاني
  11/12الجزاسات بعد صدور القانون 

سأددددددددديلش ددددددددداشق ددددددددد ششلاا دددددددددسش  ددددددددداش دددددددددأاشيكعقا ددددددددد شيك قدددددددددسس شكحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييش
فك ي يددددددددددددد شإح اسيددددددددددددد شلشيحدددددددددددددااشك قاضددددددددددددداشيكرسي ددددددددددددد شكعقا ددددددددددددد شاششيك  دددددددددددددسعشلددددددددددددداشيكلددددددددددددد  

ش ددددددددد يقلددددددددداشاشش، ددددددددداشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ش473فر يضدددددددددهاشاددددددددداشيكلدددددددددلشيك لدددددددددللشيددددددددداشيك دددددددددال ش
اقدددددددددددلشلط قددددددددددد شيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشيكف لددددددددددديسشش،يكسأددددددددددديلشااشقي ددددددددددد شيكددددددددددد ق شيددددددددددداشيكسأددددددددددديل

كدددددددددبشفردددددددددسجشا يددددددددددشيددددددددداشح يددددددددد شقسيسيفهددددددددداشيكأدددددددددالس شق ددددددددد شفعدددددددددلي شاششيكلسيددددددددداشكهدددددددددذيشيكددددددددد  
  ددددددددددددشش6يك دددددددددددال ششيكدددددددددددذ شاكرددددددددددد ش  احدددددددددددسش58/50سشيكقدددددددددددا ااشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس ش  احددددددددددد

يلددددددددددددف ل شكدددددددددددد شإلاكدددددددددددد ش  ددددددددددددأ هاشإكدددددددددددد شاشش دددددددددددداشيكقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس ش846اشش845يك ددددددددددددال ش
ا ددددددددددددددا شيكفدددددددددددددداشفلددددددددددددددللشيكعقا ددددددددددددددا شيكايحددددددددددددددسش دددددددددددددداشقددددددددددددددا ااشيكعقش478شاش473يك ددددددددددددددالفياش

شلددددددددداشيكلددددددددد  اششسأددددددددديلشلااا ددددددددد شيأليعدددددددددا شيك كا ددددددددد شكحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييششهدددددددددافلط يق
شيكرسي  شك اشل  ش يا د.اش

  :األولالفرع 
 تجاري جزائري  540الجزاسات استنادا لنص المادة 

 دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس شيكحايئددددددددددددددس شيدددددددددددددداشأدددددددددددددداسفهاشيك علكدددددددددددددد شش540إاشيك ددددددددددددددال ش
يكحدددددددددددددسيئبشيك  أدددددددددددددا شا يهددددددددددددداششفددددددددددددد  شأدددددددددددددسيل شا ددددددددددددد شااش58/50  احدددددددددددددسشيكقدددددددددددددا ااش

لشفلدددددددددددس شا يهددددددددددداشالكدددددددددددابشيك دددددددددددال شش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ش478،ش473يددددددددددداشيك دددددددددددالفياش
شسأددددددددددديلشلاا ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ش الدددددددددددف  اكشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسشااشق دددددددددددا ش دددددددددددييشش84
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 ددددددددداشقدددددددددا ااشش3 كدددددددددسسشش*84لددددددددداش ددددددددداشي يدددددددددلشرضددددددددداعشلددددددددداذياشيكحدددددددددس ياشأللكدددددددددابشيك دددددددددال شاش
ششش:يكفاشف  شياشيقسفهاشيألاك شا  شا داششيكعقا ا 

/أو و س" إذا كانـــــــت العقوبـــــــة المقـــــــررة قانونـــــــا فـــــــي مـــــــادة الجـــــــن  هـــــــي الحـــــــب
ـــــــة ـــــــي غيـــــــر المســـــــبوق قضـــــــائيا بـــــــالظروف و  ال رام تقـــــــرر إفـــــــادة الشـــــــخص الطبيع
ال رامــــــــة إلــــــــل و  (0يجــــــــوز تخفــــــــي  عقوبــــــــة الحــــــــبس إلــــــــل شــــــــهرين )، المخففــــــــة
ش.دج " 010111

يك ددددددددددال ششلش ددددددددد  ايا دددددددددداشش3 كدددددددددسسشش84 الدددددددددفقسيكش دددددددددد شلدددددددددذاشيك قددددددددددس ش ددددددددداشيك ددددددددددال ش
ير دددددددددتش ددددددددداشقي دددددددددد شش لدددددددددف فثشا دددددددددددشيحدددددددددااشك قاضددددددددداشاا،ش ددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شش835

 ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شإذيشكدددددددددددااشيكحدددددددددددسبشش473يكرسي ددددددددددد شيك لدددددددددددلل شيددددددددددداش ددددددددددد شيك دددددددددددال ش
ش. قا  شاياكشلاالاشحسي  شإأليسشااشق ا ش ييش

يك  ددددددددددداسشش3 كدددددددددددسسشش84ك ددددددددددداشاحدددددددددددااشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شايضددددددددددداش  احدددددددددددسشيك دددددددددددال ش
ا ددددددددد شالشفقددددددددد شاددددددددداش،إكيهددددددددداشااددددددددد اشك قاضددددددددداشيكلكدددددددددبش إلدددددددددل شلدددددددددافياشيكعقدددددددددا فياشيقدددددددددلطش

ذيشكا دددددددددد شاقا دددددددددد شيكلدددددددددد  شلدددددددددداشاشش،ل دددددددددد شيك قددددددددددسسشقا ا دددددددددداشك حسي دددددددددد شيك سفك دددددددددد يكلددددددددددلشيأل ي 
ش05.555الدددددددددددللاشيك قدددددددددددسس شيحدددددددددددااشك قاضددددددددددداشيلدددددددددددف ليكهاش رسي ددددددددددد ش  دددددددددددسلطشالشفقددددددددددد شاددددددددددداش

ا دددددددددددذكيشكدددددددددددبشفعدددددددددددلشيكرسي ددددددددددد شاقا ددددددددددد شفك ي يددددددددددد شيكفددددددددددداشش،لجش855.555لجشاااشلشفحددددددددددداااش
لشلددددددددد لط شك قاضددددددددداشييهددددددددداشإذش  احدددددددددسشلدددددددددذيشيكفعدددددددددلي شاأددددددددد ل شاقا ددددددددد شيكرسي ددددددددد شحدددددددددايكش

سأدددددددددددديلشفرضدددددددددددد شكاددددددددددددسافشيكفر يددددددددددددفشيك قددددددددددددسس ش  احددددددددددددسشيك ددددددددددددال ششلااإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش
ش. اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس ش3 كسسشش84

                                                           
ش.05/20/0550يك ؤسيشياشش50/04 شفبشفعلي هاش  احسشيكقا ااشسقبشلذاشيك الش-*
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  :الفرع الثاني
 من القانون التجاري  540موقف المحكمة العليا بعد تعديل المادة 

 دددددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددددد شقددددددددددددددسيسي شيك لك دددددددددددددد شيكع يدددددددددددددداشيكأددددددددددددددالس ش عددددددددددددددلشفعددددددددددددددلي شيكقددددددددددددددا ااش
يف ددددددددددددياشفرييددددددددددددسشيفحددددددددددددااشيك لك دددددددددددد شيكع يدددددددددددداشا دددددددددددداش،شش58/50يكفحدددددددددددداس ش  احددددددددددددسشيكقددددددددددددا ااش

ش880355ش دددددددددداشلددددددددددذاشيكقددددددددددسيسي شيكقددددددددددسيسشسقددددددددددبش،كا دددددددددد شا يدددددددددددش دددددددددداشق دددددددددد شلددددددددددذيشيكفعددددددددددلي 
،شسأددددددددددديلشلااأدددددددددددليسش دددددددددددييشيددددددددددداشقضدددددددددددي شففع ددددددددددد ش إش00/52/0520يكأدددددددددددالسش فددددددددددداسيخش
،ش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ش473يك عاقدددددددددددسشا يددددددددددددش  احدددددددددددسشيك دددددددددددال شاششيك عددددددددددد شيك  أدددددددددددا 

ا ددددددددددددالشكدددددددددددد  شيك ددددددددددددال شاششا دددددددددددد شا ددددددددددددد يك ددددددددددددال شاشش دددددددددددداشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا ش3 كددددددددددددسسشش84ي 
(ش ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااش6 ددددددددددداشيكقدددددددددددا ااشيكفحددددددددددداس شيك علكددددددددددد ش  احدددددددددددسشيك دددددددددددال شيكفالدددددددددددع ش ش835
يك  أددددددددددددا شا يهدددددددددددداشيدددددددددددداشيكفدددددددددددداشفدددددددددددد  شأددددددددددددسيل شا دددددددددددد شااشيكحددددددددددددسيئبشاشش58/50شسقددددددددددددب

لشفلدددددددددددددس شا يهددددددددددددداشالكدددددددددددددابشيك دددددددددددددال ش،ش ددددددددددددداشقدددددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددددا ش478شاش473يك دددددددددددددالفياش
لدددددددددداشاشش، قا دددددددددد شايدددددددددداكشلاا دددددددددداش  دددددددددد شيكقددددددددددا ااش الددددددددددف  اكشإأددددددددددليسشااشق ددددددددددا ش ددددددددددييشش84

 ددددددددداشقدددددددددا ااشش3 كدددددددددسسشش84 ددددددددداشي يدددددددددلشلف ددددددددداشرضددددددددداعشلددددددددداذياشيكحدددددددددس ياشأللكدددددددددابشيك دددددددددال ش
ش:ششاكفاكاا  شذكيشحاكشقسيسشيك لك  شيكع ياشكاشش،يكعقا ا 

 دددددددددددددداشقددددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددددا شيك علكدددددددددددددد ش  احددددددددددددددسشيكقددددددددددددددا ااشش56اشليددددددددددددددثشااشيك ددددددددددددددال ش
يك لدددددددددددددددددلل شا ددددددددددددددددد شلددددددددددددددددد ي شيكلأدددددددددددددددددسشش05/20/0550يك دددددددددددددددددؤسيشيددددددددددددددددداشش50/04ش:سقدددددددددددددددددب

ش473ك عقا دددددددددددددا شيكفك ي يددددددددددددد شكدددددددددددددبشفدددددددددددددلسجشيكرسي ددددددددددددد شيك  أدددددددددددددا شا يهددددددددددددداشيددددددددددددداشيك ددددددددددددددال ش
ش.كعقا  شفك ي ي 

 ددددددددداشقدددددددددا ااشش3 كدددددددددسسشش84ليدددددددددثشا ددددددددددش ددددددددداشيك ا ددددددددد شقا ا ددددددددداشايقددددددددداشأللكدددددددددابشيك دددددددددال ش
شيكعقا دددددددددددا شا ددددددددددددشيددددددددددداشلاكددددددددددد ش ددددددددددداشإذيشكا ددددددددددد شيكعقا ددددددددددد شيك قدددددددددددسس شقا ا ددددددددددداشلددددددددددداشيكلددددددددددد  

 دددددددددددداكاسافش،شفقددددددددددددسسشإيددددددددددددال شيك ددددددددددددر شيكلط يعدددددددددددداشغيددددددددددددسشيك لدددددددددددد ا شقضددددددددددددائيااششيكرسي دددددددددددد اش
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شا دددددددددد شالشفقدددددددددد شاددددددددددا،شيك ر  دددددددددد شيإ دددددددددددشي كدددددددددداشيكلكددددددددددبش إلددددددددددل شلددددددددددافياشيكعقددددددددددا فياشيقددددددددددلط
لدددددددداش دددددددداشي فهدددددددد شإكيدددددددددشقضددددددددا شيك اضدددددددداعشيدددددددداشاش،شيكلددددددددلشيألل دددددددد شيك قددددددددسسشقا ا دددددددداشك حسي دددددددد 

ش.قضي شيكلا 

فعددددددددددياشيكقددددددددددا شااشقضددددددددددا شيك اضدددددددددداعشك دددددددددداشقددددددددددسسايش،شليددددددددددثشا دددددددددددش فدددددددددد شكددددددددددااشذكددددددددددي
لدددددددددد لطايشا دددددددددد شكدددددددددد شايلددددددددددلشاششيدددددددددداشقضددددددددددي شيكلددددددددددا شإيددددددددددال شيك فه ددددددددددياش اددددددددددسافشيكفر يددددددددددف

كددددددددددددبشيردددددددددددداك ايشش(شلجش دددددددددددد شحع هدددددددددددداش اقايدددددددددددد شيكف  يددددددددددددذ270.755  ه دددددددددددداشغسي دددددددددددد شقددددددددددددلسلاش 
يلدددددددددفاحسشاششكدددددددددبشيرلطئدددددددددايشيددددددددداشفلط يقددددددددددش  ددددددددداشيحعددددددددد شيك عددددددددداشيددددددددداشغيدددددددددسش ل دددددددددداششيكقدددددددددا اا
ش.يكسيتشا

اشكهدددددددددددذاشيأللددددددددددد اسشفقضددددددددددداشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداش ق دددددددددددا شيكلطعددددددددددداش دددددددددددك شللدددددددددددفي ائدش
ش.شش1سيضدش اضااااشاششيك سالطشيك ك ي 

يعددددددددددلشلددددددددددذيشيكقددددددددددسيسشفلددددددددددالشحددددددددددذسياشيدددددددددداش اقددددددددددفشيك لك دددددددددد شيكع يدددددددددداش دددددددددداك اسشإكدددددددددد شاش
ااشيكعقا ددددددددددا شكددددددددددذكيشفعددددددددددلي شقددددددددددا اش،ش58/50س شق دددددددددد شأددددددددددلاسشيكقددددددددددا ااشقسيسيفهدددددددددداشيكأددددددددددال

غيدددددددددددسشااشلدددددددددددذيشيكفلدددددددددددا شيددددددددددداش اقدددددددددددفشيك لك ددددددددددد شيكع يددددددددددداشلشش50/04  احدددددددددددسشيكقدددددددددددا ااش
يكددددددددددددذ شيعف دددددددددددددسش دددددددددددداش ها هددددددددددددداشيأللالددددددددددددي ش ااف اسلددددددددددددداشاششيعددددددددددددلشلدددددددددددددا شفلط يدددددددددددد شك قدددددددددددددا اا

ش.2كيل ش لك  ش اضاعشاشش لك  شقا اا

اشإذيشاادددددددددددالشيكحدددددددددددا اشيسفكددددددددددداسشيأليعدددددددددددا شيكفددددددددددداشكدددددددددددااشقدددددددددددلشلكدددددددددددبشا يددددددددددددش  احدددددددددددسش
يكرسي دددددددددد شاششاقا دددددددددد شيكلدددددددددد  شيدددددددددد شيحددددددددددااشك قاضدددددددددداشااشير ددددددددددت،شلكددددددددددبشااشقددددددددددسيسش هددددددددددائاش

                                                           
ش.403،ش 0520ل  شش2 ح  شيك لك  شيكع ياشقلبشيكا ائ شايكلسيلا شيكقا ا ي شايكقضائي شاللشش-1
شا اشي يهاش اشقا ااشيلحسيكي شيكحايئي شيكحايئس .شش855ي اسشيك ال شش-2
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إذشلش حددددددددددا شكاددددددددددسافشش، دددددددددداشيكلددددددددددلشيألل دددددددددد شيك قددددددددددسسشقا ا دددددددددداشك ح لدددددددددد شيك سفك دددددددددد شا ددددددددددلي
ش.*يكفر يفشك  ل ا شقضائيا

  :المطلب الثالث
 مصريالجزاسات في القانون ال

ا ددددددددد شرددددددددد فشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيكدددددددددذ ش ادددددددددبشيكحدددددددددايكي شيك فسف ددددددددد شاددددددددداشحسي ددددددددد ش
ا ددددددددددددسش  احددددددددددددسشيكقددددددددددددا ااشاشش،  احددددددددددددسشقددددددددددددا ااشيكعقا ددددددددددددا شسأدددددددددددديلشلااإأددددددددددددليسش ددددددددددددييش

يكدددددددددددذ شي كددددددددددداش  اح ددددددددددددشيكلدددددددددددالسش ددددددددددداش،شيكفحددددددددددداس شيفرددددددددددداذشإحدددددددددددسيكي شادددددددددددايستشيكدددددددددددلي 
احدددددددددااشك   دددددددددايشلدددددددددلسشليفدددددددددسشاش،شيددددددددداشيآلحدددددددددا شيك لدددددددددلل شقا ا ددددددددداشفلددددددددداي شاددددددددداستشيكدددددددددلي 

 دددددددديكا ش دددددددداشيكلددددددددالسشيكددددددددذ شكددددددددبشي ف دددددددد شكهددددددددذيشييحددددددددسيكشكددددددددإحسيكشاقددددددددائاشك  دددددددد شيسفكدددددددداسش
يإاشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شلدددددددددداشيآلرددددددددددسش،حسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييش حددددددددددااشسأدددددددددديلش لددددددددددفق  

يكرسي دددددددددد شاششفف  دددددددددد شيدددددددددداشيكلدددددددددد  اش،شش  احددددددددددسشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شقددددددددددسسشاقا ددددددددددا شحايئيدددددددددد 
سشليفدددددددددسشك ددددددددداشاحدددددددددااشك   دددددددددايشايضددددددددداشيفرددددددددداذشإحدددددددددسيكشلدددددددددلش،ااشإلدددددددددل شلدددددددددافياشيكعقدددددددددا فيا

ذكددددددددديشك دددددددددل شفلدددددددددلللاشيك لك ددددددددد شا ش عدددددددددلشاششيددددددددداشلاكددددددددد شيكعدددددددددالشيك ددددددددديكا ش ددددددددداشيكلدددددددددالس
ذكددددددددديش هدددددددددلفش  ددددددددد شيكحدددددددددا اش ددددددددداشيسفكددددددددداسشاش،شإلي ددددددددد شيك دددددددددفهبشاأدددددددددلاسشيكلكدددددددددبشيك هدددددددددائا

ش.يكحسي  ش لفق  

                                                           
(ش اشقا ااشش8 كسسشش84يعلش ل اقاشقضائياشك ش ر شلط يعاش لكابشا يدش لكبش هائاش عقا  شلاك  شك لسي ش شبشش-*

شيكعقا ا .
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  :الفرع األول
 العقوبات الجزائية في القانون المصري

يعاقــــــــــــــب " ش:أ ددددددددددددددد دددددددددددددداشيكقددددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددددداس شيك أددددددددددددددس ش ش834فقضدددددددددددددداشيك ددددددددددددددال ش
ألــــــــف جنيــــــــه أو بعحــــــــد  هــــــــاتين العقــــــــوبتين  310111ب رامــــــــة تجــــــــاوز و  بــــــــالحبس

ش... ".: كل من ارتكب عمدا أحد األفعال ا تية

يفضددددددددددديشااشيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس ش،ش الدددددددددددفقسيكشيك قدددددددددددس شيألاكددددددددددد ش ددددددددددداشيك دددددددددددال شااددددددددددد ا
يكدددددددددذ شيأدددددددددلسش ددددددددديكاشكدددددددددي شكددددددددددش قا ددددددددد ششقدددددددددسسشحدددددددددايكي شح ائيددددددددد شفاقددددددددد شا ددددددددد شيكلدددددددددالس

ااشيلدددددددددددفسلشكدددددددددد شيكسأدددددددددديلشااش عضددددددددددددشااشفأددددددددددسفشييددددددددددددش،شفقا ددددددددددد شك أددددددددددسشاششايدددددددددداكشقددددددددددائب
ااشيأدددددددددددلسش،ش ليدددددددددددثشيأددددددددددد يشيك ددددددددددداقاشلشي ددددددددددداش قي ددددددددددد شيك ددددددددددديي،ش عدددددددددددلشإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديي

يددددددددداشغيدددددددددسشيكلدددددددددال شيك  أدددددددددا ش،شا دددددددددسيشك  لدددددددددلاسشا يددددددددددش عدددددددددلبشلدددددددددليلش   ددددددددد شيك ددددددددديي
ااشفلسيددددددددددسشيك ددددددددددييشااشيكفاقيدددددددددد شا يدددددددددددش لدددددددددداكش يدددددددددد شا دددددددددد ش لدددددددددداش،شا يهدددددددددداشيدددددددددداشيكقددددددددددا اا
ا ددددددددددددددد شيك دددددددددددددددييش فاقيددددددددددددددد ش رددددددددددددددداكفشك فاقيددددددددددددددد ش ششك ددددددددددددددداشياقددددددددددددددد ،شيلدددددددددددددددا شلااشأدددددددددددددددسيد

لددددددددددددداش  دددددددددددددد شيأليعددددددددددددددا شاشش1 شيك  ددددددددددددددي(ششحددددددددددددددالشكددددددددددددددل شيك لدددددددددددددلاسشا يددددددددددددددداشيك  ددددددددددددداذج(شيك 
ش.يك عاقسشا يهاش اشق  شيك  سعشيكحايئس شك اشل  شاااش ي ا

 رسي دددددددددددددد شلشفحدددددددددددددداااشاششيدددددددددددددداشيكلدددددددددددددد  شاشفف  دددددددددددددد شيكحددددددددددددددايكي شيك قددددددددددددددسس شك لددددددددددددددالس
ردددددددددددددد فشيك  ددددددددددددددسعشا دددددددددددددد شاشش،ر لددددددددددددددياشاكددددددددددددددفشح يدددددددددددددددشااش إلددددددددددددددل شلددددددددددددددافياشيكعقددددددددددددددا فيا

كددددددددبشاش،ش0558ذكدددددددديشق دددددددد شفعددددددددلي شاشش عددددددددا ششيكرسي دددددددد اششيكحايئددددددددس شيكددددددددذ شاقددددددددسشاقا دددددددد شيكلدددددددد  
حعدددددددد شلددددددددللاشيألل دددددددد شقي دددددددد شيك ددددددددييشااشقي دددددددد شيكدددددددد ق شاششيلددددددددللشيكلددددددددلشيألقأدددددددد شك رسي دددددددد 

يدددددددداشيكسأدددددددديلش  دددددددداشي كدددددددداشيكقاضدددددددداش دددددددداشفاقيدددددددد شاقا دددددددد شيكرسي دددددددد شف ددددددددا شقي دددددددد شيكسأدددددددديلش

                                                           
ش.304ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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لدددددددددددداشاششألقأدددددددددددد شك رسي دددددددددددد يددددددددددددإاشيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس شلددددددددددددللشيكلددددددددددددلشي،شااشيكدددددددددددد ق شييددددددددددددد
 دددددددددددذكيشيهددددددددددداشاششر لدددددددددددياشاكدددددددددددفشح يددددددددددددشك ددددددددددداشاحدددددددددددااشإ كا يددددددددددد شفاقيددددددددددد شإلدددددددددددل شيكعقدددددددددددا فيا

ش.االط شل لط شفقليسي شك قاضاشياشفاقي شاللشيكعقا فيا

اشي دددددددددددفسلطشكفلط يددددددددددد شلدددددددددددذاشيكعقا ددددددددددد شااشفكدددددددددددااشيكاسقددددددددددد ش اضددددددددددداعشيكحسي ددددددددددد ش ددددددددددديكاش
ش.يكفاشل  ش يا هااششأليلاشيلفاي شك شيك سالطشيك فلط   شقا ا ا

كدددددددددددذكيشيحدددددددددددسشاششكا ددددددددددد شيكاسقددددددددددد ش ددددددددددداش ددددددددددداعشآردددددددددددسشيددددددددددد ش حدددددددددددا شك عقددددددددددداسا ددددددددددداشإذيش
يفضدددددددددد اشيكاسقدددددددددد شيكفدددددددددداشاأددددددددددلسلاشااششكأددددددددددل شيكلكددددددددددبشيكأددددددددددالسش  احددددددددددسشلددددددددددذاشيك ددددددددددال 

شاقدددددددددلش دددددددددللشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شيكعقا ددددددددد شا ددددددددد شيكحدددددددددا اشإذيشادددددددددال،ش1هبشلددددددددداش دددددددددييفيك ددددددددد
ذكددددددددديشرددددددددد  شر ددددددددد شلددددددددد اي شي فدددددددددليكش ددددددددداشفددددددددداسيخشاششيسفكدددددددددسشإلدددددددددل شيكلدددددددددال شيكلدددددددددا ق اش

  ع دددددددددد شلشيكددددددددددااششيكلدددددددددد  ش عددددددددددااششإذشفأدددددددددد يشيكعقا دددددددددد شيكرسي دددددددددد ،ش2 هائيددددددددددايكلكددددددددددبشا يدددددددددددش
لشي ك ددددددددددددددشايضدددددددددددددداشاششك قاضددددددددددددداشلددددددددددددد لط شفقليسيددددددددددددد شيددددددددددددداشفاقيدددددددددددددد شإلدددددددددددددليلاشلااشيألردددددددددددددس 

ش.3إا ا شيكاسافشيك ر   شيكفاشلشفكااشإلشكريسشيك ل اقياشقضائيا

ش،4ك دددددددداشيسف عدددددددد شقي دددددددد شيكرسي دددددددد ش دددددددداشر لددددددددياشاكددددددددفشح يدددددددد شإكدددددددد ش ائدددددددد شاكددددددددفشح يددددددددد
يك أدددددددددددددس ش دددددددددددداشاسيكشلدددددددددددددذيشيكف دددددددددددددليلشيدددددددددددداشيكعقا ددددددددددددد شيكددددددددددددد شفددددددددددددداييسششايهددددددددددددلفشيك  دددددددددددددسع

أليدددددددددد شااي فدددددددددددشيكسلدددددددددد ي شكددددددددددألي شايدددددددددداكشيكل ايدددددددددد شيكحايئيدددددددددد شك  ددددددددددييشلفدددددددددد شي ك دددددددددددش دددددددددداشف
ششش.قابش قابشيك قالشياشفلاي شيك عا   ف

                                                           
ش.304ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش844ي اسشيك قس شيك اك  ش اشيك ال شش-2
ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس ش3 كسسشش84ي اسشيك ال شش-3
ش شيك أس  اشيكقا ااشيكفحاسشش844ا اسشيك ال شش-4
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اشلفدددددددددددددد شلشفلددددددددددددددفر شلددددددددددددددذاشيكل ايدددددددددددددد شيكحايئيدددددددددددددد شك  ددددددددددددددييشيقددددددددددددددلشايحدددددددددددددددشيك  ددددددددددددددسعش
ش، فعدددددددددددددددددا  ياش عهدددددددددددددددددبيك أدددددددددددددددددس شيلدددددددددددددددددفر  شيك فعدددددددددددددددددا  ياشيددددددددددددددددداشيكلدددددددددددددددددا شكلاحددددددددددددددددد شيك

يكلأدددددددددا ش ددددددددد هبشا ددددددددد ش ددددددددديكا شكدددددددددي شكهددددددددداش قا ددددددددد شايددددددددداكشسغدددددددددبشا  هدددددددددبش عدددددددددلبشاحدددددددددالشاش
ش848 دددددددد شيدددددددداشيك ددددددددال شقددددددددلشاشش،1ذكدددددددديشكرددددددددستشيكضددددددددرلطشا دددددددد شيكلددددددددالسشاششسأدددددددديلشكهددددددددا

ــــــــــه ش: دددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحدددددددددداس شا دددددددددد شا ددددددددددد ــــــــــف جني ــــــــــب ب رامــــــــــة ال تجــــــــــاوز أل " يعاق
ســــــواس ، المســـــتفيد الــــــذي يحصــــــل بســـــوس نيــــــة علــــــل شـــــيك لــــــيس لــــــه مقابـــــل وفــــــاس

ششش.في ذلك أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا "

يك لدددددددددددف يلشيكددددددددددددذ شيلأدددددددددددد ششااقدددددددددددسشيك  ددددددددددددسعشيك أدددددددددددس ش  احددددددددددددسشيك دددددددددددال شاادددددددددددد ا
لددددددددايكشكددددددددااش رأدددددددداشلط يعيدددددددداش،شا دددددددد شيك ددددددددييش دددددددد شا  دددددددددش عددددددددلبشاحددددددددالش قا دددددددد شايدددددددداكشكددددددددد

فقفأددددددددددددسشيكعقا دددددددددددد شل دددددددددددداشا دددددددددددد شاش،شااش ع ايدددددددددددداش رسي دددددددددددد شلشففحدددددددددددداااشا ددددددددددددس شالفشح يددددددددددددد
ا دددددددددددد شيك لددددددددددددف يلشيألا شيكددددددددددددذ شش دددددددددددداشفقفأددددددددددددسشيكعقا دددددددددددد كش،يكرسي دددددددددددد شيقددددددددددددلطشلااشيكلدددددددددددد  

إلشااشلدددددددددددذيشلشيع ددددددددددداشادددددددددددلبش  لقددددددددددد ش ددددددددددداقاش،شف قددددددددددد شيك دددددددددددييش ددددددددددداشيكلدددددددددددالسش  ا دددددددددددس 
يكدددددددددذياشي فقددددددددد شإكددددددددديهبشلدددددددددذيشيك دددددددددييش يكدددددددددذ شكدددددددددي شكددددددددددشش ددددددددد شيك لقددددددددديايكل  ششاايك اهدددددددددسياش

شسغدددددددددبشذكددددددددديشفلددددددددد  ايشلدددددددددذيشيك ددددددددديي(شااشقدددددددددا ايش فاهيدددددددددسااشش قا ددددددددد شايددددددددداكشإذيشا  دددددددددايش دددددددددذكي
 ددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس شش848ايضددددددددديشيددددددددداشيك قدددددددددس شيك ا يددددددددد ش ددددددددداشيك دددددددددال شلدددددددددذيش ددددددددداشلددددددددداشاش

يكرسي دددددددددد شاششإذشيلط دددددددددد شا دددددددددد شلددددددددددؤلكشاقا دددددددددد شيكلدددددددددد  ،شيك أددددددددددس شيكلددددددددددا  شيي دددددددددداس شإكيهددددددددددا
ش.2ااش إلل شلافياشيكعقا فياش،شيكفاشلشففحاااشر لياشاكفشح يد

 دددددددددداشيكقددددددددددا ااشش847اشقددددددددددلشاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شك  لك دددددددددد ش  احددددددددددسشيك ددددددددددال ش
لاكددددددددد شييلي ددددددددد شيددددددددداشإلدددددددددل شحدددددددددسيئبشيك دددددددددييشيك  ددددددددداسشإكيهددددددددداشيددددددددداشيك دددددددددال شيددددددددداششيكفحددددددددداس 

                                                           
ش.030ا لشيك فاحش سيل،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش843ي اسشيك قس شيك ا ي ش اشيك ل شش-2
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قا ددددددددددددد شك أدددددددددددددسفشااش سأددددددددددددديلشاششسأددددددددددددديلشقدددددددددددددائبشلاالددددددددددددداشلاكددددددددددددد شلدددددددددددددلسش دددددددددددددييشاشش843
 ددددددددددددددداق شااشلدددددددددددددددلسشيكسأددددددددددددددديلشك ددددددددددددددددشااش عضددددددددددددددددش عدددددددددددددددلشإأدددددددددددددددليسشيك دددددددددددددددييشااشا دددددددددددددددسش

ااشفدددددددددأ سش   دددددددددسشيكلكدددددددددبشا ددددددددد ش  قددددددددد شيك لكدددددددددابشا يددددددددددش،شيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش عدددددددددلبشيكدددددددددلي 
شيلددددددددددبشيك لكددددددددددابشا يدددددددددددشااشيفضدددددددددد اشلددددددددددذيشيك  ددددددددددسك دددددددددداشيحددددددددددسش،شيدددددددددداشأددددددددددلي  شيا يدددددددددد 

يكعقا دددددددددد شيك لكددددددددددابشا يدددددددددددش هدددددددددداش دددددددددد ش سياددددددددددا ش دددددددددداشفضدددددددددد  فدشيك ددددددددددال شاشش ه فددددددددددداشش الط ددددددددددداش
 ددددددددددددداشيكفع ي دددددددددددددا شيكعا ددددددددددددد شك  يا دددددددددددددا ش ددددددددددددداشقايادددددددددددددلش  ا ددددددددددددد شيحدددددددددددددسيكي شف  يدددددددددددددذشش760

ايعف دددددددددسشيك  دددددددددسشاقا ددددددددد ش ااف اسلددددددددداشف دددددددددهيسش اكحدددددددددا اشش،1اقا ددددددددد شيك  دددددددددسشيك قضددددددددداش هددددددددداش
ش ف  شااشيكفعا  ش عد.ياششلف شيع بشيكعا  ش د

  :الفرع الثاني
 الجزاسات اإلدارية في القانون المصري

يكرسي دددددددددددددد شيكفدددددددددددددداشقضدددددددددددددد ش ه دددددددددددددداشيك  ددددددددددددددسعشاشش ايضدددددددددددددداي شإكدددددددددددددد شاقا دددددددددددددد شيكلدددددددددددددد  
يه دددددددددددايشاقا ددددددددددد ش،شسأددددددددددديلشلاايددددددددددداشلددددددددددد ش سفكدددددددددددسشحسي ددددددددددد شإأدددددددددددليسش دددددددددددييششيك أدددددددددددس 

ا شادددددددددددال شيكحدددددددددددا اش،شيددددددددددداشلاكددددددددددد شيكعدددددددددددالشإليسيددددددددددد شياقعهددددددددددداشيك لدددددددددددلاسشا يددددددددددددش يك  دددددددددددي(
إذشاحددددددددددااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شك   دددددددددديشااش،شيأليعددددددددددا شيكفدددددددددداشقددددددددددلشاليدددددددددداش لدددددددددد  هاشلسفكدددددددددداس

  ددددددددد شإالطائددددددددددشليدددددددددافسش ددددددددديكا شاش،شيدددددددددأ سش لدددددددددلسشليفدددددددددسشيك ددددددددديكا ش ددددددددداشيك لكدددددددددابشا يدددددددددد
ففدددددددداك شيك يا دددددددد شيكعا دددددددد شف  يدددددددد شلددددددددذيشيأل ددددددددسشإكدددددددد شح يدددددددد شيك  ددددددددايشاش،شحليددددددددل شك ددددددددل شيعي هددددددددا

كددددددددددذ شالدددددددددداش  دددددددددد شيك لدددددددددد يشيش،2لفدددددددددد شف ف دددددددددد ش ددددددددددلاسلاشادددددددددداشإالطائدددددددددددش دددددددددديكا شحليددددددددددل ش
يكدددددددددذ شقضددددددددد ش هدددددددددذيشييحدددددددددسيكشا ش ددددددددد يشيك  ددددددددديشلددددددددد شلدددددددددلسش،شلددددددددد كدشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس 
،شي ف ددددددددد شاددددددددداشفلددددددددداي شاددددددددداستشيكدددددددددلي شك ددددددددداشلددددددددد  ش يا ددددددددددشإذ،شيك ددددددددديكا ش ددددددددداشيكلدددددددددالس

                                                           
ش.400 لل شيكل يلا،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .شش847ي اسشيك ال شش-2



 

  257 

ذكددددددددديشاششغيدددددددددسشااشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شاحدددددددددااشلدددددددددذيشييحدددددددددسيكشق ددددددددد شيك حددددددددداكشإكددددددددد شيكقضددددددددداك
ش.سأيلشلااياشإلطاسشيكاقاي ش اشحسيئبشيك ييش

يك أددددددددددددس شايضدددددددددددداشا دددددددددددد شفاقيدددددددددددد شيكعقا ددددددددددددا شيك  أددددددددددددا شك دددددددددددداشقضدددددددددددد شيك  ددددددددددددسعش
ا ددددددددد شكددددددددد ش ددددددددداشيسفكدددددددددسشرددددددددداسجش أدددددددددسش   الددددددددد  ش دددددددددييششا يهددددددددداشيددددددددداشيكقدددددددددا ااشيكفحددددددددداس 

إلددددددددل شحددددددددسيئبشيك ددددددددييشيك عاقددددددددسشا يهدددددددداشيدددددددداشيكقددددددددا ااشش لددددددددلاسشا دددددددد ش  دددددددديشيدددددددداش أددددددددس
اكددددددددددداشكدددددددددددااشيك عددددددددددد شيك سفكدددددددددددسشلشيعاقدددددددددددسشا يددددددددددددشقدددددددددددا ااشيكلاكددددددددددد ش،شيكفحددددددددددداس شيك أدددددددددددس 

ش،1كدددددددددااشيددددددددداا شاأددددددددد ياشااش دددددددددسيكاشكهدددددددددذاشيكحسي ددددددددد ششيكفددددددددداشاقعددددددددد شييهددددددددداشيكحسي ددددددددد شلدددددددددايك
ش.يهلفشيك  سعشيك أس ش اشاسيكشلذيشيكلكبشل اي شيك  ايشيك أسي اش

يكفددددددددددداشاقددددددددددد شيددددددددددداش قسلددددددددددداششك لك ددددددددددد شيكح ائيددددددددددد يافردددددددددددف ش ددددددددددداك اسشيددددددددددداشيكدددددددددددلاا ش
كدددددددددداشكددددددددددااش لدددددددددد شيك لددددددددددلاسشا يدددددددددددشيدددددددددداشليئددددددددددس شيرفأددددددددددا شاشش لدددددددددد شإأددددددددددليسشيك دددددددددديي

كقددددددددددددا ااشيكفحدددددددددددداس شيك أدددددددددددددس ش دددددددددددداشيش846قددددددددددددلشاحدددددددددددداا شيك دددددددددددددال شاش،ش2 لك دددددددددددد شارددددددددددددس ش
ش843يك قا ددددددددددددد شلط قددددددددددددداشأللكدددددددددددددابشيك دددددددددددددال شاششكلا ددددددددددددد شيك دددددددددددددييشإذيشسيددددددددددددد شلادددددددددددددا شح ائيددددددددددددد 

 ددددددددددلي شقي ددددددددد شيك ددددددددددييشااشيكقدددددددددلسشغيددددددددددسششفحددددددددداس شااشيلط دددددددددسشيكلكددددددددددبشكددددددددددش ددددددددددإكايبشيكلدددددددددالس
كدددددددددددذيشيكلطعددددددددددداشييددددددددددددشالكدددددددددددابشيكدددددددددددلاا شاششفلدددددددددددس شا ددددددددددد شلدددددددددددذيشيكلط دددددددددددساش،شيك دددددددددددلياعش  دددددددددددد

فلط يقددددددددددداشك  دددددددددددلاشاشش ددددددددددد شيك ددددددددددديياذكددددددددددديشكردددددددددددستشيكفيلددددددددددديسشا ددددددددددد شلاش،3يك ل يددددددددددد ش اكف عيددددددددددد 
يعدددددددددددلشذكددددددددددديشيلدددددددددددف  اكش ددددددددددداشيكقايادددددددددددلشيكعا ددددددددددد شيددددددددددداشاش،ش4يلقفأدددددددددددالشيددددددددددداشسيددددددددددد شيكدددددددددددلاا 

قأددددددددددسشلددددددددددذيشيلرفأددددددددددا شاش،شيرفأددددددددددا شيك لدددددددددداكبشيكح ائيدددددددددد ش  اددددددددددسشيكددددددددددلاا شيك ل يدددددددددد 
ا دددددددددددد شلادددددددددددداا شفعددددددددددددايتشيألضددددددددددددسيسشيك ا ددددددددددددئ شادددددددددددداشيكحسي دددددددددددد شلااشلادددددددددددداا شيك لطاك دددددددددددد ش

                                                           
ش اشيكقا ااشيكفحاس شيك أس .ش845ا اسشيك ال شش-1
ش.ش308ا ،ش سح شلا  ،ش ا لشيكل يلشيك   اش-2
ش.030ا لشيك فاحش سيل،ش سح شلا  ،ش ش-3
ش.235،ش ا لشيك فاحش سيل، سح شلا  ش-4
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فلط يقدددددددددداشك  ددددددددددلاشلددددددددددسا شاششيحددددددددددسيكي شيكفقاضدددددددددداشا شف لدددددددددديلطاششغيددددددددددسشا دددددددددددش، دددددددددداكل شيك ددددددددددل ا
شلاددددددددددداكيك أددددددددددد شيددددددددددداشيك  ااادددددددددددا شيكفحاسيددددددددددد شاحددددددددددداا شلدددددددددددذاشيك دددددددددددال شكلا ددددددددددد شيك دددددددددددييشيل

شلاايك سيددددددددداعشا ا هددددددددداشلادددددددددا شحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشش دددددددددل ياشا دددددددددابشيك لك ددددددددد شيكح ائيددددددددد 
ااشيلط ددددددددددسشش ددددددددداشيكقددددددددددا ااشيكفحددددددددداس ش848سأددددددددديلش أددددددددداسلاشيك  دددددددددداسشإكيهددددددددداشيدددددددددداشيك دددددددددال ش

ش.1ااش قي  شيك ق شياشيكسأيلششيكلكبشكدش قي  شيك يي

                                                           
ش.ش300ا لشيكل يلشيك   اا ،ش سح شلا  ،ش ش-1
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:المبحث الراب   
 انقضاس الدعو  العمومية في جرائم الشيك 

الدددددددددد اسشاش،شيقأددددددددددلش ا قضدددددددددداكشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شاضدددددددددد شلددددددددددلشك  فا عدددددددددد شيكحايئيدددددددددد 
يكعا دددددددددد شلدددددددددداشيكفدددددددددداشف قضدددددددددداش  اح هدددددددددداش،شي قضدددددددددداكشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شاا دددددددددد شاراأدددددددددد 

يكراأددددددددددد شيهددددددددددداشف ددددددددددديشيكفددددددددددداشا ددددددددددداشيأللددددددددددد اسش،ش1ح يددددددددددد شيكحدددددددددددسيئبش ه ددددددددددداشكدددددددددددااشفكيي هدددددددددددا
ش.ففع  ش حسيئبشيللللاشيك  سعشا  شل ي شيكلأس

 :المطلب األول
 األسباب العامة النقضاس الدعو  العمومية

ش  دددددددددددداشقددددددددددددا ااشييحددددددددددددسيكي شيكحايئيدددددددددددددش0ال شادددددددددددداكثشيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس شيدددددددددددداشيك دددددددددددد
لددددددددددددداشذيفهدددددددددددداشيأللدددددددددددد اسشيكفددددددددددددداشاش،ش2شيأللدددددددددددد اسشيكعا دددددددددددد شل قضددددددددددددداكشيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد 

شراأدددددددددد شاألاشيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس شكددددددددددبشي ددددددددددسلشكهدددددددددداشالدددددددددد ا ،حددددددددددسيئبشيك ددددددددددييف قضدددددددددداش هدددددددددداش
شلاش اشذلسشإكيدشيك  سعشيك أس شايضاش  ش عتشيللف  اكي .اش

 :الفرع األول
 التشري  المصريو  األسباب العامة بين التشري  الجزائري

يك أددددددددددددس شيدددددددددددداشيأللدددددددددددد اسشيكعا دددددددددددد شل قضدددددددددددداكشاششكقددددددددددددلشيف دددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيكحايئددددددددددددس 
شش:ذكيشا  شيك لاشيكفاكااششحسيئبشيك يييكلاا شيكع ا ي شياش

                                                           
1
 - R- Faberon,guide de juge d’instruction, Ministère de la justice,imprimerie nationale 

Algerienne,Alger,1967,p10 
شيك عل شايك ف بشكقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس .ش2650 اس شش53يك ؤسيشياشش50/58شيكقا ااشسقبش-2
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 انقضاس الدعو  العمومية بوفاة المتهم  :أوال

فعف ددددددددددددددسشيك لددددددددددددددؤاكي شيكحايئيدددددددددددددد ش رأدددددددددددددددي شلددددددددددددددايكشيدددددددددددددداشيكف ددددددددددددددسي شيكحايئدددددددددددددددس شااش
يكفددددددددددددداش  اللددددددددددددداشااشاش،شذكددددددددددددديشلط قددددددددددددداشك  دددددددددددددلاش رأدددددددددددددي شيكعقا ددددددددددددد اش،شيكف دددددددددددددسي شيك أدددددددددددددس 

يفسفدددددددددددسشاش،شيسفك هدددددددددددايفل ددددددددددد شيكحدددددددددددا اشكالدددددددددددلاشيكعقا ددددددددددد شيك فسف ددددددددددد شاددددددددددداشيكحسي ددددددددددد شيكفددددددددددداش
ا دددددددددددد شذكدددددددددددديشااشايددددددددددددا شيكحددددددددددددا اشيددددددددددددؤل شإكدددددددددددد شي قضدددددددددددداكشيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد شيدددددددددددداشا ش

لدددددددددداش دددددددددداشف  ددددددددددااشيك  دددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش  احددددددددددسشقددددددددددا ااشاش،ش سل ددددددددد شكا دددددددددد شا يهدددددددددداشيكدددددددددلاا 
  دددددددددددددد شيك اقددددددددددددددفشيفرددددددددددددددذاشيك  ددددددددددددددسعشيك أددددددددددددددس شإذشاقددددددددددددددسشااشاش،ش1ييحددددددددددددددسيكي شيكحايئيدددددددددددددد ش

ش،2 قضدددددددد شكلدددددددد سشآرددددددددسش دددددددداشكددددددددبشفكدددددددداشقددددددددلشي يكح ائيدددددددد شف قضدددددددداش ايددددددددا شيك ددددددددفهب يكددددددددلاا 
ش:ششياشقسيسشكهاشحاكشييدشيك أسي لاش اشاكلفدش لك  شيك قتشاش

يكفدددددددداشكددددددددبشفكدددددددداش،شاشإذيشكددددددددااشيكلكددددددددبشيدددددددداشيكلطعدددددددداشقددددددددلشأددددددددلسش عددددددددلشايددددددددا شيكلطدددددددداا يا
شيإ دددددددددددددشيفعددددددددددددياشيكعددددددددددددلا شادددددددددددداشيكلكددددددددددددبشيك ددددددددددددذكاس،ش ع ا دددددددددددد شك  لك دددددددددددد شاقدددددددددددد شأددددددددددددلاسا

يكقضدددددددددداكش ا قضدددددددددداكشيكددددددددددلاا شيكح ائيدددددددددد ش ايددددددددددا شيك لكددددددددددابشا يدددددددددددشإا ددددددددددالشكدددددددددد  شيك ددددددددددال شاش
ش.3 اشقا ااشييحسيكي شيكح ائي اشش23

 لددددددددد سششا ددددددددداشإذيشف دددددددددياش عدددددددددلشأدددددددددلاسشلكدددددددددبشيقضددددددددداش ا قضددددددددداكشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد 
يدددددددددإاشذكددددددددديشيدددددددددؤل شإكددددددددد شإادددددددددال شيكلددددددددديسشيددددددددداش،شف دددددددددياشا ددددددددددش دددددددددااي شليدددددددددااششايدددددددددا شيك دددددددددفهب

إلشا ددددددددددددشلشيحدددددددددددااشش،فددددددددددداشاأدددددددددد  شإكيهددددددددددداشيكدددددددددددلاا  ه ددددددددددداشكا ددددددددددد شيك سل ددددددددددد شيكش،يكددددددددددلاا 
ذكدددددددديشألاشيك لك دددددددد ش،شيكلطعدددددددداش دددددددداك قتشيدددددددداشلددددددددذاشيكلاكدددددددد ش لدددددددد سشلددددددددذيشيكرلطددددددددأشيك ددددددددال 

                                                           
ش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس ش0ا اسشيك ال شش-1
شقا ااشإحسيكي شح ائي ش أس شش23ي اسشيك ال شش-2
ش2655 يدش اك قدشاالكابشيك قت.ش ح  شيكقضا شل  ش أراذشااشل.ش أ ااش ل لشل   ،شقا ااشييحسيكي شيكح ائي ش ع قاشاش-3

ش.203 
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إ  دددددددددداشيقفأددددددددددسشلاسلدددددددددداشا دددددددددد ش،ش1 لك دددددددددد شاقددددددددددائ ششلاششيكع يدددددددددداشكيلدددددددددد ش لك دددددددددد ش اضدددددددددداع
ش. سيق  ش ل شفلط ي شيكقا اا

يدددددددددددإذيشكددددددددددبشفلدددددددددددسيشيكدددددددددددلاا ش،شاشيكددددددددددااشيل قضددددددددددداكشللددددددددددسشاقددددددددددد شلدددددددددددلاثشيكايددددددددددا 
ا ددددددددداشإذيشلدددددددددل  شيكايدددددددددا شش،يكع ا يددددددددد ش عدددددددددلشيع ددددددددد شيك يا ددددددددد شيكعا ددددددددد شيككدددددددددفشاددددددددداشفلسيكهدددددددددا

ا  دددددددددددداكشلدددددددددددديسشيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد شا ددددددددددددابشيك لك دددددددددددد شا دددددددددددد شلددددددددددددذاشيألريددددددددددددس شااشفقضدددددددددددداش
 أددددددددددددددلس شلك دددددددددددددداشيقضدددددددددددددداشش، ا قضددددددددددددداكشيكددددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددددد شلااشيكفلطددددددددددددددس شك  اضددددددددددددداع

ذيشلدددددددددل  ش عدددددددددلشأدددددددددلاسشيكلكددددددددداشش،2 ا قضددددددددداكشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد ش ايدددددددددا شيك دددددددددفهبش بش ددددددددداشي 
لشيحددددددددددددااشك  يا دددددددددددد شيكعا دددددددددددد شااش،شكددددددددددددبشيلطعدددددددددددداشييدددددددددددددش اللددددددددددددفئ افاششيك لك دددددددددددد شيل فليئيدددددددددددد 

ا دددددددددداشإذيشاأددددددددددلس شيك لك دددددددددد شيل فليئيدددددددددد شلك دددددددددداشيقضدددددددددداش إلي دددددددددد شيك ددددددددددفهبشش،فلطعدددددددددداشييددددددددددد
 .يإاشيكلكبشيلقلطش اشف قاكش  لدشياشلاك شايا شيك فهب

 سقوط الدعو  العمومية بالتقادم )مضي المدة(  :ثانيا

يددددددددددداش دددددددددددايلشش ددددددددددداشقدددددددددددا ااشييحدددددددددددسيكي شيكحايئيددددددددددد ش دددددددددددأاشيكفقدددددددددددالبش7فددددددددددد  شيك دددددددددددال ش
،ش(شلددددددددد اي شكا  ددددددددد ش ددددددددداشفددددددددداسيخشيقفدددددددددسيفشيكحسي ددددددددد 25يكح ايدددددددددا شيكدددددددددااش  دددددددددساسشا دددددددددسش 

حدددددددداكشاش،ش دددددددداشكددددددددبشيفرددددددددذشيدددددددداشف دددددددديشيك فددددددددس شا شإحددددددددسيكش دددددددداشإحددددددددسيكي شيكفلقيدددددددد شااشيك فا عدددددددد 
 دددددددداش  دددددددد شيكقددددددددا ااشااشفلليددددددددلش ددددددددل شيكفقددددددددالبشيدددددددداشيكحدددددددد يشيكددددددددااش  ددددددددساسشش5يدددددددداشيك ددددددددال ش

ش.ثشل اي شكا     

شاشلددددددددداش  ددددددددد ش ددددددددداشحددددددددداكشيددددددددداشقدددددددددا ااشييحدددددددددسيكي شيكح ائيددددددددد شيك أدددددددددس شيددددددددداشيك دددددددددال ش
(شلددددددددددد اي ش25يكفدددددددددداشفددددددددددد  شا ددددددددددد شااشيكدددددددددددلاا شيكح ائيددددددددددد شف قضددددددددددداش  دددددددددددساسشا دددددددددددسش 28

                                                           
ش.200سؤافشا يل،ش سح شلا  ،ش ش-1
ش.30يضي شيكعي ،ش سح شلا  ،ش ش-2
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 ددددددددد ثشلددددددددد اي شيدددددددداش دددددددددايلشيكحددددددددد يشاش،ش دددددددددايلشيكح ايدددددددددا ش دددددددداشفددددددددداسيخشاقددددددددداعشيكحسي دددددددد شيددددددددا
يكقددددددددا ا اشكحددددددددسيئبشيك ددددددددييش دددددددداليبشيكفكييددددددددفشاشش دددددددداشكددددددددبشيدددددددد  شيكقددددددددا ااشا دددددددد شردددددددد فشذكددددددددي

لددددددددددداشح لددددددددددد شيدددددددددددإاشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شيددددددددددداشحدددددددددددسيئبشيك دددددددددددييشف قضددددددددددداش  دددددددددددساسش ددددددددددد ثش
ش.ل اي ش اشيابشاقاعشيكحسي  

لشف قضددددددددددداششديلدددددددددددف  اكشا ددددددددددد ش ددددددددددداشلددددددددددد  شيدددددددددددإاشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شقضددددددددددد ش أ ددددددددددد
شيكحدددددددددددد يشيك اأدددددددددددداي شاا ددددددددددددا شإسلا يدددددددددددد اششيكددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددد ش اكفقددددددددددددالبشيدددددددددددداشيكح ايددددددددددددا 

شيك فع قدددددددددددد ش اكحسي دددددددددددد شيك  ا دددددددددددد شيكعددددددددددددا س شك لددددددددددددلالشيكالط يدددددددددددد كددددددددددددذيشيكحددددددددددددسيئبشاشش،فرسي يدددددددددددد اش
يهددددددددددداشيكحددددددددددددسيئبشيكفددددددددددداشيلط ددددددددددد شا يهدددددددددددداش،شيردددددددددددف  شيأل دددددددددددداي شيكع ا يددددددددددد اششكدددددددددددذيشيكس دددددددددددا اش

 حدددددددددددسيئبشيك لددددددددددددالش لددددددددددددف  ا ش ددددددددددداشيل قضدددددددددددداكش اكفقددددددددددددالبشيددددددددددداشا ش سل دددددددددددد شكا دددددددددددد شا يهدددددددددددداش
ك ددددددددددداش،شيلقفأدددددددددددالشيكدددددددددددالط ااششاذكددددددددددديشكرلطاسفهددددددددددداشا ددددددددددد شيك حف ددددددددددد ،شيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد 

ذكدددددددددديشك لدددددددددد احشاششيك ل يدددددددددد شيك ا ددددددددددئ شادددددددددداشلددددددددددذاشيكحددددددددددسيئبشلشففقددددددددددالبش ددددددددددلاسلاااشيكددددددددددلاا ش
لددددددددسيااشيكفقدددددددددالبشيددددددددداششاشي دددددددددلا،ش1ك  فضددددددددسسش ددددددددداشلددددددددذاشيكحدددددددددسيئبش لط دددددددددسشيكفعددددددددايتشييهددددددددداش

ش:ششحسيئبشيك ييشك اشي ا

سأدددددددددديلشااش سأدددددددددديلش دددددددددداق شيددددددددددإاشفدددددددددداسيخششلاايدددددددددداشحسي دددددددددد شإأددددددددددليسش ددددددددددييشش–ش2
 دشيا شفلددددددددددد ،ش لييددددددددددد شيلفلددددددددددداسشيك دددددددددددل شيكقا ا يددددددددددد شك فقدددددددددددالبشلددددددددددداشاقددددددددددد شإأدددددددددددليسشيك ددددددددددديي

شك  لف يل

حسي دددددددددد شلددددددددددلسشيكسأدددددددددديلشك دددددددددددشااش عضدددددددددددش ليددددددددددثشيأدددددددددد يشيك دددددددددداقاشلشي دددددددددداشش–ش0
ش. قي  شيك يي

                                                           
ش.0553 اي  سشش25يك ؤسيشياشش53/23 كسسش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيك علك ش  احسشيكقا ااشسقبشش5ي اسشيك ال شش-1
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يدددددددددإاشاقددددددددد ش لييددددددددد شيلفلددددددددداسشآحدددددددددا شيكفقدددددددددالبشفكدددددددددااش ددددددددداشفددددددددداسيخشلدددددددددلسشيكسأددددددددديلش
ش.شش1لايكشك دشااش عضدش

ش.حسي  شا سشيك للاسشا يدش علبشيكلي ش–ش4

ا ددددددددددددسشش ه ددددددددددداشكا ددددددددددد شيكالدددددددددددي  شيكفددددددددددداشيلددددددددددددفع  هاشيكلدددددددددددالسش ددددددددددداشاحددددددددددد شإأدددددددددددليس
لددددددددددايكشكددددددددددااشا ددددددددددسيشكفا يدددددددددداشابش دددددددددد اياشااشادددددددددداشلطسيدددددددددد ش،شك  لددددددددددلاسشا يدددددددددددش عددددددددددلبشيكددددددددددلي 

يددددددددإاش ددددددددل شلددددددددسيااشيكفقددددددددالبشفكددددددددااش دددددددداشيددددددددابشأددددددددلاسشلددددددددذيش،شيك سيلدددددددد  شااشلفدددددددد شيكهددددددددافف
حدددددددددليسش اك  لاددددددددد شااشفقدددددددددالبشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد شيددددددددداشحسي ددددددددد شإأدددددددددليسش دددددددددييشاششيأل دددددددددس

ااشلدددددددددددددلسشيكسأددددددددددددديلشك ددددددددددددددشااش عضددددددددددددددش ليدددددددددددددثشلش،شااش سأددددددددددددديلش ددددددددددددداق شسأددددددددددددديلشلاا
يك ددددددددداشيك ددددددددداقاش قي ددددددددد شيك دددددددددييشااشا دددددددددسشيك لدددددددددلاسشا يددددددددددش عدددددددددلبشيكدددددددددلي شلشيدددددددددؤل شإكددددددددد ش

اشكدددددددددددذكيش،2ي قضددددددددددداكشيكدددددددددددلاا شيك ل يددددددددددد شلدددددددددددذاشيألريدددددددددددس شففقدددددددددددالبشايقددددددددددداشك قدددددددددددا ااشيك دددددددددددل اش
 دددددددددددددشيلدددددددددددد شك  فضددددددددددددسسش دددددددددددداشيكحسي دددددددددددد شيك حدددددددددددداكشإكدددددددددددد شيكقضدددددددددددداكشيك ددددددددددددل اشك  لطاك دددددددددددد شيإ

ش. لقاقدشياشلاك شي قضاكشيكلاا شيكع ا ي ش اكفقالب

اشقدددددددددددددلشلددددددددددددد يشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس ش لددددددددددددد يشيك  دددددددددددددسعشيكحايئدددددددددددددس ش اك لددددددددددددد  شأل دددددددددددددسش
 ددددددددددد شيردددددددددددف فشيي ددددددددددداشيفع ددددددددددد ش،شي قضددددددددددداكشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شا ددددددددددد شيكدددددددددددلاا شيك ل يددددددددددد 

يك ا دددددددددددددئ شاددددددددددددداششيك ادددددددددددددسشيددددددددددددداشيكدددددددددددددلاا شيك ل يددددددددددددد  الدددددددددددددف سيسشيكقضددددددددددددداكشيكح دددددددددددددائاشيددددددددددددداش
إحدددددددددددسيكي شش086الددددددددددداش ددددددددددداشحددددددددددداك ش ددددددددددددشيك دددددددددددال ش،يكحسي ددددددددددد شسغدددددددددددبشي قضدددددددددددائهاش اكفقدددددددددددالبش

ش:ششح ائي ش أسي ش قاكها

                                                           
ش.007  حل ش ل لش لس،ش سح شلا  ،شش-1ش
ش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس .شش25ي اسشيك ال شش-2
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 تنقضـــــــي الـــــــدعو  المدنيـــــــة بمضـــــــي المـــــــدة المقـــــــررة فـــــــي القـــــــانون المـــــــدنياش
ـــــــــة الناشـــــــــئة عـــــــــن الجـــــــــرائم و  ـــــــــدعو  المدني ـــــــــادم ال ـــــــــك ال تنقضـــــــــي بالتق ـــــــــ  ذل م

التــــــي و  مــــــن هـــــذا القــــــانون 43فـــــي الفقــــــرة الثانيـــــة مــــــن المـــــادة المنصـــــوص عليهــــــا 
 .تق  بعد تاريش العمل به"

و إذا انقضــــــــــت الــــــــــدعو  الجنائيــــــــــة بعــــــــــد رفعهــــــــــا لســــــــــبب مــــــــــن األســــــــــباب 
 لذلك في سير الدعو  المدنية المرفوعة معها ". فال تأثير، الخاصة بها

كدددددددددددشي قضدددددددددداكشيكددددددددددلاا شيكح ائيدددددددددد شلشفددددددددددأ يسشااششيفضدددددددددديش دددددددددداش دددددددددد شيك ددددددددددال شاادددددددددد ا
ش.ياشيكلاا شيك ل ي ش  شفلف سشيك لك  شيكح ائي ش اك أ شييها

اشا ددددددددددد شرددددددددددد فشذكددددددددددديشيدددددددددددإاشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شكدددددددددددبشيقدددددددددددسشيلدددددددددددف سيسشيك لددددددددددداكبش
إذشش،يكحايئيددددددددددد شيددددددددددداشيك ادددددددددددسشيددددددددددداشيكدددددددددددلاا شيك ل يددددددددددد شي دددددددددددسشي قضددددددددددداكشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد 

يكفددددددددداشيكدددددددددااشيكفقدددددددددالبشييهددددددددداشلط قددددددددداشاش،شيقضددددددددداش عدددددددددلبشيلرفأدددددددددا شيددددددددداشيكدددددددددلاا شيك ل يددددددددد 
ا دددددددددددداش ددددددددددددبشي كدددددددددددداشك ضددددددددددددلي شااشيعددددددددددددستشلادددددددددددداياشا ددددددددددددابشيك لدددددددددددداكبش،ش ااشيك ددددددددددددل اك قددددددددددددا
ش.1 ل شيكفقالبشييهاشر ل شا س شل  شش يكفاشلللاششيك ل ي 

 انقضاس الدعو  العمومية بالعفو الشامل  :ثالثا

لدددددددددداشإحددددددددددسيكشاششAmnistie généraleيكع ددددددددداشيك ددددددددددا  شااشيكع دددددددددداشادددددددددداشيكحسي ددددددددد ش
كدددددددددذكيشيدددددددددإاشاايكهددددددددداشلشيكدددددددددااشإلشاشش قدددددددددا ااألاشيكحدددددددددسيئبشفلدددددددددللش،شيفردددددددددذش  احدددددددددسشقدددددددددا اا

يأددددددددددد يششيكع ددددددددددداشيك دددددددددددا  شيايددددددددددد شيكأددددددددددد  شيكحايئيددددددددددد شاددددددددددداشيك عددددددددددد شييحسي دددددددددددااش،ش قدددددددددددا اا
ك دددددددددددداشا دددددددددددددشي كدددددددددددداشااشيأددددددددددددلسشيدددددددددددداشا ش سل دددددددددددد شكا دددددددددددد شا يهدددددددددددداش، 2كددددددددددددأاشكددددددددددددبشيكدددددددددددداش

                                                           
ش اشيكقا ااشيك ل اشيكحايئس .ش455ي اسشيك ال شش-1
ش.280سؤافشا يل،ش سح شلا  ،ش ش-2
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يددددددددددددداشلاكددددددددددددد شأدددددددددددددلاسشقدددددددددددددا ااشيكع ددددددددددددداشيك دددددددددددددا  شق ددددددددددددد شفلسيددددددددددددديشيكدددددددددددددلاا شاش،شيكدددددددددددددلاا 
سيددددددددديشيكدددددددددلاا شيك عي ددددددددد ش ددددددددددش دددددددددأ شيددددددددد شيحدددددددددااشفل،شيكع ا يددددددددد ش ددددددددداشيكحهدددددددددا شيك رفأددددددددد 

ش.لطسيق شكا  

يإ دددددددددددددشيحددددددددددددسشا دددددددددددد شيكحهدددددددددددد ش،شا دددددددددددداشإذيشأددددددددددددلسشا  دددددددددددداكشلدددددددددددديسشيكددددددددددددلاا شيكحايئيدددددددددددد 
يعف ددددددددددددسشيكع دددددددددددداشاش،شيكقضددددددددددددائي شيك ع يدددددددددددد شااشفقضدددددددددددداش لددددددددددددقالطهاش لدددددددددددد سشيكع دددددددددددداشيك ددددددددددددا  

يك دددددددددا  شياشيكع ددددددددداشاددددددددداشيكحسي ددددددددد ش ددددددددداشيك ادددددددددابشيكعدددددددددابشف يسلددددددددداشيكحهدددددددددا شيكقضدددددددددائي ش ددددددددداش
شف قاكش  لها.

لدددددددددددائايشاشش ددددددددددداشيك دددددددددددا  شقدددددددددددلشأدددددددددددلسش عدددددددددددلشأددددددددددديساس شيكلكدددددددددددبش هائيدددددددددددااشإذيشكدددددددددددااشيكع
يإ دددددددددددشيددددددددددؤل شإكدددددددددد ش لدددددددددداششلفدددددددددد ش عددددددددددلشف  يددددددددددذشيكعقا دددددددددد اش،شكقددددددددددا شيك دددددددددداكشيك قضدددددددددداشييددددددددددد

إذشي لددددددددددداشكددددددددددد شآ ددددددددددداسشييلي ددددددددددد ش،شيكدددددددددددااش دددددددددددأ دش دددددددددددأاشسلشيلاف ددددددددددداسشيكقدددددددددددا ا ااششآ اسلدددددددددددا
ش.1 اش حبشا هاش اشلس ااشيألل ي شاشش يكعالك

يكدددددددددددلاا شيك ل يددددددددددد شيإ ددددددددددددشيرف دددددددددددفشا ددددددددددداشا دددددددددددسشسلشيلاف ددددددددددداسشا ددددددددددد شيكضدددددددددددلاياشيددددددددددداش
يدددددددددإذيشأدددددددددلسشق ددددددددد شفلسيددددددددديشيكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد شيددددددددد شيحدددددددددااشش، دددددددددارف فشاقددددددددد شأدددددددددلاسا

يحددددددددااشكدددددددددششككددددددددااشش،إكدددددددد شيك يا دددددددد شك  فضددددددددسسش دددددددداشيكحسي دددددددد شااشيقددددددددلبش ددددددددكا شيدددددددداش ددددددددأ د
ا دددددددددداشإذيشكددددددددددااشا  دددددددددداكشلدددددددددديسشيكددددددددددلاا شيكحايئيدددددددددد شا ددددددددددابش،شيك حدددددددددداكشإكدددددددددد شيكقضدددددددددداكشيك ددددددددددل ا

 ددددددددددداشش086شاا شيك ل يددددددددددد شلط قددددددددددداشك  دددددددددددال يكقضددددددددددداكشيفلدددددددددددف سشيك لك ددددددددددد شيددددددددددداش ادددددددددددسشيكدددددددددددل
 ددددددددداشادددددددددليشيددددددددداشلاكددددددددد شش،قدددددددددا ااشييحدددددددددسيكي شيكح ائيددددددددد شيك أدددددددددس شيكلدددددددددا  شيي ددددددددداس شإكيهدددددددددا

اشيدددددددداشلددددددددذاش،2 عددددددددلبشحدددددددداياشسيدددددددد شيكددددددددلاا شيك ل يدددددددد ششيي دددددددداس شيدددددددداشقددددددددا ااشيكع دددددددداشيك ددددددددا  

                                                           
ا اشي يهاش اشقا ااشييحسيكي شيكح ائي شش840 اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئس شاكذيشيك ايلشش070ي اسشيك ال شش-1

ش ش.يك أسش
ش.280سؤافشا يل،ش سح شلا  ،ش ش-2
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يكلاكدددددددددددددد شيألريددددددددددددددس شففل دددددددددددددد شيكلاكدددددددددددددد شيكفعايضددددددددددددددا شك ائددددددددددددددل شيكلطددددددددددددددسفشيك فضددددددددددددددسسش دددددددددددددداش
ش.يكحسي  

 انقضاس الدعو  العمومية بعل اس قانون العقوبات  :رابعا

ي قضدددددددددددددداكشيكددددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددددد شايقدددددددددددددداشك ف ددددددددددددددسي شيكحايئددددددددددددددس شش ي دددددددددددددداشااشاااششلدددددددددددددد  
ش أدددددددددلاساشش إكرددددددددداكشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا اشش ددددددددداكع اشيك دددددددددا  اششيكدددددددددااش ايدددددددددا شيك دددددددددفهبش اكفقدددددددددالب

إلشااشيك  دددددددددسعشيك أدددددددددس شلدددددددددللشالددددددددد اسش،ش1لكدددددددددبشلدددددددددائاشكقدددددددددا شيك ددددددددداكشيك قضددددددددداشييددددددددددش
،ش ضددددددددداشيك دددددددددل ،شلددددددددداشايدددددددددا شيك دددددددددفهباششيكدددددددددلاا شيكح ائيددددددددد ش دددددددددأس  شلدددددددددال شيقدددددددددلطي قضددددددددداكش

اي ددددددددددلاشااشيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شالردددددددددد ش،شاريددددددددددسيشيكلكددددددددددبشيك هدددددددددائااش،شيكع ددددددددداشادددددددددداشيكحسي دددددددددد 
إلشااشذكددددددددددددددديشلشيلدددددددددددددددفقيبشإذشااش،ش2إكردددددددددددددداكشقدددددددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددددددا ش ددددددددددددددد شيكع ددددددددددددددداشيك دددددددددددددددا  ش

 عي دددددددد شل ددددددددايشيددددددددس ش ددددددددياشيكع دددددددداشيك ددددددددا  شيكددددددددذ شيأددددددددلسش قددددددددا ااشيي دددددددداشيفع دددددددد ش حسي دددددددد ش
شككددددددددداشإكرددددددددداكشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا ش ع دددددددددااشإكرددددددددداكشيكأددددددددد  شييحسي يددددددددد شاددددددددداشيعددددددددد شااشحدددددددددسيئب

كدددددددددذكيشي كدددددددداشيكقددددددددا ش دددددددددأاشيك  ددددددددسعشيك أدددددددددس شاشش،حع دددددددددش ددددددددداشيأليعددددددددا شيك  الدددددددد اشش، عدددددددديا
،شاغ دددددددددد شإكرددددددددددداكشقددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا شكلدددددددددد سش ددددددددددداشالدددددددددد اسشي قضددددددددددداكشيكددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد 

اش دددددددددددددد شا دددددددددددددد شااشييحددددددددددددددسيكي شيكحايئيدددددددددددددد شيك س لدددددددددددددداش حددددددددددددددلش دددددددددددددداكسحاعشإكدددددددددددددد شكقددددددددددددددا اااش
يكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد شف قضددددددددداش إكرددددددددداكشقدددددددددا ااشيكعقا دددددددددا شلدددددددددايكشا  ددددددددداكشااشق ددددددددد شيك فا عددددددددد ش

ششش*يكحايئي 

يإكرددددددددداكشيكأددددددددد  شييحسي يددددددددد شاددددددددداشيعددددددددد ش عدددددددددياشيعدددددددددلشلددددددددد  اش ددددددددداشالددددددددد اسشي قضددددددددداكش
ش.يكلاا شيكع ا ي شإذشيأ يشيك ع ش  الا

                                                           
شا اشي يهاش اشقا ااشييحسيكي شيكحايئي شيكحايئسي .ش23ي اسشيك ال شش-1
شا اشي يهاش اشقا ااشييحسيكي شيكح ائي شيك أس شش23ي اسشيك ال شش-2

*- l’action publique peut se trouver éteinte par l’abrogation de la loi avant ou au cours des 

poursuites. Michèle – laure rassat procédure pénal. ibid – op cit – page 400  
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ـــــــــه )الحكـــــــــم  :خامســـــــــا ـــــــــوة الشـــــــــيس المقضـــــــــي في صـــــــــدور حكـــــــــم حـــــــــائز لق
 النهائي(

لددددددددددائايشكقددددددددددا شيك دددددددددداكشيك قضدددددددددداشييدددددددددددشلدددددددددد  اش دددددددددداشالدددددددددد اسشاششلكددددددددددبشيك هددددددددددائايكشيعددددددددددل
 شي قضددددددددددداكشيكدددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددد شلدددددددددددايكشيددددددددددداشيكف دددددددددددسي شيكحايئدددددددددددس شااشيكف دددددددددددسي شيك أدددددددددددسش

يكلكددددددددددبشيك هددددددددددائاشلدددددددددداشيكلكددددددددددبشيكددددددددددذ شيلددددددددددف  ذشاش،شيألرددددددددددس شااشغيسل دددددددددداش دددددددددداشيكف ددددددددددسيعا 
لددددددددددددذيشيكلدددددددددددد سشلدددددددددددداشيكلطسيدددددددددددد شيأل  دددددددددددد شل قضدددددددددددداكشيكددددددددددددلاا شاش،شح يدددددددددددد شلطددددددددددددس شيكلطعددددددددددددا

إذشلشيحددددددددددددااشإاددددددددددددال شفلسيدددددددددددديش،شلددددددددددددايكشاكددددددددددددااشيكلكددددددددددددبش دددددددددددداك سيك شااش ايلي دددددددددددد يكع ا يدددددددددددد ش
شيعف دددددددددسشيكلكدددددددددبشيك هدددددددددائااشش،يكدددددددددلاا شيكع ا يددددددددد ش  دددددددددأ دش ددددددددداشحليدددددددددلشلفددددددددد ش فكييدددددددددفشآردددددددددس

إذشيحدددددددددااشيكدددددددددلي ش ددددددددددشيددددددددداشش،يكلدددددددددائاشكقدددددددددا شيك ددددددددداكشيك قضددددددددداشييددددددددددش ددددددددداشيك ادددددددددابشيكعددددددددداباش
 شا ش سل دددددددددددد شكا دددددددددددد شا يهدددددددددددداشيكددددددددددددلاا ش دددددددددددد شلفدددددددددددد شإ اسفدددددددددددددشألا ش ددددددددددددس شا ددددددددددددابشيك لك دددددددددددد

ااشيأددددددددد شييددددددددددشيكقضددددددددداكشاششيكدددددددددذ شلددددددددد  شا  ددددددددددشلشيحدددددددددااشيكسحددددددددداعشإكددددددددد شيك دددددددددايعش،يكع يدددددددددا
ذيشلدددددددددداا شالددددددددددلشيكسحدددددددددداعشإكيدددددددددددشيإ دددددددددددشاششيلددددددددددف  ذشح يدددددددددد شلطددددددددددس شيكلطعددددددددددا،اشش لكددددددددددبش هددددددددددائا ي 

يأددددددددددددددلطلبش ددددددددددددددلي شيك يا دددددددددددددد شااشيكلطددددددددددددددسفشيآلرددددددددددددددسش ضددددددددددددددلي شياش ددددددددددددددفهب(ش قددددددددددددددا شيك دددددددددددددداكش
ش.1يك قضاشييد

 ددددددددددددداكسحاعشإكددددددددددددد شيأللددددددددددددد اسشيكعا ددددددددددددد شل قضددددددددددددداكشيكدددددددددددددلاا شيكع ا يددددددددددددد شااشيكدددددددددددددلاا ش
  دددددددددددددددفسك ش دددددددددددددددياششاغ  هددددددددددددددداااشيكح ائيددددددددددددددد شك ددددددددددددددداشيلددددددددددددددد يهاشيك  دددددددددددددددسعشيك أدددددددددددددددس شيف دددددددددددددددياش

 ددددددددداشادددددددددليشيي ددددددددداشيرددددددددد شلددددددددداكفياشيرف دددددددددفشييه ددددددددداشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شاددددددددداشش،يكف دددددددددسيعيا
ش:ششل ااششيك  سعشيك أس 

                                                           
ش.285سؤافشا يلش سح شلا  ،ش ش-1
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شاا شيكع ا يددددددددددد ياف دددددددددددلشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس شر لددددددددددد شالددددددددددد اسشل قضددددددددددداكشيكدددددددددددلش–ش2
أدددددددددددلاسششاشإكرددددددددددداكشقدددددددددددا ااشيكعقا دددددددددددا ،شيكع ددددددددددداشيك دددددددددددا  ،شيكفقدددددددددددالب،شلددددددددددداشايدددددددددددا شيك دددددددددددفهباش

ش.لكبشلائاشكقا شيك اكشيك قضاشييد

ششش:ياشلياشيقفأسشيك  سعشيك أس شا  شاس ع شلال شيقلطشالا

 ددددددددددذكيشاششيكلكددددددددددبشيك هددددددددددائا،شيكع دددددددددداشادددددددددداشيكحسي دددددددددد ،ش ضدددددددددداشيك ددددددددددل ،شايددددددددددا شيك ددددددددددفهب
ش.إكراكشقا ااشيكعقا ا يكااشيك  سعشيك أس شقلشاغ  ش

قضدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيكحايئددددددددددس ش ددددددددددأاشي قضدددددددددداكشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شيددددددددددؤل شإكدددددددددد شش–ش0
لدددددددددداش دددددددددداشيحعدددددددددد شلددددددددددذاشيكددددددددددلاا شاششيكقضدددددددددداكش عددددددددددلبشيلرفأددددددددددا شيدددددددددداشيكددددددددددلاا شيك ل يدددددددددد 

ش.*ا شيكقضاكشيك ل ا،شي أ شييهاشا ابشيكقضاكشيك رف ش ها

يدددددددددداشلددددددددددياشقضدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس ش الددددددددددف سيسشيك اددددددددددسشيدددددددددداشيكددددددددددلاا شيك ل يدددددددددد ش
ك ا دددددددددئ شاددددددددداشيك عددددددددد شييحسي ددددددددداشيكدددددددددذ شي قضددددددددد شيددددددددداشلاكددددددددد شايدددددددددا شيك دددددددددفهبشا  ددددددددداكشلددددددددديسشي

ش.يكلاا شيكع ا ي 

  :الفرع الثاني
 األسباب الخاصة النقضاس الدعو  العمومية

قيدددددددددددلشاش،شكقدددددددددددلشلدددددددددددللشيك  دددددددددددسعشيكحايئدددددددددددس ش عدددددددددددتشيكحدددددددددددسيئبشا ددددددددددد شلددددددددددد ي شيكلأدددددددددددس
سيكهدددددددددداشإذش  دددددددددد شفل،شلدددددددددد لط شيك يا دددددددددد شيكعا دددددددددد شيدددددددددداشفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد ش  ددددددددددأ ها

                                                           
سيك شيك فهب،شيللف  اكشا  شلذاشيكقاال شيكااشياش لك  شيكح ايا شيكفاشف اسشيكلاا شيك ل ي شلف شياشلاك شيكقضاكش  ش-*

قا ااشييحسيكي شيكحايئي شش420ألاش لك  شيكح ايا شلشفقضاش علبشيلرفأا شياشيكلاا شيك ل ي شااشيكحايئي شي اسشيك ال ش
شيكحايئس 
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احددددددددددااشي قضددددددددددائهاش  دددددددددداكشا دددددددددد شلددددددددددلسشيك ددددددددددكا شاش،شا دددددددددد ش ددددددددددكا شيكلطددددددددددسفشيك ضددددددددددساس
ش:ششالذاشيكحسيئبشلاش اشلطسفشيك اكا

اددددددددددددلبشفلددددددددددددليلش،ش  دددددددددددداشااك دددددددددددد شكدددددددددددددشلضددددددددددددا فد،شإر دددددددددددداكشقاأددددددددددددس،شفددددددددددددسيشيأللددددددددددددس 
يكلددددددددددسق ش دددددددددياشيألقددددددددداسسشإكدددددددددد ش،شحسي ددددددددد شيكا دددددددددا،شيك  قددددددددد شيك قدددددددددسس شقضددددددددداكشيااكدددددددددد شيأللدددددددددس 

يك أددددددددددددسش،شيكددددددددددددااحياشإضددددددددددددسيسشيكددددددددددددااجشيآلرددددددددددددسلددددددددددددسق شالددددددددددددلش،شغايدددددددددددد شيكلسحدددددددددددد شيكسي عدددددددددددد 
يكضدددددددددسسشكددددددددد ش ددددددددداشفلددددددددد سش ريدددددددددسشقأدددددددددلشإلدددددددددليثشحدددددددددساحشال شيكعحددددددددداش،شريا ددددددددد شيأل ا ددددددددد 

ش1لك اشيفحاااش    شا هس

يك يا دددددددددد شيدددددددددداشفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد ششلدددددددددد لط شيك  ددددددددددسعش دددددددددداشفقييددددددددددلش اشلك دددددددددد
كددددددددذيشف ددددددددال شك ددددددددس شيكقضدددددددداياشاشش،يدددددددداشلددددددددذاشيكحددددددددسيئبشلدددددددداشيك لايادددددددد شا دددددددد شف الدددددددديشيأللددددددددس 

ش.قضاكا ابشيك

لشفدددددددددددددددلر شضددددددددددددددد اشلدددددددددددددددذاششسأددددددددددددددديلشلاااش  ددددددددددددددداشااشحسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسشيك دددددددددددددددييش
شكذكيشيهاشلشفرض شكهذاشيأللكاب.اششيكلال 

ييددددددددددددلشلدددددددددددد لط شيك يا دددددددددددد شيكعا دددددددددددد شيدددددددددددداشققضدددددددددددد شيك  ددددددددددددسعشيك أددددددددددددس ش فشفددددددددددددد دددددددددددداشحه
ك دددددددددداشلدددددددددداشيك ددددددددددأاشيدددددددددداشيكف ددددددددددسي شاش،شفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شيدددددددددداش عددددددددددتشيكحددددددددددسيئب

حعدددددددددد شيك  ددددددددددسعشيك أددددددددددس شفلسيدددددددددديشيكددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددد شيكددددددددددااش  دددددددددداكشا دددددددددد ش،شيكحايئددددددددددس 
لددددددددددذاشيكحددددددددددسيئبش دددددددددداشاشش،يدددددددددد ك  فا عدددددددددد شيكحايئشيااشلددددددددددلسشيك ددددددددددكا شيضدددددددددد شلددددددددددلاش،ش ددددددددددكا 

،شا دددددددددددداشيكددددددددددددااج،شا دددددددددددداشيكااحدددددددددددد ،شااش ددددددددددددر شذ شأدددددددددددد  ش يا يدددددددددددددشلددددددددددددسش ااددددددددددددفشادددددددددددداب
ي ف دددددددددددداعشيكايكددددددددددددلياشااشيكحددددددددددددلياشادددددددددددداشفلدددددددددددد يبشيكاكددددددددددددلش،ش ش اكليدددددددددددداكيسفكدددددددددددداسشيعدددددددددددد ش ردددددددددددد
ا ددددددد شقدددددددسيسش ددددددداشحهددددددد شقضدددددددائي شأدددددددالسششيكلددددددد شيددددددداشلط  ددددددددش  ددددددداكشيكأدددددددريسشإكددددددد ش ددددددداشكدددددددد

                                                           
ش،ش اشقا ااشيكعقا ا شيكحايئس .456،ش477،ش474،ش405،ش446،ش445،ش405ي اسشيك ايلشش-1
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يل ف دددددددداعشادددددددداشليددددددددد شيك  قدددددددد شيكأددددددددالسش هددددددددداشلكددددددددبشقضدددددددددائاش،شاشلضددددددددا فدشااشل ادددددددددد  ددددددددأ
  دددددددددد شيكحسي دددددددددد شاش،شيكلددددددددددسش لطسيدددددددددد شيك  ددددددددددساششيكقددددددددددذف،شيكلددددددددددس،شيكقددددددددددذف،شايحددددددددددسشيك  دددددددددداذ

حسي ددددددددددد شيكلدددددددددددسق ش،ش1إذشفضددددددددددد   شلطع ددددددددددداشيددددددددددداشييادددددددددددسيتشااشرل ددددددددددداشكلددددددددددد ع شيكعدددددددددددائ  
شألأ شااشيك سع.إضسيسش اكااجشااشي

سأددددددددددددددديلشلشفدددددددددددددددلر شضددددددددددددددد اشلدددددددددددددددذاششلااي لددددددددددددددداشااشحسي ددددددددددددددد شإأدددددددددددددددليسش دددددددددددددددييش
كددددددددددددددذكيشيددددددددددددددااشفلسيدددددددددددددديشيكددددددددددددددلاا شيكع ا يدددددددددددددد شلشيقفأددددددددددددددسشا دددددددددددددد ش ددددددددددددددكا شاشش،يكلددددددددددددددال 

ش.يك ضساسش  شيحااشك  يا  شيكعا  شفلسييشيكلاا شيكع ا ي 

  احدددددددددددددسشيكقدددددددددددددا ااشيكفحددددددددددددداس شحعددددددددددددد شيكأددددددددددددد يش دددددددددددددياشاششإلشااشيك  دددددددددددددسعشيك أدددددددددددددس 
يكدددددددددلاا ششي قضددددددددداكالددددددددد اسش ددددددددداشسش كلدددددددددشيك ددددددددديييك ح ددددددددداشا يددددددددددشيددددددددداشحدددددددددسيئبشاششيكحدددددددددا ا

ف  يدددددددددذشيكعقا ددددددددد شكدددددددددذكيشا  ددددددددداكشاش ددددددددد شش،يكع ا يددددددددد شيددددددددداشا ش سل ددددددددددشكا ددددددددد شا يهددددددددداشيكدددددددددلاا 
ش2كاش علشليساس شيكلكبش افاااششذكياششفأ سشيك يا  ش اقفشف  يذلا

اشذكددددددددديشا ددددددددد شرددددددددد فش اقدددددددددفشيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شيكدددددددددذ شلشيأردددددددددذش اكأددددددددد يشيددددددددداش
ا دددددددددد ششلي شااشفأدددددددددداكلدش دددددددددد شيك ددددددددددفهبشلشيددددددددددؤ سكددددددددددذكيشيا لددددددددددلاسشيكضدددددددددداششحددددددددددسيئبشيك دددددددددديي

ش.ليسشيكلاا شيكع ا ي 

                                                           
ش اشقا ااشيكعقا ا شيك أس .ش420،ش455،ش457،ش450،ش454ش،064،ش060،ش076،ش077،ش073،ش258ا اسشيك ايلشش-1
ش اشقا ااشيكفحاس شيك أس .ش843ي اسشيك ال شش-2
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شأللكاب شايقا شا  ش ييشألييشلسس شاسل شالكا ها شإذي شإل شيك ييشلشفقاب شإاشحسيئب
أليلاشااشلذيشيألريسشيكذ شيلف ابشكقيابشيك ييش،شقايالشللللاشيك  سعشياشيكقا ااشيكفحاس اش

ارس ش ك ي شف ك دش اشاليكشااي فدشكألي شاياكشفقابش قابشيك قالشاششففاييسشييدش سالطش اضااي 
لف شففاييسشكدشيكل اي شيكقا ا ي ش،شياشفلاي شيك عا   ش ياشيأليسيلشلايكشاكا ايشااليياشابشفحاس

شك ع شإأليسش ييش شيك  سعشكفحسي د ش اق شلاايكفاشاكللا ش سأيل شاا للسشيع شاشش،سأيل
 بشيع شا سشيك للاسشا يدش علبش،شيكسأيلشك دشااش عضدش ليثشلشي اشيك اقاش قي  شيك يي

ش.لي شقي  شيك ييشياشغيسشيكلال شيكفاشللللاشيكقا اا

شيك اضاعش ياشك ش اشيكف سي شيكحايئس  علشيكلسيل شيك قاس  شكهذاش يكف سي شيك أس شاششي
ش:فاأ  شإك شيك فائثشيكفاكي 

لللشيكحسيئبشيك فع ق شاششيكحايئس شالكابشيك ييش  احسشيكقا ااشيكفحاس شكقلش ابشيك  سعش-
حسيئبشلللشاششييياشلياش ابشيك  سعشيك أس شالكابشإ  اكشيك ،ش دش  احسشقا ااشيكعقا ا 

شيكاليل شياشقا ااشاشش،قا ااشايللشلاشيكقا ااشيكفحاس شك ييشياي ذكيش علشإكرائدشك  شيك ال 
شاششيكعقا ا  شيك ال  شيك يييكفش447لا شكحسيئب شيك كا   شيأليعا  شفحسب شكا   ش  احسشاششا ذكي

 ذكيشيكااش اقفشيك  سعشيك أس شاشش،يك فع  ش اكقا ااشيكفحاس ش2666كل  شش27يكقا ااشسقبش
شيكحايئس  ش ايسا ش ا شايض  ش اب، شيك ييشأل د شايللاششالكاب شقا اا شيا ش ذكيشاششحسيئ د ف ال 

شيأللكاب شيا شاششيلالايحي  شيكقا ا ي  ش اك يييكقايال شيك  سعشاششحسيئ داششيك فع ق  شييها شاق  يكفا
ش.يك ف بشك قا ااشيكفحاس اششيك عل ش58/50يكحايئس شق  شااشيفليسكهاش  احسشيكقا ااش

شيكذ شش- شيلكفايب ش ل  شيكاا شاا شيك أس شا   شيك  سع شيكحايئس ش   شيك  سع شيف   كقل
ش عي ا ش اكيا شيك ييش   را شياشحسيئب شالاليا ياش سعشيك أس شاك سشلق شكااشيك اشش،ي ك شسك ا

ش األسقاباششأل دشي فسلطشااشيكااش    شيك ييش قلياش كفا اش األلسفيكحايئس شيك  سعش اشفع يساش
شيأل سشيكذ شكبشي ع دشيك  سعشيكحايئس .،شذكيش  عاشأل شفاييفشااشفاايسشياشيك يياش
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يشيقض ش علبشيلافليلش اك اشش  كاحع شيك  سعشيك أس شيك للاسشا يدشياشيك ييشش-
ش ي  اشاحااشيك  سع،ش اشيحع شيكفعا  ش اك ييش اشا  يا شيك  ايشيك للاسشا  شغيسشيك  ي،

شيك   شا   شيك يي شيللس شاا شيكع ا ي اششييكحايئس  شاششيكراي   شك سيلشكذي شيك اكي  يك أاكي
شي كاشيكقا شااشيكفعا  ش اك ييشيعف سش ،يكحايئس يكع  يا شيك أسيي شياشيكف سي ششاشق ي   ا

شيكحايئس .

ش58/50قسسشيك  سعشيكحايئس ش  احسشيكفعلي شيكايسلشا  شيكقا ااشيكفحاس شياشيكقا ااشش-
ذكيشاشش،يكاقاي ش  هااششيقلابشيك  ايشياشا  ي ش كايل شحسيئبشيك ييش0558ي سييسشش0يك ؤسيشياش

 سلطاشكفلسييشيكلاا شيكحايئي شياششييحسيكحع شلذيشاشش،اايستشيكلي شإحسيكي  افراذشش إكاي ها
يأل سشيكذ شكبشيقبش دشيك  سعشيك أس شيكذ شاحااشفلسييشيكلاا شيكع ا ي شلااش،شيك ييشحسيئب

شللسشيك يكا ش اشيكحا اش علشيكلكبشا يدش هائياشإحسيكاحااشك   ايشيفراذشاشش،يفراذشا شإحسيك
شيك يياش شكحسيئب شيسفكا د اال  شكاشاشش،ي  شك  يي شل اي  شفلاي شذكي شيا شيك قال ش حس  شفحس  سق 

شكي .يك عا   شيك ا

شيك يياششيف  شيك  سعشيكحايئس ش- شح لاششيك أس شياشيكفكييفشيكقا ا اشكحسيئب  شياف سلا
لشفق شاششل اي ش8لللشكهاشاقا  شيكل  شيكفاشلشففحاااششفرف ش لك  شيكح يش اك اسشييهاشا

شل فيا شيكرسي  اششاا شلش، شيكفا شيكرسي   شكعقا   شيألقأ  شيكلل شللل شيك أس  شيك  سع شاا غيس
ياشلياشحع شيك  سعشيكحايئس شيكرسي  شا  ش،شاكفشح يدشااشإلل شلافياشيكعقا فياش85ففحاااش

ااشيلكبش رسي  شاك سششاي كاشك قاضششقي  شيكسأيلشااشيك ق شييدشلااشااشيلللشيكللشيألقأ 
ش اشقي  شيك يي.

حعددددددددددد شيك  دددددددددددسعشيك أدددددددددددس شيكأددددددددددد يشيددددددددددداشحدددددددددددسيئبشيك دددددددددددييشيدددددددددددؤل شإكددددددددددد شاضددددددددددد شش-
يددددددددداشلدددددددددياشكدددددددددبشي عددددددددد ش،شفكدددددددددااشييهددددددددداشيكدددددددددلاا شلدددددددددلشك  فا عددددددددد شيكحايئيددددددددد شيددددددددداشا ش سل ددددددددد 

شذلدددددددددسشإكددددددددد ش عاق ددددددددد شيكحدددددددددا اشلفددددددددد شإذيشف ددددددددد شيكفلددددددددداي ش ي دددددددددداششيك  دددددددددسعشيكحايئدددددددددس شذكدددددددددي
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يك لدددددددددددف يلشيأل دددددددددددسشيكدددددددددددذ شيحعددددددددددد شااشلدددددددددددذاشيكعقا ددددددددددد شاشش دددددددددددياشيك ح ددددددددددداشا يددددددددددددشيكلدددددددددددالساش
ش اضاع.شلاا

شك   شش- شيكلسيا ش اكف ليس شيكحايئس  شيكقضاك شيلحفهال شيك يييكفاب شحسيئب قض شاششيا
ي لطا شك شيكقسيسي شيكأالس شيكفاشا  شييهاشقاضاشيك اضاعشل لطفدشيكفقليسي شك فلقي شاشش  قت

 ش ياشيك  سعش ق اش لااي شيأللكابشيك قسس شياشحسيئبشيك ييشراأ ش اشفع  ش اكرسي  شيكفاشقلسل
شش58/50يك ييشغيسشا دشفليسيشيأل سش  احسشيكفعلي شيكايسلش  احسشيكقا ااش

 يلقفسيلا :

شش- شيكعقا ا ف ايب شقا اا ش ا ش لل شيكفحاس  شيكقا اا شض ا شيك يي ش  عاشاششحسيئب ذكي
ش.ك الايحي 

شيألل  ش- شيكلل شيك يياششفلليل شياشحسيئب شكعقا   شيك قسس  شك رسي   شيألقأ  يالطاكشاششكذي
للاشك    شيك ييشااشيالبشفللاشش    اشيع ش اك ل  شكعقا  شيكل  ،شيكل لط شيكفقليسي شييهاشك قاضا

شيليك ق شياشيكسأ

شلليشش- شيكلاا شفض  شليس شا  اك ش ياشالطسيفشيكرأا   شيكفاشففب شيكالي  شيكفلاي  حع 
ش. اضاعشلااك  فا ع شيكحايئي شألاشيك فا ع شفأ يش

ي دددددددددددفسيلطشيكقأدددددددددددلشيكح دددددددددددائاشيكردددددددددددا شا ش يددددددددددد شييضدددددددددددسيسش ددددددددددداكريسشيددددددددددداشيكدددددددددددسكاشش-
ش يك ع ا شكحسيئبشيك يي.

ش
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 والمراج  المصادر قائمة

 القوانين: -أوال

يفض اشش1666يا ياشش81يك ايي ش شش1816أ سشش11 ؤسيشياشش156ش-66يأل سشسقبش .1
ش يك ف ب.اششقا ااشيكعقا ا شيك عل 

يفض اشش1666يا ياشش81يك ايي ش شش1816أ سشش11يك ؤسيشياشش155ش-66يأل سشسقبش .2
ش قا ااشييحسيكي شيكحايئي .

يفض اشش1655ل ف  سشش26يك ايي ش شش1865س ضااشش28يك ؤسيشياشش56ش-55يأل سشسقبش .8
ش 2885ي سييسشش86يك ؤسيشياشش82ش-85 ف بشإك شغاي شيكقا ااشسقبشاششيكقا ااشيكفحاس ش عل 

يفض اشش1655ل ف  سشش26يك ايي ش شش1865س ضااشش28يك ؤسيشياشش51ش-55يأل سشسقبش .4
ش 2885 اياشش18يك ؤسيشياشش85ش-85ك شغاي شيكقا ااشسقبشيك ف بشإاششيكقا ااشيك ل اشيك عل 

ش .5 شسقب شش81ش-81 ااب شيس شش12 ؤسي شش1426 لسب ش  شش28يك ايي  يفع  شش2881ي ايس
ش  كايلفهااششسأيلشلاا فسفي ا شيكاقاي ش اشيأليسشيك يكا ش

ش .6 شش51قا ااشيكعقا ا شيك أس شسقب ش قاي ياشاسقااشش1685كل   ش18يك عل ش اك سيليب ش11،
ش 2811 شكل ش26ا

ش يك ف ب.اششيك عل ش1658يكأالسشياشل ف  سشش158قا ااشييحسيكي شيكح ائي شيك أس شسقبش .5

ش 1666كل  شش15يكقا ااشيكفحاس شيك أس شسقبش .1
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 :بالل ة العربية الكتب

شيككفسش .1 شليس شايك ييشلااشسأيل، شيأل ا   شيكاليلطشياشيك أسشاريا   شال ل، شليل ي سيليب
ش.2814ايك س حيا ،ش أسشيي اسي شيكقا ا ي شاليسش  ا شك   سش

،شلسيل شحسي  شيللااكش فاايسش ييشياشقا ااشيكفحاس شيكحليل،شا اشيكاياكش ل لشا اشيكاياك .2
ش2885 قاس  ش اك قدشييل  ا،شليسشيكحا ع شيكحليل شيللك لسي ،ش

ش .8 شليس ش قاس  ، شلسيل  شيألاسي شيك اكي ، شكفليا  شيكحايئي  شيكل اي  شيك اا ، ش ل ل يك قاي شال ل
ش.2818ك   سشايكفااي ،شا ااشيألسلاش

ش لط ع ش .4 شايل اسيفا، شيك رس ا شيكف سيعيا شا  شيا شيأل اي  شحسيئب شيكل ااا، يلسي شلطاس 
ش.2885يكسلاك ،شيكس الطش

ش.1668إكيا شا اشا يل،شيألل الشيكفحاسي ،شلااشليسش  س،ش يسا ش .5

،شيكحايئس،شك لط ااا شيكحا عي لياياشي،شيألاسي شيكفحاسي شياشيكقا ااشيكحايئس ،شإكيا شلليل .6
ش.فاسيخ(شلاا 

شاي اشللاشيكعسي ا .5 شيك ايا، شااكسبشلطسيل شيك ييشياشضاكش، شيكحايئي شااشحسيئب يك لؤاكي 
ش2818،شا اا،شليسشيك قاي شك   سشايكفااي ،شيك قدشاالكابشيكقضاك

شيك أسيي  .1 شايكع  يا  شيكفحاسي  شيألاسي  ش ل ل شا الب شيكلطسيا   شلا ل ش الب شيك ليسش،  شليس
ش2818ك   سشايكفااي شايكلط اا شيألسلاش

ش.2818يك ق شيكعا  ،ش يسفاشك   سشيكحايئسشش البش هاس،شحسيئبشيك ا شا .6

شاللا، .18 شش القيع  شيكلط ع  شيكعاب، شيكح ائا شيكقا اا شيا شلا  ش12يكاحيا شليس ،
ش 2013يكحايئس
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شش1612يكقالس ش،شيألا ا شيكفحاسي ،شيكقا ااشيكفحاس شيك أس ،ش سا شا لشيكسليب .11

ش1666،شيكقالس ،شليسشيك هض شيكعس ي ،شا  يا شيك  اي،شح ا شيكلياشاات .12

شيك سأ اا  .18 شأال  شللا شيكرا ، شيكعقا ا  شقا اا ش  س(، شليس ش لاا ،شيكقالس ،
ش.482 ش،ش1651

ش ألط   .14 شلل ا ش، ش يي شيأليس شيللك لسي شلااحسي   شيك عاسف ش   أ  ،شسأيل
ش.لااشل  شلط  

شااس .15 ش ألط   شل ال شيك، شاا شيك  ي شيك ااس لؤاكي  ش اك يي شاياك شيك هض ش، ليس
شيكعس ي شيكقالس شلااشل  ش  س

شسؤافشا يل .16 شياشيكقا ااشيك أس ، ش  الئشييحسيكي شيكح ائي  ،شليسشيك كسشيكعس ا،
ش2886،شيكقالس 

لااش،شليسشيك هض شيكعس ي ،شيكاليلطشياشيكلقا شيكفحاسي شيك سي ،شسا شيهللشي لطاكا .15
شل  شلط  

كل لي شيكفحاسي شالطس شفلياكهاشياشيكقا ااشيكفحاس شيلكابش،شاسيس شأاكلاشيكايلع  .11
ش.2812 ا يلياشيكحايئس،شيكحايئس 

شيكلطيسل اف .16 شا شا  ش، شك ع   شاألاس شفحاا شيلحف ااا شيكض اا شليئا    اااا 
شضاكشيكقا ااشيكحليل.شليسشيكهل شاياش  ي  شيكحايئس

ش سيفشيكلط اي .28 ش ح يشاح ايا ش، شايك قد شيكقضاك يكفاايسشيكفاايسشايكفاييفشياشضاك
ش2886،شايكفاييف(شيك سكاشيكقا اشكإلأليسي شيكقا ا ي شيكقالس 
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 سش ليسشيكشكلا  شيك ييشياشيكف سي شيك رس اشيكل اي شيكقا ا ي ،شا لشييلاش ااا  .21
ش2881،شيكليسشيك يضاك،شيك رس ي 

ش1666كل  شش15يكفع ي شا  شيكقا ااشيكفحاس شيكحليلشسقب:ش،شا لشيكل يلشيك   اا  .22
ش2885،شييلك لسي ،ش   أ شيك عاسف،ش قدشايكقضاكياشضاكشيك

ليسش،شيكاليلطشياش سحشيكقا ااشيك ل اشيكحليلش أالسشيلكفايب،شا لشيكساي شيكل هاس  .28
ش يسا شك  ااش–إلياكشيكفسيثشيكعس اش

شل  اا .24 شيك فاح شا ل شيكلا ش، شيا شيك أسيا شيكع   شيا شايكح ائي  شيك ل ي  يك لؤاكي 
ش.لااش كااشلط  ،شيكعس ي 

 لطا  شيكع اسش،شلطس شيكف افشفاايسشيك يكا شايك لؤاكي شا د،شيك فاحشل  ااا لش .25
ش.2885يكللي  شيكقالس ش

،شيكلط ع شيك ا ي شيك سك شيكالط ي شيك الل شك فااي ،شيلفرليبشيك يي،شا لشيك فاحشل ي اا .26
ش،ش2886،شيكسياتشيك   ك شيكعس ي شيكلعالي 

شيهللشل ي اا .25 شا ل شيكعقا ا شيكعاب، شقا اا ش، شيهللليس شيكهل شا ل شيكحايئس، شل  ش، لاا
ش.  س

 كف  شيكليسشيكعس ي شش1جش،شيك ييشسؤياش أسيي شاقا ا ي ،شا لشيك علطاش ل لشل ال .21
ش.2884ل  شش1ك كفاسشلطش

 كف  شليسشيكعس ي ش،ش1يك ييشسؤي ش أسيي شاقا ا ي شجش،شا لشيك علطاش ل لشل ال .26
ش.2884،شك كفاس

ش.1658،ش1لطش،شيكس الط،شياشيكف سي شيك رس ايلاسي شيكفحاسي ش،شا اشل ي ااشيكع يل  .88
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ش.1666ل  ش،شش2يك ح  شيكقضائي شاللش،شحسيئبشيك يي،شيافيش ل لشيكفيحا ا .81

شيكلااكا .82 شيفاح شيكاضعا.ش، شايكقا اا شيكلعال  شيكف سي  شيا شك  يي شيكح ائي  يكل اي 
ش.لااشليسش  س،شش1668يللك لسي ش

شفاسيخشلاا شيك لسش لط ع،ش سحشقا ااشييحسيكي شيكحايئي ،شيضي شيكعي  .88

شيكفحاسي  .84 شيألاسي  شيكفحاس شا شيكقا اا شلا اشا سح شياا ش ل ل شيكفس ي ، ش كف   ،شليس
ش.1665،ش يسا 

 كف  شليسشك   سشايكفااي شا ااشيألسلاش،شيكحسيئبشيكايقع شا  شيأل اي ،شكا  شيكلعيل .85
ش1664يك قاي ش

ش2884،شيكقالس ،ش لااشليسش  س(،شحسيئبشيك يي،ش حل ش ل الش لسشلايا .86

ش2884،شليسشيك هض شيكعس ي شيكقالس ،شحسيئبشيك يي،ش حل ش ل الش لسشلايا .85

شلسيج .81 شال ل ش ل ل شييل  ي ، شيك سيع  شيا شيكفحاسي  شيألاسي  شك   سش، شيك قاي  ليس
ش1611،شيكس الط،شايكفااي 

شيك قها .86 شيكليل ش ل ل شييي  ، شيكفحاسي  شيألاسي  شيللك لسي ش، شيكحليل  شيكحا ع  ليس
شش.2885

ش .48 شيك ايعا ل ل شيك رس ي ، شيكفحاس  ش لا   شضاك شيا شيكفحاسي  شيألاسي  شكي  ش، ليس
شش.81لط،شك لط اا شايك  س

شلاا ،شسأيلشياشيكف سي شيك أس شلااحسي  شإأليسش ييش،ش ل لشالطي شسيغس .41
ش.86 ش،شل  شلط  شاليسشيك  س(
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  ك  شيكفلط ي شيكع  اشأللكابشيك ييشياشضاكشقا ااشيكفحاس شل  ش،ش لل شيكل يلا .42
ش2885،شيللك لسي ،شليسشيكحا ع شيكحليل ،ش1666

   اسي ش،شيألاسي شيكفحاسي شاييي  ،شاأا شيكقا ااشيكفحاس ،ش ألط  شك ا شلطد .48
ش2886،شك  اا،ش يسا ،شيكل  اشيكلقاقي 

،شيللك لسي ،شيكقا ااشيكفحاس شاشيلاسي شيكفحاسي شايلي  شا،ش ألط  شك ا شلطد .44
ش1612

ش سح  .45 ش حل  ش ألط   شيك ييشيك  ك  ، شحسيئب شيا شيكع  ي  شيك لط ااا ش، ليس
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 ملخص الدراسة
ف لثشلذاشيكلسيل شياشيكقايالشيكقا ا ي شيكفاشف ابشالكابشيك ييشافحسبشيأليعا شيكايسل شا يدشياشك ش اش

شيكحايئس شايكقا ااشيك أس ش.يكقا ااش
لشش اي ك شيع شإأليسش ييش لااشسأيلشااش سأيلش اق ،شايع شللسشيكسأيلشك دشااش عضدش ليث

،شاكذيشيع ش   شيك للاسشا يدش يك  ي(شااشلي شقي  شيك يي،شحسي  شكي هاشك شيك ييي اشيك اقاش قي  ش
شسأي ش لاا ش يي شإأليس ش ح ل  شيك أس  شاكذي شيكحايئس  شيك  سع شيكل  ششل، ا شاقا   ارأ شكها

شيكحسب شيأليعا شأ   شلذا شالشفأرذ شيك اضااي ششايكرسي  ، شاسل شا  ش ييشيكف   شك ش سالطد شإذي إل
ايك ك ي شيك فلط   شقا ا ا،شلف شفض اشا يدشيكل اي شيكحايئي شيك قسس شكدشكألي شاياكشفحس ش حس شيك قالشياش

شاشابشفحاسي.فلاي شيك عا   ش ياشيأليسيلشلايكشاكا ايشااليي
ش شيكقا اا ش  احس شيكحايئس  شيك  سع شيلفللث شيقل شا كايلفها، شيك يي شحسيئب ش ا شيكاقاي  ش85/82ا هلف

شيكلاا ش شفلسيي شق   شإكاي يا شيف ااها شاحع  شيكلي ، شاايست شإحسيكي  شيكفحاس  شك قا اا شايك ف ب يك عل 
ش يكع ا ي شياشحسيئبشيك يي.

 احع دشل  اش اشال اسشي قضاكشيكلاا شيكع ا ي .شششششاك   شيكهلفشاقسشيك  سعشيك أس شإحسيكشيكأ ي

ش

Résumé en langue française 

La présente recherche porte sur les règles juridiques qui régissent les dispositions relatives au chèque 

et criminalisent les faits qui en découlent dans le droit algérien et dans le droit égyptien. 

L’émission de chèque sans provision ou avec provision insuffisante ; le retrait de la totalité du solde 

ou en partie , et le fait d’empêcher le tiré (la banque) de payer le montant du chèque constituent une 

infraction que le législateur algérien tout comme le législateur égyptien ont qualifié de délit 

d’émission de chèque sans provision et l’ont sanctionné par une peine de prison et une amende. 

Ces faits ne sont qualifiés d’infraction que lorsque les conditions objectives et de formes requises par 

la loi sont réunies, ce qui permet de lui donner une couverture pénale comme moyen de payement 

en lieu et place des espèces dans le règlement des opérations entre individus ou commerçants. 

Dans le but de se protéger des infractions du chèque et de les combattre, le législateur algérien a 

produit la loi 05/02 modifiant et complétant le code de commerce relative aux procédures des 

incidents de payement et sa mise en œuvre est obligatoire avant toute action publique dans les 

infractions du chèque. 

Dans le même esprit, le législateur égyptien a décidé d’une conciliation et en a fait un motif 

d’extinction de l’action publique. 


