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}  م ٍل ُمَس ى َأَج َدْيٍن ِإَل َداَينُتْم ِب وا ِإَذا َت ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه اْآُتُبوُه َي ى َف
ُه       ُه اللَّ ا َعلََّم َب َآَم ٌب َأْن َيْكُت َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َآاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َيْأَب َآاِت
ُه          ْبَخْس ِمْن ُه َوال َي َه َربَّ ِق اللَّ قُّ َوْلَيتَّ ِه اْلَح ِذي َعَلْي َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلْل الَّ

َتِطيُع َأْن   َشْيئًا َفِإْن َآاَن الَِّذي َعَلْيِه  ِعيفًا َأْو ال َيْس اْلَحقُّ َسِفيهًا َأْو َض
ِإْن      اِلُكْم َف ْن ِرَج ِهيَدْيِن ِم ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َش

ْم َيُك َهَداِء َأْن  َل ْن الشُّ ْوَن ِم ْن َتْرَض اِن ِممَّ ٌل َواْمَرَأَت ْيِن َفَرُج ا َرُجَل وَن
ا       َهَداُء ِإَذا َم ْأَب الشُّ َرى َوال َي َداُهَما اُألْخ َذآَِّر ِإْح َداُهَما َفُت لَّ ِإْح َتِض

ِه َذِلكُ   ُط  ُدُعوا َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيرًا َأْو َآِبيرًا ِإَلى َأَجِل ْم َأْقَس
اَرًة       وَن ِتَج اُبوا ِإالَّ َأْن َتُك ى َأالَّ َتْرَت َهاَدِة َوَأْدَن َوُم ِللشَّ ِه َوَأْق َد اللَّ ِعْن
ِهُدوا         ا َوَأْش اٌح َأالَّ َتْكُتُبوَه ْيُكْم ُجَن ْيَس َعَل َنُكْم َفَل ِديُروَنَها َبْي َحاِضَرًة ُت

ْم     ِإَذا َتَباَيْعُتْم َوال ُيَضارَّ َآاِتٌب َوال شَ  وٌق ِبُك ُه ُفُس وا َفِإنَّ ِهيٌد َوِإْن َتْفَعُل
  } َواتَُّقوا اللََّه َوُيَعلُِّمُكْم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

  
 



  

  
  
  
  

 
 

إىل أمسى من يف الوجـود وأغلـى مـن يف    
ــاة  ــان   ،احلي ــرن اهللا اإلحس ــن ق إىل م

 ...إليهما بطاعته سبحانه
إىل من ربياني صغريًا ومشالني بعطفهمـا  

 ...آبريا
إىل والدي الكرميني حبًا وبرًا واعرتافًا 

.. بالتقصري والعجـز عـن رد اجلميـل    
أمــد اهللا يف عمرمهــا وجزامهــا عــين خــري 

 ..ء اجلزا
 .إىل إخواني وأخواتي تقديرًا هلم

إىل مجيع من وقف إىل جانيب يف إمتام هذه 
 . الرسالة
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والصالة والسالم علـى أشـرف   ، مالك يوم الدين ، الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني
  . واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياألنبياء 

ويف مقام ، اىل وأشكره الذي أعانين وهيأ يل أسباب إمتام هذه الدراسة أمحد اهللا سبحانه وتع
االعتراف بالفضل واجلميل لكل من مد يل يد العون وساعدين يف إكمال هذه الدراسة أتقدم 
بالشكر اجلزيل إىل صاحب السمو امللكي األمري عبدايد بن عبدالعزيز أمري منطقـة مكـة   

  ز وكيـل أمـارة منطقـة مكـة املكرمـة       بن داود الفـاي وإىل األستاذ عبداهللا، املكرمة 
الذين ، عبدالرمحن بن عبداهللا العقال وكيل أمارة منطقة مكة املكرمة املساعد/ وإىل األستاذ 

  . قاموا بترشيحي للدراسة 
املستشـارين باألمـارة    علـي  احلسـيين مـدير إدارة    بن وأخص بالشكر األستاذ هيزع 

عصيمي مدير عام اإلدارة العامة للحقوق بأمـارة منطقـة مكـة    عايد ال بن سعد/واألستاذ
كما أشكر جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة  . املكرمة ملا قدماه يل من توجيهات وإرشاد

  .على ما قدمته وتقدمه لطالب العلم من عون ورعاية
. باجلامعـة   وكذلك أوجه الشكر إىل رئيس اجلامعة ومجيع األساتذة يف قسم العدالة اجلنائية

والذي كان له اليد  هذه الرسالةأمحد حامد البدري املشرف على / وأخص بالشكر الدكتور
وغمـرين  ، حيث أوالين عظيم فضله ، يرسم الطريق وحيل املشاكل ، الطوىل يف هذا العمل 

بتوجيهـات  ، وذلل يل ما واجهين من عقبات وصعوبات ، وشاركين جهدي، ببالغ عنايته 
  . وجعل عمله يف موازين حسناته ، فجزاه اهللا خري ما جزى عباده الصاحلني ،  أخوية حانية

كما أقدم شكري وتقديري إىل مجيع من أبدى يل النصيحة والتوجيه واإلرشاد ولكل مـن  
  .  على إمتام هذه الرسالة مبشورة أو توجيه أو إعارة كتاب جزيل الشكر والعرفان ينأعان

هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي موافقاً لشرعه القومي إنـه ويل  ونسأل اهللا سبحانه أن جيعل 
 ،،،ذلك والقادر عليه وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصبحه أمجني
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  المقدمة 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله وعلى أصـحابه  

  .أمجعني
  :د أما بع

إن اجلرمية ظاهرة اجتماعية شغلت الفالسفة وعلماء االجتماع وعلماء النفس وفقهاء 
ـ  ،القانون اجلنائي على حد سواء على مر العصور  اًمتزايـد  اًفأولوا دراسـتها اهتمام

الستخالص القوانني والنظم اليت حتقق العدالة وتنشر األمن واألمان مع األخذ بعـني  
للجرمية مستمدة مـن قواعـد    ةفالنظرية العام، مقاومتهااالعتبار الكشف عن وسائل 

جنائية إجيابية من الدرجة األوىل فتوصف مادياً ونفسياً يف احلكم وحتدد يف اجلزاء لـذا  
فهي ، تعترب جرمية التزوير يف احملررات من أهم املوضوعات يف نظام العقوبات املعاصرة 

فهناك ترابط ،رها يف مثل هذه احملررات من أخطر اجلرائم اليت ختل بالثقة الواجب تواف
بني هذه اجلرمية وما يترتب عليها من آثار تؤثر على اتمع وأفراده وبـني األفكـار   

  . القانونية للمسئولية والعقاب
وعلى ذلك ففكرة الضرر هلا دور مل يغفله املشرع اجلنائي يف توافر املسئولية اجلنائية يف 

مام ذه الفكرة كان وراء اختياري لفكرة الضرر هل تعد جتسيمها وختفيفها وهذا االهت
يف جرمية تزوير احملررات أم ال؟ وعلى ذلك حتليلنا ملوضوع الضرر سوف يقتصر  اًركن

على الركنني املادي واملعنوي وفقاً خلطة البحث اليت سوف أقوم بإيضاحها بعد تنـاول  
  . أهداف البحث

  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  لدراسة المدخل ل

  
  :ويشتمل على ثالثة مباحث 

  
  اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول 
  الدراسات السابقة: المبحث الثاني 
  تنظيم فصول الدراسة :المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  

   المبحث األول
  اإلطار المنهجي للدراسة  

 
  : ويتضمن املسائل اآلتية 

  :  مشكلة الدراسة : أوًال 
ختلفة منذ أمد بعيد إىل االستعانة باحملررات املكتوبة حلفظ ما ينشـأ  جلأت اتمعات امل

فتدوين هذه الروابط والعالقات حيفظها من النسيان ، بني أفرادها من روابط وعالقات 
ويف العصر احلاضر زاد اسـتعمال احملـررات   . أو االختالف حول وجودها أو مداها



 

حبها من قيام الشركات واملؤسسـات  بسبب التطورات االقتصادية والصناعية وما صا
  .الضخمة اليت تستعني باحملررات املكتوبة يف أداء رسالتها

وفضالً عن ذلك فقد امتد نشاط الدولة بسبب التطورات السياسية واالقتصـادية إىل  
على األفراد مما استوجب ازدياد حاجة الدولـة إىل   اًكثري من ااالت اليت كانت وقف

  .حىت بات بناء تسميته بعصر الورقاستعمال احملررات 
وقد واكب الزيادة يف استعمال احملررات املكتوبة ازدياد حاالت العبث ا وتزويرهـا  

على تزوير ما لديهم  أصحاب األموال كما ساهم يف انتشار تلك اجلرمية أقدام كثري من
والتجـاء  ، من دفاتر وسجالت لإلفالت من أداء اإللتزامات املالية املستحقة علـيهم  

العصابات الدولية لإلرهاب إىل تزوير جوازات السفر ألعضائها حىت يتسىن هلا تنفيـذ  
  .خمططاا اإلجرامية يف الدول املختلفة
خلق اإلنسان على وجه األرض تؤمت التزوير حىت  ذولذلك فإن مجيع األديان القدمية من

محايـة للفـرد    هيتعني حترمي أن الشريعة اإلسالمية تناولت هذه اجلرمية باعتبارها منكراً
 }فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَان واجتنِبوا قَـولَ الـزورِ  {بدليل قوله تعاىل  واتمع 

وهذا ما أخذت به سائر التنظيمات اجلنائية الوضعية واعتربته طابعاً . 30:سورة احلج
الفقهاء على دراسة التزويـر يف  لذا درج . عاماً مييز جرمية التزوير عن كافة اجلرائم 

هلذا يقرر أغلب الفقهاء إنه ليس ، استهالك املوضوع اعترافاً بدقته والتسليم بصعوبته 
يف قانون العقوبات موضوع تباينت فيه آراء املفسرين واضطربت فيه احملاكم كالتزوير 

ـ    ،يف احملررات  ائل ألن جرمية تزوير احملررات ال يقتصر اخلالف فيهـا علـى املس
بل أنه يشـمل  ،التفصيلية واألمور الفرعية ولكنه يتعدامها إىل أركان اجلرمية ذاا

ونقصـد  ، نقطة البداية اليت ينطلق منها البحث اجلنائي عادة عند دراسة اجلرميـة 
لذا برزت مشكلة ، املصلحة القانونية اليت من أجلها جرم الفعل واستحق العقاب 

  : البحث وهي ذات شقني 



 

فهناك من اعتربها ثالثة أركان ،  متفق عليها أن أركان جرمية التزوير غري :األول 
والرأي اآلخر اعتربها ، وركن الضرر، وهي الركن املادي والركن املعنوي 
  .ركنان فقط ومها املادي واملعنوي

  .أن نوع القصد اجلنائي يف جرمية تزوير احملررات خمتلف عليه:  الثاينً
  

لتساؤل  الرئيسي ما املقصود بالضرر يف جرميـة تزويـر   ومن خالل ذلك يربز ا
  احملررات ؟

  
  : أسئلة الدراسة: ثانيًا

  : تتضمن هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية 
 ما املقصود جبرمية تزوير احملررات؟ - 1
 ما املراد باحملرر يف باب التزوير؟ - 2
 ما هو مفهوم الضرر يف جرمية التزوير؟ وهل هناك صور له؟ - 3
 هل ميكن حتديد ضابط الضرر يف جرمية التزوير؟ - 4
 ما هي صلة الضرر جبرمية تزوير احملررات؟ - 5

  
  

  : أهداف الدراسة: ثالثًا 
  :إن األهداف املتوخاة من هذا البحث كثرية جداً فعلى سبيل املثال

 .بيان مفهوم جرمية تزوير احملررات - 1
 .توضيح معىن احملرر وأنواعه يف باب التزوير - 2
 .م الضرر وصورهبيان مفهو - 3
 .بيان ضوابط الضرر - 4
 .بيان صلة الضرر باجلرمية - 5



 

  
  : أهمية الدراسة: رابعًا

  . 30:سورة احلج }فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ{قال تعاىل 
وروي عن عمر بـن اخلطـاب   ، وكالمها منهي عنه ، فالقول زور والفعل تزوير 

وأخذ بذلك من بيت املال فأمر بـه  ، أن رجالً نقش على خامته : ( عنه  رضي اهللا
مث ضربه يف اليوم الثاين مائة ضربة مث ضربه يف اليوم الثالـث  ، فضرب مائة ضربة 

، الكذب يف ذاته رذيلة حترمها األديان وتنكرهـا األخـالق    إن.)1() مائة ضربة 
اختصاصه بـه دون غـريه   فإثبات أي حق هو أساس إسناد ذلك احلق لصاحبه و

والستحقاقه احلماية الشرعية والقانونية من ناحية أخرى فال ، للتمتع به من ناحية 
  .يستطيع أحد االعتداء عليه

فإذا علمنا أن احملررات هي مناط احلقوق مجيعاً بعد جلوء اتمعات إىل االسـتعانة  
مدى أمهية موضـوع  أدركنا ، ا حلفظ ما ينشأ بني أفرادها من عالقات وروابط 

لذلك حظى جترمي تزوير احملررات ) الضرر يف جرمية تزوير احملررات( هذه الدراسة
  .باهتمام رجال القانون يف سائر اتمعات ملا يترتب عليها من ضرر

   

  : منهج الدراسة : خامسًا 
 تأخذ هذه الدراسة بتوجه منهجي يقوم على فكرة املداخل العلمية املتعددة وحتقيقاً

  : هلذا التوجه سيكون منهج الدراسة على النحو التايل
إن الدراسة سوف تعين بتوظيف منهج التحليل االستقرائي  :اجلانب النظري:أوالً 

  .   التأصيلي املقارن
منهج حتليل املضمون حيث سيقوم الباحث بدراسة عشر :  اجلانب التطبيقي: ثانياًَ 

  . النظرية قضايا وحتليل مضموا يف ضوء الدراسة 
  

  :حدود الدراسة: سادسًا 
                                                 

داهللا أب  – هالجوزي )1( ن عب يم ا اب ابن ق هير ب قي الش ر الدمش رق الحك: هلجوزيي بك ي الط ة ف مي
 .148صـ ) م 1952، مطبعة السنة المحمدية : القاهرة(السياسة الشرعية 



 

  :   احلدود املوضوعية -1
تشمل دراسة النظرية العامة جلرمية التزوير من الناحية القانونيـة وفقـاً للنظـام    

املصري وذلك بتحديد ماهية التزوير وأركانـه   لعقوباتاقانون لسعودي مقارنة ا
حتليـل جمموعـة   وصلته بالضرر والتعرف على أحدث األنظمة وكذلك دراسة و

األحكام اجلزائية الصادرة عن دوائر احلكم يف قضايا التزوير يف احملررات بـديوان  
  .املظامل

  : احلدود الزمانية  -2
دراسة عشر قضايا  من األحكام اجلزائية الصادرة عن دوائر هيئة احلكم يف قضايا 

  .هـ 1425هـ وحىت اية عام 1420التزوير يف احملررات منذ عام 
  

  :مصطلحات الدراسة: بعًا سا
  ):النظام(القانون :األول  

كلمة القانون يونانية األصل دخلت اللغة العربية عن طريق السريانية وكان 
وهـي اليـوم تسـتعمل يف    ، استعماهلا يف األصل مبعىن املسطرة مث مبعىن القاعدة 

  .اللغات األوروبية مبعىن الشريعة الكنسية 
 :القانون يف اللغة   )أ 

 )1(.قياس كل شيء هو م 
 : القانون يف االصطالح الشرعي   )ب 

إن فقهاء املسلمني قلما استعملوا هذه العبارة وإمنا استعملوا مكاا كلمات 
  .الشرع والشريعة واحلكم الشرعي 

 
 :القانون يف االصطالح القانوين  )ج 

                                                 
، الجزء السابع . دار إحياء التراث العربي، لسان العرب ، جمال الدين محمد . ابن منظور  )1(

 .299صـ



 

يعرف القانون بوجه عام بأنه جمموعة القواعد اليت تنظم نشاط األفـراد يف  
والـيت تتـوىل   ، تنظيماً حيقق اخلري للفرد ويكفل التقدم للجماعـة  اتمع

  . )2(تنفيذها على األفراد واجلماعات سلطة عليا 
أما القانون اجلنائي فيعرف بأنه جمموعة القواعد اليت حتدد اجلرائم املعاقـب  

اليت تتبع يف تعقـب  واإلجراءات ،عليها قانوناً والعقوبة املقررة لكل منها 
  .حماكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه املتهم و

  :تبني من خالل هذا التعريف أن القانون اجلنائي ينقسم إىل فرعني يو
وهو جمموعة القواعد اليت حتدد اجلـرائم وتـبني   : قانون العقوبات: األول

  .العقوبات اليت توقع على مرتكبيها
واعـد الـيت تـبني    وهو جمموعـة الق : قانون اإلجراءات اجلنائية: والثاين

اإلجراءات اليت تتخذ عند وقوع جرمية معينة سواًء تعلقت هذه اإلجراءات 
  . )3(بالتحقيق أو باحملاكمة أو بتنفيذ العقوبة 

  
  

  :تعريف آخر
، وهو قاعدة سلوك حتدد مركز األفراد يف عالقام املشتركة مع بعضـهم  

وة العامة املعهودة إىل حتت طائلة جزاء الق، وهذه القاعدة ملزمة يف اتمع 
  )1(. ممثلي السلطة 

 
  :املرسوم امللكي: الثاين

                                                 
، القاهرة ، دار النهضة العربية . مقدمة الدراسات القانونية . جمال  ودمحم، زآي ) 2(

 . 29صـ ، م1984
، هـ 1394، الرياض ، امة معهد اإلدارة الع. مدخل لدراسة القانون . عبدالودود ، يحيى  ) 3(

 . 13صـ 
ة   ، بغداد ، علم أصول القانون  .رياض  ،القيسي   )1( ى   ، م 2002، بيت الحكم ة األول ، الطبع

 .100صـ 



 

هو األداة التشريعية ويصدر من امللك بناء على قرار من جملس الوزراء بعد 
  )2(.إقرار مشروع النظام من قبل الس ووفقاً ملا ورد بنظامه ذا اخلصوص 

  
  

  :اجلرمية: الثالث
 : اجلرمية يف االصطالح الشرعي   )أ 

  اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية هي حمظورات شرعية زجر اهللا عنـها حبـد   
 )3(. أو تعزير 

 : اجلرمية يف االصطالح القانوين   )ب 
تعرف اجلرمية بأا إما عمل جيرمه القانون وإما إمتناع عن عمل يقضي بـه  

وال يعترب الفعل أو الترك جرمية يف نظر القوانني الوضـعية إال إذا  ، القانون 
  .)4(ن معاقباً عليه طبقاً للتشريع اجلنائي كا
  

  :التعريف اإلجرائي   )ج 
  
  

اجلرمية هي سلوك إرادي غري مشروع يصدر عن شخص مسئول جنائياً يف غري 
  )1(.حاالت اإلباحة وعدواناً على مال أو مصلحة أو حق حممي جبزاء جنائي

  

  .التزوير:الرابع
 : التزوير يف اللغة   )أ 

                                                 
: الرياض (جرائم التزوير والرشوة في أنظمة المملكة العربية السعودية  ؛عبدالفتاح  ،خضر  )2(

 .130ص ) م1990، 2مكتب صالح الحجيالن للمحاماة ط 
اوردي )3( د  ، الم ن محم ي ب ن عل و الحس لطانية. أب ام الس ة  األحك ات الديني اهرة ، والوالي ، الق

 .192صـ، الطبعة الثانية ، 1386،مكتبة مصطفى البابلي الحلبي 
ودة   )4( دالقادر ، ع عي  . عب انون الوض ًا بالق المي مقارن ائي اإلس ريع الجن روت ، التش ، بي

 . 67صـ ، الطبعة الرابعة عشر، م1998، ر مؤسسة الرسالة للطباعة والنش
ة  . عبدالملك ، جندي )1( اهرة  ، الموسوعة الجنائي الي   ، الق ، م1961، إصدارات دار القضاء الع

 .6صـ،الجزء الثالث



 

 ين الكذب والباطل فيقال الزور أي الكـذب أو التزوير يف أصل اللغة يع
كاذبة وباطلة ويقال زور كالمـه أي   الباطل ويقال شهادة زور أي شهادة

  .موهه 
ويأيت مبعىن الكذب املزين واملتقن فيقال زور الشاهد شـهادته أي زينـها   

  . وأتقنها ويقال زور الشيء أي حسنه وقومه 
فيقال زور إمضـاءه أي  .بإتقان وبراعةمبعىن التقليد واحملاكاة ، ويأيت أيضاً

كما يـأيت مبعـىن   . ويقال زور أي حاكى بدقة وبراعة. قلده بدقة متناهية 
ويقال زور القاضـي  ، احلكم بالتزوير فيقال زور الكالم أي رده ومل يقبله

  )2(الشهادة أي حكم بأا مزورة 
  

 : التزوير يف االصطالح الشرعي   )ب 
والكذب حمرم ، سالمية أنه الكذب املكتوب التزوير معروف يف الشريعة اإل

يف اإلسالم وعليه فيمكن تعريفه بأنه ارتكاب العمل املوصل إىل ما حرم اهللا 
بطريقة ال يعلم ا الناس إال عند اكتشافها حيث تظهر هلم يف بادئ األمـر  

  . )3( مبظهر احلقيقة
ل حرام وسواء كان ذلك العمل دف أكل أموال الناس بالباطل كأكل ما

  .أو غري ذلك مما حرمه اإلسالم، أو طعن يف عرض مسلم 
  . )1(هو تقليد احلقيقة أو اختالقها أو حتريفها بقصد غش اآلخرينأو 
 

 :التزوير يف االصطالح القانوين  )ج 
هو تغيري احلقيقة بقصد الغش يف احملرر بإحدى الطرق اليت نـص عليهـا   

 )2(. القانون تغيرياً من شأنه أن يسبب ضرراً 
                                                 

 . 112صـ ، باب الزاي . مرجع سابق  .لسان العرب ،ابن منظور )2(
ام   ، اإلسالمية  جريمة التزوير في الشريعة . محمد عبداهللا ، العيدي  ) 3( ة اإلم الرياض  ، جامع

 . 45صـ ، هـ 1402رسالة ماجستير ، 
 . 9صـ ، ) ت . د. (دار التراث ، جرائم التزوير ، عبدالوهاب . بدره  )1(



 

 : التعريف اإلجرائي   )د 
التزوير يقصد به تغيري احلقيقة يف بيانات حمرر ما بإحدى الطـرق احملـددة   

ومع توافر نية استعمال احملرر فيما يزور من ، نظاماً مع ترتيب ضرر للغري 
 )3(. أجله 

  

  : الضرر : اخلامس
 : الضرر يف اللغة   )أ 

وإذا مس { ول اهللا تعاىلذكر علماء اللغة للفظ الضرر عدة معان استقوها من ق
فقيل أن الضر بضم الضاد يتعلق مبا يكون ،  )4(. اآلية } ...اإلنسان الضر دعانا

وأما الضر بفتح الضاد فهو ، من سوء احلال والقوة والشدة الواقعني على البدن 
  . )6(ما كان ضد النفع وقد أطلق على نقص يدخل األعيان 

  
  

 :الضرر يف االصطالح الشرعي   )ب 
رر هو إحلاق مفسدة للغري يف ماله أو نفسـه وشـرفه أو اعتبـاره أو    الض

   )1(. مشاعره 
  

 : الضرر يف االصطالح القانوين   )ج 
  )2(. يراد بالضرر كل مساس حبق أو مصلحة حيميها القانون

 : التعريف اإلجرائي   )د 

                                                                                                                                            
الطبعة ، 1977،دار النهضة العربية ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، عبدالمهين . بكر )2(

 . 457صـ، األولى 
مكتب صالح ، المملكة العربية السعودية ، جرائم التزوير والرشوة ، اح عبدالفت. خضر  )3(

 .25صـ ، الطبعة الثانية ، 1990، الحجيالن 
 ) 21(اآلية ، سورة يس  )4(
 . مادة الضرر ، مرجع سابق ، لسان العرب ، ابن منظور  )6(
 .35صـ ، 1995، دار المريخ ، الضرر األدبي ، عبداهللا مبروك . النجار  )1(
 .488صـ ، مرجع سابق القسم الخاص في قانون العقوبات ، عبدالمهين . بكر )2(



 

الضرر هو عبارة عن األثر املترتب يف اجلرمية على السلوك وهذا اآلثر إمـا  
  )3(.فردياً أو اجتماعياً، حمققاً أو حمتمالً ، ادياً أو أدبياأن يكون م

  
  : احملرر : السادس
 : املعىن العام للمحرر   ) أ

هو كل مسطور يتضمن عالمات لينتقل به الفكر لدى النظر إليهـا مـن   
   )4(. شخص إىل آخر 

 : التعريف اإلجرائي   ) ب
دامـت  هو كل وثيقة تتضمن بيانات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة مـا  

وعنصـر  ، ويشترط أن يتوافر فيها عنصر الشـكل  ، مصدقة أو معتمدة 
 )5(. وعنصر املضمون، املصدر 

  
  

  : احملرر الرمسي : السابع
 :املعىن العام للمحرر الرمسي   ) أ

هو احملرر الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص كلف خبدمة عامة مـا مت  
  )1(. على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن 

 
 : ف اإلجرائي التعري  ) ب

                                                 
 . 71صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزوير والرشوة في المملكة ، عبدالفتاح . خضر   )3(
) دار الفكر العربي : بيروت ( حق الدولة في العقاب ، عبدالفتاح مصطفى . د: الصيفي  )4(

 . 86ص 
 .36صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزوير والرشوة في المملكة ، فتاح عبدال. خضر  )5(
، دار المعارف : القاهرة ( األحكام  العامة في قانون العقوبات  .مصطفى السعيد ،السعيد  )1(
  )ت . د، 1ط
 .145ص  



 

ن موظف عام خمتص بإصدارها وتصـديقها  ميقصد به الوثيقة اليت تصدر 
 )2(. وفقاً لألنظمة واللوائح 

  
  : احملرر العريف : الثامن

هو احملرر الذي يكتب من قبل أي شخص ليس موظفاً عاماً وهناك شرطان ينبغي 
الكتابة وضـرورة  : اتوافرمها يف احملرر العريف حىت تكون له حجية يف اإلثبات ومه

  )3(. توقيع احملرر
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الدراسات السابقة

ووجد أنـه  ، قام الباحث باالطالع على املراجع ذات العالقة مبوضوع الدراسة
  : ومن هذه الدراسات، من األمهية االطالع على بعض الدراسات السابقة 

  

ى  لسليمان خالـد  ، شف عن تزويرهااحملررات اإلدارية محايتها والك:  الدراسة األول
رسالة ماجستري مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري من ، احلاليف

  .هـ 1407الرياض ، املركز العريب للدراسات األمنية 
  : موضوع الدراسة 

                                                 
 .45صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزوير والرشوة في المملكة ، عبدالفتاح . خضر ) 2(
دار الفكر العربي ، القاهرة ( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،محمدعوض ، عوض )3(

 .22ص ) م1969



 

والتزوير من الناحية ، يتعلق مبوطن التزوير يف بعض احملررات اإلدارية ودوافع تزويرها 
يعية والوسائل الشرطية والفنية الوقائية حلماية احملررات اإلدارية مـن التزويـر   التشر

  .وكيفية الكشف عن مواطن التزوير عن طريق الفحص الفين واألجهزة
  : أهدافها

دف هذه الدراسة إىل التعرف على محاية احملررات اإلدارية من التزويـر باسـتخدام   
ذلك بتكثيف وسائل احلماية وتكون تشريعية و، أفضل الطرق الستئصال هذه اجلرمية 

  .وفنية وقائية وفنية كاشفة، أو شرطية واقية أو كاشفة 
  : أهم نتائجها 

وجوب أن يكون املسؤولون عن مكافحة جرمية التزوير من ذوي اخلـربة   -1
والقدرات العالية مع إجياد وحدات متخصصة على أساس موضوعي تكرس 

ر يف احملررات بإجراء دراسـات وأحبـاث   اهتمامها ملواجهة جرائم التزوي
  .مستمرة ملالحقة أساليب التزوير بوسائل علمية للكشف عنها

تنسيق الروابط وتوثيق أوجه التعاون بني أجهزة الشرطة املكافحة وأجهزة  -2
  الفحص الفين باألدلة اجلنائية وكذلك وجوب دعم احملـررات اإلداريـة  

الفنيـة  ، بوسائل احلماية ) القيادة رخصة ، دفتر اإلقامة ، وثائق السفر (  
 .الكافية

  ":السابقة والحالية "أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين 
تتشابه هذه الدراسة مع دراسيت يف تعريف التزوير من الناحية التشريعية والتطرق إىل 

إال أا ختتلف عن دراسيت من حيث قيام الدراسة اليت حنن بصـددها  ، أركان التزوير 
وكذلك توضيح مفهوم الضـرر  ،توضيح أركان جرمية التزوير ومدى عالقتها بالضررب

  . وتوضيح الصلة بينه وبني الركنني املادي واملعنوي 
كذلك تتناول هذه الدراسة تطبيق ونقد بعض األحكام اجلزائية الصادرة عن دوائـر  

  . احلكم يف قضايا تزوير احملررات بديوان املظامل 
  



 

التزوير يف اجلوازات والوثائق السفرية سفر سعد الدوسري رسالة  :ةالدراسة الثاني  
ماجستري مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري من املركز العـريب  

  .هـ 1409-الرياض –للدراسات األمنية 
  : موضوع الدراسة

لكشف تتناول مفهوم التزوير وأنواعه وجواز السفر كمستند وطرق تزويره وأساليب ا
  . عن التزوير يف اجلوازات والوثائق السفرية والدوافع وراء التزوير وأسبابه

  : أهدافها 
التعرف على الصور واألساليب املختلفة املستخدمة يف تزوير اجلوازات ووثائق السفر 
للعاملني يف اجلوازات وتدريبهم على استخدام األجهزة العلمية حىت يسهل الكشف 

باإلضافة إىل القاء الضوء على وسائل تأمينها ومحايتها ، وازات عن أي تالعب يف اجل
  .من التزوير

  : أهم نتائجها 
أن الدوافع وراء عمليات التزوير يف اجلوازات والوثـائق السـفرية هـي     -1

الكسب املادي والقيام ببعض اجلرائم املختلفة وتغيري الشخصـية وحريـة   
  .االنتقال من مكان آلخر

إصدار اجلوازات والوثائق السفرية املزورة حتـدث يف  أن عمليات التزوير و -2
الدول اليت تكون متأثرة باالضطرابات والقالقل أو اليت يكون فيها زمـام  

 . السلطة ضعيف أو اليت يكون اقتصادها ضعيفاً ومتدهوراً 
  

  ":السابقة والحالية" أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين 
شكل بسيط من خالل التطرق إىل تزويـر جـواز   تتشابه هذه الدراسة مع دراسيت ب

إال أا ختتلف عن دراسيت من حيـث  . السفر والذي يعترب جزء من احملررات الرمسية 
فمن حيث املوضوع فإن هذه الدراسة تتطرق إىل أنـواع الكتابـة   ، املوضوع واحملل 

ه وأساليب الكشف عن التزويـر يف اجلـوازات   روجواز السفر كمستند وطرق تزوي
والوثائق السفرية والدوافع وراء التزوير وأسبابه أما موضوع هـذه الدراسـة فهـو    
التعريف بأركان جرمية التزوير وعالقتها بالضرر ودراسة نظام مكافحـة التزويـر يف   



 

ومقارنته مبواد التزوير الواردة يف قانون العقوبات املصـري  اململكة العربية السعودية 
حكام اجلزائية الصادرة من دوائر احلكم يف قضـايا  وكذلك جمموعة األالقسم اخلاص 

  . تزوير احملررات بديوان املظامل 
أما من حيث احملل اقتصرت هذه الدراسة على اجلوازات والوثائق السفرية بينما حمـل  

  .هذه الدراسة يتطرق إىل مجيع أنواع احملررات
  

ة  لعبـد اهللا  ، ائل مكافحته وس، أسبابه ، طرقه ، تزوير وثائق اإلقامة :الدراسة الثالث
رسالة ماجستري مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري ، حممد العامر

  .هـ1411-الرياض–من املركز العريب للدراسات األمنية 
  : موضوع الدراسة 

تتناول معاجلة مشكلة التزوير يف وثائق اإلقامة وأسباب ارتكاب هذه اجلرمية وأفضـل  
  .ة ملكافحتها واحلد منهاالسبل الكفيل

  
  

  : أهدافها 
وحتديد ،إبراز حجم واجتاهات جرمية تزوير وثائق اإلقامة يف اململكة العربية السعودية 

خصائص مرتكيب جرمية تزوير وثائق اإلقامة يف اململكة العربية السعودية فيما يتعلـق  
ليت تؤدي بـاملزورين  واملهنة واملستوى العلمي واألسباب والدوافع ا،باجلنس واجلنسية 

  .الرتكاب هذه اجلرمية
  : أهم نتائجها 

أن أغلبية مزوري وثائق اإلقامة يف اململكة العربية السعودية يقدمون علـى   -1
  . ذلك ألسباب اقتصادية 

أن من جييد أساليب التزوير بإتقان البد أن يكون من طبقة املتعلمني وأـم   -2
عدم وجود الضمانات األمنيـة  يقدمون على ارتكاب جرائم تزوير اإلقامة ل

 .والفنية الدقيقة والكافية حلماية هذه الوثائق من التزوير
  

  " : السابقة والحالية " أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين 



 

تتشابه هذه الدراسة مع دراسيت يف التطرق إىل جرمية التزوير بصفة عامة مـن حيـث   
يف أا تتعرض إىل مشكلة التزوير يف وثائق ولكنها ختتلف ، املفهوم واألركان واألنواع

وأفضل السبل الكفيلة مبكافحتها واحلد منـها  ، اإلقامة وأسباب ارتكاب هذه اجلرمية 
جرمية تزوير احملررات وذلك من يف  الضرر بينما هذه الدراسة  تتناول النظرية العامة 

اد التزوير الواردة يف السعودي ومقارنته مبو تفسري نظام مكافحة التزوير دراسة  خالل
وجمموعة األحكام اجلزائية الصادرة عن ديوان  قانون العقوبات املصري القسم اخلاص

  . املظامل 
  

ة  ، ملصطفى كمال شـفيق ، تأمني املستندات والوثائق ضد التزوير :  الدراسة الرابع
 رسالة ماجستري مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري من املركـز 

  .هـ 1411الرياض ،العريب للدراسات األمنية والتدريب
  

  : موضوع الدراسة 
تتناول طرق التزوير يف احملررات ووسائل الدولة يف مكافحة جرائم التزوير والوسائل 

  .الفنية لتأمني جوازات السفر ضد التزوير وكذلك تأمني األختام الرمسية ضد التزوير
  : أهداف الدراسة 
ة إىل البحث يف مدى فاعلية الوسائل اليت تتخذ للحد من التزويـر  دف هذه الدراس

ويف ضرورة تدعيم هذه الوسائل والقضاء على ما يوجد ـا  ، تشريعياً وشرطياً وفنياً 
  . من ثغرات ينفذ منها املزورون 

  : أهم نتائجها 
 خلصت الدراسة إىل ضرورة توطيد التعاون وتوحيد اجلهود ملواجهة جرائم التزويـر 

  . واستئصال شأفتها واحلد من غلوائها واستفحاهلا 
  " :  السابقة والحالية " أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين 

حيث  أا عبارة عن دراسة فنية ، ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت من حيث املوضوع 
بينما . ير تتضمن حتديد الوسائل الفنية اليت يتم ا تأمني املستندات والوثائق ضد التزو

هذه الدراسة تتناول النظرية العامة  للضرر يف جرمية تزوير احملـررات مـن الناحيـة    



 

ومقارنتـه مبـواد   القانونية ودراسة نظام مكافحة التزوير يف اململكة العربية السعودية 
وكذلك جمموعة من األحكام اجلزائية الصادرة عن ، التزوير يف القانون اجلنائي املصري

  . م يف قضايا التزوير بديوان املظامل دوائر احلك
من الدراسات السابقة من حيث تناوهلا للموضوعات املختلفـة   نستفيدمما سبق سوف 

  . وما توصلت إليه من توصيات ونتائج 
ونرى أيضاً أنه من املناسب االستفادة من الدراسات السابقة يف طريقة تبويب وتصنيف 

  . ملنهجية املتبعة يف كل دراسةاملوضوعات يف فصول ومباحث ومعرفة ا
   

  
  

  المبحث الثالث
تنظيم فصول الدراسة 

 

فصول على النحـو  على مخسة تضمنت هذه الدراسة عدا املقدمة  والفصل التمهيدي 
  : التايل 

  الفصل األول 
  تجريم تزوير المحررات 

  :ويشتمل على مبحثين 
  ماهية فعل التزوير : المبحث األول

  ف التزوير تعري: المطلب األول  
  وضع جريمة التزوير في تصنيف الجرائم :المطلب الثاني   

ة اإلسالمية عتجريم تزوير المحررات في الشري: المبحث الثاني 
  واألنظمة الوضعية 

  تجريم التزوير في الشريعة اإلسالمية : المطلب األول   
  تجريم التزوير في األنظمة الوضعية : المطلب الثاني   

  

  الثاني الفصل 
  وأرآانها جريمة تزوير المحررات

  ويشتمل على مبحثين 



 

  

  تعريف المحرر  :المبحث األول 
  المحرر المكتوب وعناصره: المطلب األول 
  المحررات محل الحماية الجنائية : المطلب الثاني 

  المظهر المادي للمحرر : الفرع األول 
  المظهر القانوني للمحرر: الفرع الثاني 

  لمحررات الرسمية ا: المطلب الثالث 
  المحررات العرفية  : المطلب الرابع 

  

  أرآان جريمة تزوير المحررات: اني المبحث الث
  الرآن المادي : المطلب األول 

  تغيير الحقيقة : الفرع األول  
  المحرر : الفرع الثاني   
  طرق التزوير : الفرع الثالث   
  الضرر :الفرع الرابع   

  وي  الرآن المعن: المطلب الثاني 
ر       : الفرع األول      ة تزوي ام في جريم ائي الع القصد الجن

  المحررات
اني   رع الث ة     : الف ي جريم اص ف ائي الخ د الجن القص

  المحررات تزوير 
 
 

  الثالث الفصل 
  الضرر آعنصر في الرآن المادي 

  
  : ويشتمل على ثالثة مباحث 

  مفهوم الضرر ومحله في نصوص التجريم:  المبحث األول
  مفهوم الضرر   : ول المطلب األ

  محل الضرر في نصوص التجريم: المطلب الثاني 
  

  صور الضرر وضابطه:  المبحث الثاني
  صور الضرر: المطلب األول 
  ضابط الضرر : المطلب الثاني 

اآلراء الفقهية واالتجاهات القضائية   : الفرع األول            
  التي تناولت ضابط الضرر



 

  و حول ضابط الضرر نظرية جار: الفرع الثاني 
  القضاء وموقفه من ضابط الضرر : الفرع الثالث 

  

  طبيعة المصلحة المحمية بالعقاب على التزوير : المبحث الثالث 
ب األول      ى : المطل اب عل ة بالعق لحة المحمي دة المص وح

  التزوير 
  التزوير اعتداء على ثروة الغير : الفرع األول       
ر ا : الفرع الثاني        ى مصلحة مشترآة     التزوي داء عل عت

  للجماعة 
ى مصالح      : الفرع الثالث   داء عل ر وسيلة لالعت التزوي

  غير محددة 
  تعدد المصالح المحمية بالعقاب على التزوير : المطلب الثاني 

  
   الرابع الفصل 

  صلة الضرر بالرآن المعنوي 
  :ويشتمل على مبحثين

  
   لة الضرر بالقصد الجنائي العامص:  المبحث األول

  عنصر العلم : المطلب األول   
  عنصر اإلرادة : المطلب الثاني   

  
  صلة الضرر بالقصد الجنائي الخاص : المبحث الثاني

  الباعث : المطلب األول   
  الغاية : المطلب الثاني   

 
  الخامس  الفصل

سيقوم الباحث بدراسة عشر قضايا من األحكام اجلزائية الصادرة عن دوائـر هيئـة   
رات منذ عـام  ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة يف قضايا التزوير يف احملراحلكم بفرع 

  .هـ بدارسة حمتوى ومضمون تلك القضايا 1425هـ حىت 1420
 

  وتتضمن النتائج والتوصيات: الخاتمة -
  قائمة المصادر والمراجع -



 

 .المالحق  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول 
  تجريم تزوير المحررات 

  
  :ثين ويشتمل على مبح

  
  ماهية فعل التزوير : المبحث األول

  تعريف التزوير : المطلب األول  
  وضع جريمة التزوير في تصنيف الجرائم :المطلب الثاني   

ة اإلسالمية عتجريم تزوير المحررات في الشري: المبحث الثاني 
  واألنظمة الوضعية 

  تجريم التزوير في الشريعة اإلسالمية : المطلب األول   
  تجريم التزوير في األنظمة الوضعية : ب الثاني المطل  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل األول 

  تجريم تزوير المحررات
  

  : تمهيد 
منذ أمد بعيد جلأت اتمعات إىل االستعانة باحملررات املكتوبة حلفظ ما ينشأ بني 

ات ويف إثب، فكلما ازداد دور الكتابة يف تنظيم كافة أمور احلياة يف اتمعات، أفرادها
الثقـة يف  فهـي ـدد   ، احلقوق واإللتزامات كلما ازدادت خطورة جرائم التزوير 

زوير إخـالل حـال   إذ يترتب على الت، احملررات وختل بالضمان واليقني يف املعامالت 
ال سيما وأن احملرر ليس إال أداة إلثبات ما تضمنه أو للشهادة على ، مباشر ذه الثقة

ه ثقة  عامة ليست منبثقة من صحة ما ورد به من وقـائع أو  فإنه تتولد عن، ما جاء به 
  .وإمنا منبثقة من صحة مظهره القانوين، عالقات قانونية 

  
وهو الذي تتولد عنـه الثقـة   ، انون ويتعني لوقوع التزوير أن يرد على حمرر حيميه الق

وة قانونية وقد هذه الثقة إمنا ترجع إىل ما جيب أن تتوافر يف هذا احملرر من ق ةالعامة وعل
وهـي  ، تولد عنه من آثار قانونية ية على هذا احملرر بقدر قيمة ما يأسبغ القانون احلما

  )1(. ختتلف بقدر أنواع احملررات رمسية كانت أم عرفية
  :تقسيم

يف ،ة جترمي هـذا الفعـل  ل التزوير وعليف هذا الفصل ماهية فعالباحث  اولسوف يتن
فيه تعريف جرمية التزوير ووضع جرمية التزوير يف  تناوليمبحثني األول ماهية التزوير و

عرض فيـه  أعرض فيه لعلة جترمي تزوير احملررات وأتصنيف اجلرائم ويف املبحث الثاين 
لدواعي جترمي الفعل اإلجرامي بصفة عامة وفعل التزوير بصفة خاصة ونظرة الشـريعة  

  .اإلسالمية لفعل التزوير
  

  المبحث األول
                                                 

ات القسم الخاص       . أحمد فتحي  ، سرور  )1( انون العقوب اهرة  ، الوسيط في ق دار  النهضة  ، الق
 . 424الطبعة الثالثة صـ ، م 1985، العربية 



 

  ويرماهية فعل التز
  

، جرمية التزوير من اجلرائم اليت يسيطر الغموض واالضطراب على صورها تعد
 جترمي الفعل أو إىل تعـدد  راجعاً إىل عموم ألفاظها اليت يعول عليها يف ذلك وقد يكون

صفة احلداثة واجلدة على صورها فال ميضي عهد إال ويكـون الفكـر   صورها وغلبة 
ر هذه اجلرمية األمر الذي يدفعه  إىل العكوف القانوين قد واجه صورة جديدة من صو

  .على الصورة اجلديدة لدراستها وبيان أركاا ومدى انطباق النص اجلنائي عليها
  

  المطلب األول
  تعريف جريمة التزوير

  
ية على عدم إيراد تعريف جلرمية التزوير لـذلك كـان   حرصت النظم الوضع

ل مقتصراً على تبيان صوره اليت تدخل يف استعراض كل نظام يف جمال التجرمي هلذا الفع
ومنـها  ، وترك لشراح القانون اجلنائي أمر حتديد هذا التعريف ، نطاق نص  التجرمي 

السعودي هذا النهج حيث أوضـح نظـام    وانتهج املنظم، الوضعي املصري املشرع 
سـة إىل  مجرائم التزوير يف احملررات يف املواد مـن اخلا  )1(مكافحة  التزوير يف اململكة

ـ ، املصري  اً باالجتاه الذي اعتنقه املشرع الوضعيخذاحلادية عشر آ رد يف وحيث مل ي
العقوبـات  قـانون  مـن   227إىل  211املواد من  –نصوص املواد املتعلقة بالتزوير 

فكـل  ،تعريف التزوير املعاقب عليه أو بيان لألركان املكونة هلذه اجلرمية  – )2(املصري
   .اصرة منهما جاءت نصوصه ق

                                                 
هـ والمعدل بالمرسوم الملكي   26/11/1380وتاريخ ) 114(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )1(

 هـ5/11/1382وتاريخ ) 53(رقم 
انون ) 2( م صدر بموجب الق نة   58رق ائع،  1937لس ر بالوق م ، المصرية  نش دد رق  71بالع

 . 1937.أغسطس  5وتاريخ 



 

تغيري احلقيقة يف "  الذلك ذهب بعض الشراح إىل تعريف جرمية التزوير يف احملررات بأ
اً من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنية عليها القانون تغيري صحمرر بإحدى الطرق اليت ن

   )1(" استعمال احملرر املزور فيما أعد له 
يف بيانـات حمـرر مـا    ، قيقة تغيري احل" ويذهب رأي آخر إىل القول بان التزوير هو 

ومع توافر نية استعمال احملـرر  ، مع ترتيب ضرر للغري، بإحدى الطرق احملددة نظاماً 
   )2(". فيما يزور من أجله 

  

د الغـش يف حمـرر   تغيري للحقيقة بقص" إىل القول بأن التزوير هو  وذهب رأي ثالث
   )3(". بب ضرراً للغرية يف القانون تغيرياً من شأنه أن يسنيبإحدى الطرق املب

جند أن هناك خالفات يف الرأي حـول تعريـف التزويـر يف    ، وكأي اجتهاد قانوين 
  : احملررات فقد ذهب البعض إىل أن هذه التعريفات معيبة من وجهتني 

إن هذه التعريفات توحي بامتداد جرمية التزوير إىل تغيري احلقيقـة يف  : الوجهة األوىل
إال إذا ورد ، عدم جترمي هذا الفعل واملفترض هو  ،مجيع أنواع احملررات 

 على نوع من احملررات يشمله القانون حبمايته وهي اليت تنبعث منـها 
  . الثقة العامة

أنه يؤدي إىل إضافة شرط جديد جلرمية التزوير وهو الضرر وهو ما ال :  الوجهة الثانية
  .حاجة بنا إليه فهو شرط عام يف كل اجلرائم

تغيري احلقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق املقررة " ك عرف التزوير بأنه وعلى ضوء ذل
  )4(" .بالقانون يف حمرر حيميه القانون

                                                 
ني   )1( ب ، حس ود نجي اص     .  محم م الخ ات القس انون العقوب رح ق اهرة ، ش ة ، الق دار النهض

ة  ـ ، ) ط.د( ،م 1986، العربي تار  ؛215ص ة ، عبدالس م  . فوزي ات القس انون العقوب رح ق ش
 .  259صـ ، الطبعة الثالثة ، م 2000، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الخاص 

دالفتاح ، خضر  ) 2( عودية . عب ة الس ة العربي ي المملك وة ف ر والرش رائم التزوي إصدارات ، ج
 . 25صـ، هـ 1408، مكتب صالح الحجيالن 

ة   موسوعة هر ، ق على قانون العقوبات التعلي. مصطفى مجدي، هرجه ) 3( د  ، جة الجنائي المجل
 . 82صـ ) ط . د( ، ) ت . د( ،دار محمود ، القاهرة ، الثالث 

د فتحي ، سرور  ) 4( م الخاص ، أحم ات القس انون العقوب ي ق يط ف ابق ، الوس صـ ، مرجع س
419. 



 

إىل ترجيح  :يف تعريفهم للتزوير ويذهب رأي الباحث هذا ما ذهب إليه شراح القانون 
 القول الذي عرف التزوير بأنه تغيري احلقيقة بقصد الغش بإحـدى الطـرق املقـررة   

ن يف حمرر حيميه القانون كونه مل خيرج عنصر الضرر من موضعه الطبيعي كعنصر نوبالقا
  .من عناصر الركن املادي وقصر جترمي التزوير على احملرر الذي حيميه القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المطلب الثاني
  وضع جريمة التزوير في تصنيف الجرائم

  
رائم وتصنيفها إىل جرائم االعتداء ت األنظمة العقابية على حتديد نوعية اجلجر

وسار فقهاء القـانون   ،على األشخاص وجرائم االعتداء على األموال العامة واخلاصة
عند شرحهم لقوانني العقوبات إىل تقسيم الدراسة إىل القسم العـام الـذي يشـمل    
األحكام اليت تسري على كل اجلرائم بغض النظر عن أفرادها وعلى ارمني من حيث 

مـن حيـث   ، وعلى العقوبات بوجه عام، وما يعتريها من مؤثرات ديد مسؤوليام حت
. وبعبارة موجزة يتناول أركـان اجلرميـة   ،  )1(أنواعها واألحكام اخلاصة بكل نوع 

والعقوبة ، والقسم اخلاص يتضمن حتديد العناصر اليت تتألف منها كل جرمية على حدة 
  . وير يف القسم اخلاص درجت جرمية التزهلذه اجلرمية وقد أُ

ويتم التمييز بني اجلرائم املضرة باملصلحة العامة وتلك اليت تضر باألفراد على أسـاس  
  . نوع احلق الذي أصابه الضرر املباشر بارتكاب اجلرمية 

ىل حرص املشرع على محاية الثقـة الـيت    فعل التزوير يف احملررات يرجع إجترمي ةوعل
والدولـة  ،األوراق املكتوبة إلثبات عالقـام  ناس على حيث يعتمد ال، تنبعث منها 

. على التعامل ا يف ثقة وطمأنينةفيقدموا . تعتمد عليها يف ممارسة اختصاصاا املتنوعة 
أوهلما مصلحة عامة تتمثل يف توافر الثقة يف احملررات : لذا فاملصلحة احملمية ذات شقني 

ثلة يف محاية حق املواطن يف عدم املساس أياً كان مصدرها ونوعها ومصلحة خاصة متم
ثل تعدياً على سـلطة  زوير يف احملررات الرمسية الذي ميفمثال الت، باحملرر الذي خيصه 

الدولة التزوير يف أوراق توثيق أحد العقود أو أحد األحكام أو تزوير شيك حكـومي  
عرفية ومثال ذلـك  بالتزوير يف احملررات ال أيضاًَ ويتصور االعتداء على سلطة  الدولة

فهـذه  . طلب تأجيل إحدى القضايا  أمراض باطنة لتعزيزالشهادة اليت حيررها طبيب 
ألن يف تأجيـل القضـايا بالباطـل    ، الشهادة كافية الستحقاق العقاب على تزويرها 

                                                 
دار النهضة ، القاهرة ، قانون العقوبات القسم الخاص في.عبدالمهيمن،بكر )1(

 .1صـ ،الطبعة السابعة،م1977،العربية



 

وال فرق بني أن يكون هذا الطبيب موظفاً  املتقاضنيباملصلحة العامة ومبصلحة  اًرارإض
   )1(.وهذا ما قضت به حمكمة النقض املصرية  ،أو غري موظف 

  
وفيما خيص املصلحة اخلاصة فقد يؤدي التزوير إىل اعتداء غري مباشر على املصـلحة  

أما تزويـر  ، التزوير يف عقد بيع موثق ،فمثال تزوير احملررات الرمسية،  اخلاصة لألفراد
  .تزوير سند ديناحملررات العرفية فمثل اصطناع عقد زواج عريف على امرأة أو 

  
وخنلص من هذا املبحث إىل أن جرمية التزوير من اجلرائم اليت كانت حمالً لكثري مـن  

تصاف هذه النوعية من اجلرائم باحلداثة أل ،اجلدل واخلالف بني الفقهاء وشراح القانون
وختتلف وجهة النظـر هلـا   ، واجلدة يف طرقها وما ترد عليه من حمررات ومستندات 

  . احلق املعتدي عليه  إذا كان حقاً عاماً أم خاصاً  باختالف نوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الوسيط . أحمد فتحي . سرور :مشار إليه في ، م 1929يناير سنة  3جلسة ، نقض جنائي   )1(

 . 418صـ ، مرجع سابق ، في قانون العقوبات 



 

  المبحث الثاني
  في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية  تجريم تزوير المحررات

  
نعرض يف هذا املبحث لنظرة الشريعة اإلسالمية جلرمية التزوير وعلة جترمي فعل التزوير 

  :و التايليف األنظمة الوضعية يف مطلبني على النح
  

  المطلب األول
  تجريم التزوير في الشريعة اإلسالمية

  
قسمت اجلرائم يف الشريعة اإلسالمية من حيث العقوبة إىل جرائم ذات عقوبات مقدرة 
حقاً هللا أو حقاً لألفراد وجرائم أخرى ذات عقوبات غري مقدره وهذا يعين أن هنـاك  

  : ثالثة أقسام للجرائم وهي 
واحلد هـو العقوبـة   ، ئم احلدود وهي اجلرائم املعاقب عليها حبد جرا:  القسم األول

ومعىن أا حق هللا أا ال ، وتعين العقوبة املقدرة بأا حمددة معينة ، املقدرة حقاً هللا تعاىل 
  : تقبل اإلسقاط ال من اجلماعة أو من األفراد وهي سبع جرائم 

  . الزنا  -1
 . القذف  -2
 . شرب اخلمر  -3
 . السرقة  -4
 . بة احلرا -5
 . الردة  -6
 . البغي  -7

  
جرائم القصاص والدية وهي اجلرائم اليت يعاقب عليها بقصاص أو دية  :القسم الثاين 

ويعين أا حقاً لألفراد أي للمجين عليه ، مبعىن أا ذات  عقوبات مقدرة حقاً لألفراد 



 

جـرائم   أن يعفو عنها إذا أراد ذلك فإذا عفى أسقط العفو العقوبة املعفو عنها وتشمل
  : القصاص والدية مخس جرائم هي 

  . القتل العمد  -1
 .  دالقتل شبه العم -2
 . القتل اخلطأ  -3
 . اجلناية على ما دون النفس عمداً  -4
اجلناية على ما دون النفس خطأ ويقصد به االعتداء الـذي ال يـؤدي إىل    -5

 .كاجلرح والضرباملوت 
  

قب عليها بعقوبة أو أكثـر مـن   جرائم التعازير وهي اجلرائم اليت يعا :القسم الثالث 
وجرت الشريعة اإلسالمية على عدم حتديد ، ومعىن التعزير التأديب .  رعقوبات التعزي

فهذا النوع من اجلرائم غري حمدد كما هو احلال يف جـرائم  . عقوبة كل جرمية تعزيرية 
ة وقد نصت الشريعة على بعضها وهو ما يعترب جرمي. احلدود أو جرائم القصاص والدية

 األمر النص على بعضها اآلخـر  يلوتركت لو، يف كل وقت كالربا والسب والرشوة 
ومع ذلك فلم تترك لويل األمر احلرية يف النص على ، والذي يشكل القسم األكرب منها

هذه اجلرائم بل أوجبت أن يكون منعها أو حترميها حبسب ما تقتضيه حال اجلماعة من 
مع عدم خمالفته لنصـوص الشـريعة اإلسـالمية    ،  دفاع عن مصاحلها ونظامها العام

جلماعة وتوجيهها واهلدف من ذلك حىت يتمكن ويل األمر من تنظيم ا، ومبادئها العامة 
والفرق بني اجلرمية اليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية والعمل . الوجهات الصحيحة

أما ما حيرمه ، دائماً  الذي جيرمه أولو األمر أن ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية حمرماً
كما أن اجلرائم ، أولو األمر اليوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة 

كالنصـب  ) السلطة التنظيميـة  ( التعزيرية اليت مل يصدر بشأا أنظمة من ويل األمر 
وخيانة األمانة وشهادة الزور والسب ختتص جهة القضاء باململكة العربية السـعودية  

شأا ،الفصل فيها وفقاً لكتاب اهللا وسنة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم واإلمجاع ب
أما جرائم التعزير اليت صدرت بشأا األنظمة ، شأن قضايا احلدود والقصاص والديات



 

باململكة واليت حددت فيها بعض األفعال اليت تعـد  ) نظيميةالسلطة الت( من ويل األمر 
ونظـام  ،ومنها نظام مكافحة الرشـوة  ،  توقع على مرتكبيها والعقوبات اليت، جرائم 

لقضـايا  ىل القضاء الشرعي باململكة نظـر ا فال يتو، ونظام املرور ، األوراق التجارية 
  . حددا تلك األنظمة ، شبه قضائية ، وإمنا تتوالها جهات معينة ، تعلقة ذه اجلرائم امل
  

ألن التزوير هو الكـذب  ، الشريعة اإلسالمية  بالنسبة جلرمية التزوير فهي معروفة يف

والَّذين ال  {والكذب حمرم يف اإلسالم ومن األدلة على حرمته قوله تعاىل ، املكتوب 
 ورونَ الزدهشوتبني هذه اآلية أن اهللا حرم الزور بكل صوره ومعانيه سواء ،  )1( }ي

ا حترمي التزوير من آيـة املداينـة   كذلك يتضح لن. يف الشهادة أو القول أو املعامالت 

أي باحلق فـاهللا  .  )2( }ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ {واليت ورد فيها قوله تعاىل 
مث جاء يف موضوع آخر من اآلية وقـال  . سبحانه وتعاىل أمر الكاتب أن يكتب باحلق 

وإذا كان من عليه احلق سفيهاً .  )3( }ه ربه ولْيمللْ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّ{
ويتضح من هذه اآلية أن اهللا سبحانه ، أو ضعيفاً يتوىل وليه اإلمالء عنه ويكون بالعدل 

وكذلك أمر الذي عليه احلـق أن  ، وتعاىل أمر من يكتب بني الناس أن يكتب بالعدل 
  . ميلي ما عليه بالعدل وعدم الكذب

ح الشرع هو ارتكاب العمل املوصل إىل ما حرم اهللا بطريقة ال يعلم والتزوير يف اصطال
ا الناس إال عند اكتشافها حيث تظهر هلم يف بادئ األمر مبظهر الصحة واحلقيقة إمـا  
هلدف أكل أموال الناس بالباطل كآكل مال حرام أو طعن يف عرض مسـلم أو غـري   

إن دمـاءكم وأمـوالكم   " م ذلك مما حرمه اإلسالم وقد قال عليه الصالة والسـال 
  " . كم هذا ومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدوأعراضكم بينكم حرام كحرمة ي

هـ كان التجرمي والعقاب على التزوير 1380ويف اململكة العربية السعودية قبل عام 
يف سـلوك  متروكاً للقاضي الشرعي الذي يعمل ميزان الشرع للقول بتوافر املعصـية  

                                                 
 ).72(آية ، سورة الفرقان  )1(
 ).282(آية ، سورة البقرة   )2(
 ).282(آية ، سورة البقرة  )3(



 

وظل األمر على ، املزور واختيار اجلزاء التعزيري املالئم له  مل للمحرراملزور أو املستع
هـ باملرسوم امللكي 1380هذا النحو إىل أن صدر نظام مكافحة التزوير باململكة عام 

) 53(واملعدل باملرسـوم امللكـي رقـم    ، هـ 26/11/1380وتاريخ ) 114(رقم 
هــ  13/1/1392ريخ وتـا ) 3(هـ واملرسوم امللكي رقم 5/11/1382وتاريخ 

لتجرمي التزوير يف احملررات باململكة وقد استمد ويل األمـر  وهذا هو األساس املباشر ،
 باشر وهو نظام التعزير اإلسـالمي صالحيته يف إصدار هذا النظام من األساس غري امل

وردت يف نصـوص شـديدة   ، ويضم نظام مكافحة التزوير إحدى عشر مادة فقـط  
 ما هوك، عيدة يف بعض األحوال عن الوضوح واإلجياز واحلسم وب، التجريد والعموم 

اليت ، وهي أساس جرمية التزوير يف احملررات  احلال بالنسبة للمادة اخلامسة من النظام
وقد . حاول فيها واضع النظام أن يغطي كافة ما يتعلق بطرق التزوير املادي واملعنوي 

  . ورد النظام يف مواد قليلة موجزة يف الغالب 
  
أن الشريعة اإلسالمية راعت مـا ينبغـي أن   خيلص الباحث يف اية هذا املبحث إىل و

للتطبيق يف كل زمان ومكان ومن أجـل   اًيتوافر للنظام اجلنائي من مرونة جتعله صاحل
ذلك حددت عقوبات األفعال اليت ال تتغري صفتها اإلجرامية باختالف الزمان واملكان 

أما غري ذلك من األفعال فقد حرمته الشـريعة  ، صاص واحلد وهي األفعال املوجبة للق
حسب إمجاالً تاركة لويل األمر وللقاضي كلٌ يف حدود واليته تقدير العقوبات املالئمة 

ظروف ارم واجلرمية وهي اجلرائم التعزيرية وهذا يعد مظهر من مظاهر خلود الشريعة 
يف احملررات باململكة هو نظام مكافحـة  وأن األساس املباشر لتجرمي التزوير . ودوامها 
أما األساس  غري املباشر هلذه اجلرمية هو نظام التعزير اإلسالمي الذي استمد ، التزوير 

  .ويل األمر منه صالحيته يف إصدار نظام مكافحة التزوير
  المطلب الثاني

  زوير في األنظمة الوضعيةتجريم الت
وعة هو يف األصـل محايـة املصـلحة    ع على جترمي األفعال غري املشرفاالديعد 

صت كل األنظمة علـى  لذا حر، املعتدى عليها وتوقيع اجلزاء أو العقاب على الفاعل 



 

اليت حتدد ،فراد النصوص العقابية أو كما تطلق عليها بعض األنظمة النصوص اجلزائية إ
فـرع  فقانون العقوبات فرع من أ.اليت توقع على الفاعلني أنواع اجلرائم واجلزاءات 

يهتم أساساً بالضرر الذي يصيب مصلحة اتمع ويعاقب عليه مىت بلغ ، القانون العام
والتزوير هو نوع من الكذب  .درجة معينة من اخلطورة تستشف من نصوص التجرمي

ومن اخلطر درجة دد حقـاً أو  ، وصل إىل درجة من اإلتقان جتعله ينطلي على العامة 
ورغم أن املصلحة القانونية ال تعـد ركنـاً يف   ،حلماية مصلحة يراها املشرع جديرة با

اجلرمية إال أن حتديدها أمر الزم لكي تفهم النصوص القانونية على وجهها الصـحيح   
املفسر ويعصـمه مـن االحنـراف بـالنص      ي وهذه املصلحة هي الضابط الذي يهد

  .ال تستقيم مع حكمة التجرمياليت والوصول إىل النتائج 
إىل التزوير اختالفاً كبرياً فمن األنظمة ما  يعات املقارنة يف نظراوختتلف التشر

ومنها ما يعترب التزويـر مـن   . املخلة بالثقة العامة يصرح باعتبار التزوير من اجلرائم 
ومنها ما جيعله من اجلرائم املضرة باألمن العام ومنها مـا  ، اجلرائم املاسة بأدلة اإلثبات 
  . صوص النصب يف باب واحد خيضع نصوص التزوير مع ن

إن أساس جترمي التزوير يف احملررات يف قانون العقوبات املصري احلايل يرجع إىل أحكام 
ويف قانون العقوبات الصـادر سـنة   ، التزوير يف احملررات يف قانون العقوبات األهلي 

اـا  ومواد التزوير يف القانون احلايل هي ذ، املأخوذ عن القانون الفرنسي ، م 1904
م مث أضـيفت إليهـا   1904اليت كانت قائمة يف قانون العقوبات املعمول به منذ سنة 

املصري أن التزوير يعد من اجلرائم املخلة اجلنائي ومن املتفق عليه يف الفقه .بعض املواد
وتنبع هذه الثقة أصالً من طبيعية احلياة يف اتمع ومما جـرى عليـه    )1(، بالثقة العامة
قهاء مبقولة أا فكرة غامضة قبوالً لدى بعض الف فوهذه الفكرة مل تصاد .عرف الناس

ألن الثقة العامة ليسـت مـن   ، وهو قول غري مقبول . ها التحديد ومفتعلة أيضاً يعوز
واحلقيقة أن فكرة الثقة . )1(اخليال ولكنها حقيقة اجتماعية ال سبيل إىل إنكارها  نسج

رائم التزوير فهي ليست وحدها مناط التجرمي وحمـل  العامة رغم ما هلا من مكانة يف ج
                                                 

 .13صـ ، مرجع سابق ، الوسيط في قانون العقوبات . أحمد فتحي ، سرور  )1(
د  . عوض  )1( ة     . عوض محم دار المطبوعات  ، االسكندرية  ، الجرائم المضرة بالمصلحة العام

 .170صـ ، ) ط-د( ،م 1985، الجامعية 



 

الدولـة عـرب   احلماية فالتزوير ليس غاية يف ذاته فكما يتصور االعتداء على مصلحة 
املساس حبق شخصـي بطريقـة غـري    أيضاً اا الرمسية والعرفية يتصور املساس مبحرر

ادراً يف تزوير احملررات ون، األمر الذي يبدو وارداً كثرياً يف احملررات العرفية  ،مباشرة
الثقة العامة يف احملررات هي شعور مشترك لدى األفراد باالطمئنان إىل سالمة و.الرمسية 

ها يدفع األفراد إىل التشكك روتزوي، احملررات وصدق ما حتويه من تصرفات أو وقائع 
  . يف سالمتها وينال من ثقتهم ا 

الباب السادس عشر من الكتـاب  لذا أورد املشرع املصري أحكام التزوير يف 
ولكنه أدخل معـه يف نفـس   ) 227إىل  211املواد من ( الثاين من قانون العقوبات 

، ) 210إىل  206املواد من (وغريها  التمغات والعالماتالباب جرائم تقليد األختام و
بينما أورد جرائم تزييف املسكوكات وتزويرها يف الباب اخلامس عشر من الكتـاب  

السعودي هذه اجلـرائم يف نظـام   وقد أدرج املنظم ،) 205إىل  202املواد ( نفسه 
هــ   26/11/1380وتاريخ ) 114(مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقم 

  .حيث تضمن إحدى عشر مادة فقط
مثة ومعاقب عليها إىل أن جرمية التزوير يف احملررات مؤ ن ذلكخيلص الباحث م
كوا تغيري حقيقة مسطرة يف حمرر له ثقـة وأثـر   ، ني واألنظمة وفقاً ملا تضمنته القوان

وذا يكون احملرر هو موضوع أو حمل . يترتب على هذا التغيري ضرر للغري و، قانوين 
  .ذا ما سيتناوله الباحث يف الفصل الثاينفما هو احملرر ؟ ه، جرمية التزوير 

  
  

  
  الفصل الثاني 

  جريمة تزوير المحررات وأرآانها
  يشتمل على مبحثين و

  

  تعريف المحرر  :المبحث األول 
  المحرر المكتوب وعناصره: المطلب األول 
  المحررات محل الحماية الجنائية : المطلب الثاني 



 

  المظهر المادي للمحرر : الفرع األول 
  المظهر القانوني للمحرر: الفرع الثاني 

  المحررات الرسمية : المطلب الثالث 
  المحررات العرفية   :المطلب الرابع 

  

  أرآان جريمة تزوير المحررات: اني المبحث الث
  الرآن المادي : المطلب األول 

  تغيير الحقيقة : الفرع األول  
  المحرر : الفرع الثاني   
  طرق التزوير : الفرع الثالث   
  الضرر :الفرع الرابع   

  الرآن المعنوي  : المطلب الثاني 
ا  : الفرع األول      ر     القصد الجن ة تزوي ام في جريم ئي الع

  المحررات
اني   رع الث ة     : الف ي جريم اص ف ائي الخ د الجن القص

  المحررات تزوير 
 

  لفصل الثاني ا
  جريمة تزوير المحررات وأرآانها 

  

  : تمهيد 
تزوير احملررات جرمية عاقبت عليها الشريعة اإلسالمية واألنظمـة الوضـعية     

على احملرر بطريقة من الطرق اليت حددها  عقيري وهذا التغي. والتزوير هو تغيري احلقيقة 
فاحملرر هو القاعـدة الـذي   . مع توافر نية استعمال احملرر فيما يزور من أجله ، النظام

ولكن ما هو هذا احملرر؟ وهل كل حمرر يصلح ألن يكـون  . تقوم عليه جرمية التزوير 
ة على ذلك سـوف يتنـاول   حمالً لتغيري احلقيقة ؟ وما هي أركان هذه اجلرمية ؟ لإلجاب

الباحث يف هذا الفصل تعريف احملرر وأركان جرمية تزوير احملررات وسـيكون لكـل   
  . منهما مبحث مستقل على حنو ما نرى 

  
  المبحث األول
  تعريف المحرر



 

  : تعريف احملرر 
فـإذا انتفـى   ، فعل تغيري احلقيقة هو احملررفيه ينصب حمل جرمية التزوير الذي 

فال تقوم جرمية التزوير إذا كان تغيري احلقيقة قد مت بقول أو فعل ، التزويراحملرر انتفى 
برياً عـن  حيث يتضمن تع، إن احملرر هو املوضوع املادي جلرمية التزوير . وبغري كتابة

املـادي يف   وهو بذلك يعد العنصر األول من عناصر الركن، إرادة أو إثبات للحقيقة
فقد استلزمت احليـاة  ، اجلرمية وغاية احلماية اجلنائية  ألنه حمل، جرمية تزوير احملررات

االجتماعية وتطورها يف شىت ااالت كما أسلفنا إثبات الروابط املختلفة بني األفـراد  
وحيدد القانون أو العرف مـا جيـب إثباتـه    . لصيانتها من النسيان أو اجلدل  حوهلا

احملررات فإا تكون حمالً لثقة  وعندما يتم استخدام هذه، وشروط صحتها ، باحملررات 
بنشاط اجلاين والذي يهـدف إىل   فال يكتفى. ييد ادعاءات من قدمها األفراد وعوناً لتأ

عليها قانون العقوبات املصري أو نظام مكافحة  يري احلقيقة بإحدى الطرق اليت نصتغ
حداث ضـرر  التزوير يف اململكة العربية السعودية على سبيل احلصر تغيرياً من شأنه إ

وإمنا ينبغي أن يكون حمل هذا النشاط حمرر تتوافر فيه الثقة العامة ليكون حجـة  ، للغري
 املـنظم   املشرع املصـري أو  أياً من  وعلى الرغم من ذلك فإن. أو وسيلة لإلثبات 

مما أدى إىل قيام شراح القانون ـذه  . السعودي مل يضع تعريفاً للمحرر حمل التزوير 
  :جنم عنها اختالفهم يف تعريفه على النحو التايل يتاملهمة ال

كل مسطور يتضمن عالمات ينتقل ا الفكر لدى النظـر  " ذهب رأي إىل أنه  :أوالً 
  )1(". إليها من شخص إىل آخر 

كل مسطور مكتوب يتضمن حروفـاً أو عالمـات   " وذهب رأي  آخر إىل أنه : ثانياً 
  .  )2(" ينتقل بقراءا الفكر إىل معىن معني

  )3(" . عبارات خطية مدونة بلغة ميكن أن يفهمها الناس" عرفه رأي آخر بأنه : ثالثاً 

                                                 
مطبعة جامعة ، القاهرة ، ت القسم الخاص شرح قانون العقوبا. محمود محمود ، مصطفى  )1(

 .142صـ، الطبعة الثامنة ، م 1984، القاهرة 
 .425صـ ، مرجع سابق ، الوسيط في قانون العقوبات . أحمد فتحي ، سرور ) 2(
، منشأة المعارف ، االسكندرية ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص. رمسيس ، بهنام  )3(

 .438صـ ، لطبعة األولىا، م 1999



 

سواء كانت مركبـة  ، كل كتابة مقروءة تعرب عن معىن معني" ويف تعريف آخر  :رابعاً 
  .  )4(" من حروف أو أرقام أو عالمات أو رموز كرموز الشفرة السرية أو االختزال 

  إثباتـاً لوقـائع   كل مكتوب منسوب إىل شخص معني يتضمن" عرفه رأي : خامساً 
   )5(" ة ادرأو إعالناً عن إ 

كل مكتوب يفصح عن شخص من صدر عنـه   " ذهب رأي إىل القول بأنه :  سادساً
ة من شأنه إنشاء مركز قـانوين أو تعديلـه أو   ادرإويتضمن ذكراً لواقعة أو تعبرياً عن 

  )6(". ر لذلك أساساً أو ترتب عليه هذا األثر بقوة القانونإائه أو إثباته سواء أعد احملر
على الرغم من اختالف الصياغة بني رأي وآخر إال أن خمتلف اآلراء جتمع على 

احملرر يعين الكتابة بكل وأن ، خروج التغيري يف احلقيقة يف أي فعل ال ينصب على حمرر
   .أنواعها

مته تنصب مـن دوره االجتمـاعي   ولكن قي، فاحملرر يف حد ذاته ليس له قيمة 
فالدور االجتماعي للمحرر يتمثل يف أنه ، والقانوين الذي يستشف مما تعرب عنه رموزه 

أما الدور القانوين فيتمثل يف كون احملرر وثيق الصـلة  ، وسيلة للتفاهم وتبادل األفكار 
ورد فيـه مـن   وإن الثقة العامة اليت تتولد عنه ليس يف صحة ما ، باملعامالت القانونية

وقائع نظامية وإمنا يف صحة مظهره النظامي حيث يترتب على التزوير فيهـا إخـالل   
فالسند هنا ، اً بدينه لدى آخر مثل اصطناع دائن سند، بالثقة املنبثقة من هذه احملررات 

ولكنها تقتصر على حمررات معينة ، وال توجد الثقة العامة يف احملررات أياً كانت  .ورزم
وأن يكون ذا قـوة يف  ، ئص بأن يكون احملرر ذا معىن أو مفهوم مستقالً بذاته هلا خصا

والقانون أو النظام هو الذي يضفي الثقـة  . اإلثبات وقدرة على ترتيب اآلثار القانونية
وتتنوع احملررات اليت خيصها املشرع ذه اخلصائص فتشـتمل  ، العامة على احملررات 

  . احملررات الرمسية والعرفية 

                                                 
دار  النهضة ،القاهرة،شرح قانون العقوبات القسم الخاص.عمر السعيد،رمضان )4(

 .145صـ ) ط -د(،م1986،العربية
، م 1982،دار الفكر العربي، القاهرة ، قانون العقوبات الخاص .محمد مأمون،سالمة )5(

 . 408صـ ،الطبعة الثالثة
 .147صـ ، مرجع سابق  ،العامة الجرائم المضرة بالمصلحة . عوض محمد، عوض  )6(



 

 احلقيقـة يف احملـرر حمـل    وال يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر تغيري
بأن يكون الكذب قد وقع يف جزء من أجزاء احملـرر  ، بل يلزم أن يترك أثراً ، التزوير

اجلوهرية أياً كان نوعه ما دام يتوقف على هذا األثر صالحية احملرر اليت من أجلها أعد 
  .احملرر ألداء وظيفته

من ذلك أن احملرر هو السطح الذي يتضمن كتابة مركبة من حروف أو ث خيلص الباح
وللمحررات أمهية كـبرية كوـا   ، أرقام ميكن أن ينتقل ا الفكر من شخص آلخر 

وضبط عالقات األفراد فيما بينـهم أو مـع   ، الوسيلة األقوى لتقرير احلقائق وتثبيتها 
ؤسسات االقتصادية أو فيما بينهم وبـني  ا وهيئاا وكذلك املاالدولة متمثلة يف وزار

ولكن احملرر الذي يصـلح  ، األفراد وأن احلقيقة مدونة بالكتابة أدعى إىل الثقة والبقاء 
ألن يكون حمالً للتزوير هل له شكل معني؟ وإذا كان فهل مـن الضـروري معرفـة    

  ؟ رهمصد
  :توضيح ذلك يف املطالب التاليةسيقوم الباحث ب
  رر املكتوب وعناصره احمل:  املطلب األول
  احملررات حمل احلماية اجلنائية  :املطلب الثاين 

  املظهر املادي للمحرر  : الفرع األول
  املظهر القانوين للمحرر:  الفرع الثاين

  
  احملررات الرمسية :  املطلب الثالث
  احملررات العرفية:  املطلب الرابع

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول
  وعناصرهالمحرر المكتوب 

  
حيوي احملرر كما أسلفنا مفهوماً واضحاً بذاته إذ أنه مكتوب يتضمن حروفاً أو 

فهـو وسـيلة   ، مصطلحات ينتقل بقراءا الفكر إىل معىن معني مبجرد االطالع عليها
وبالتايل له أمهية يف جمال املعامالت ، للتعبري عن الفكرة املترابطة وإثباا شرعاً أو نظاماً 

معىن أو قيمة مستقلة عن الكيان املـادي    فهو من ناحية يعرب عن، النظامية الشرعية و
وبالتايل فإن ما حيدثه العبث به من ضرر ال ينصب على ذلك الكيان املادي املتمثل ، له

فمثالً تقليد توقيع فنان مشهور على لوحة رسم لإليهام ، ا يف الكتابة واملادة املدونة 
حيث أن التوقيع هنا ليس حمرراً وإمنا ، يتحدد يف ذات اللوحة  برمسه إياها فالضرر هنا

اف بذاته بالنسبة وهو من ناحية أخرى يعرب عن مفهوم ك. إشارة لشيء أو عالمة عليه
ـ ووفقاً لذلك فإنه خيتلف عن اإلشارات أو العال. طائفة منهم للناس كافة أو ل ات إذ م

ارها حمرراً يتعارض مع التفسري الضـيق  فإن اعتب ،أا عالمات مادية من خيال أصحاا



 

كما أن املعىن ، يتضمن حروف أو مصطلحات  –مسطور  –للمحرر باعتباره مكتوب 
  . الذي تعرب عنه ال يعدو أن يكون من قبيل داللة اإلشارة 

أو " الكتابـة " ويلزم لكي نكون بصدد حمرر يصلح حمالً جلرمية التزوير أن يتخذ شكل 
ووفقـاً  ، )1(لى هذا األساس ال يعد حمرراً كل ما هو غري مكتوب العبارات اخلطية وع

هلذا القول فإن كافة صور التعبري عن الفكر اإلنساين اليت ال تتخذ شكل الكتابة ال تعد 
بينما ذهب رأي آخر إىل أنه يصح أن تكون الكتابة مكونة مـن  ، من قبيل احملررات 

ن من أنواع احلروف املعروفـة مثـل   عالمات اصطالحية متفق عليها وحىت وإن مل تك
اتفق شراح القانون بأنه ال وقد . وهو الراجح لدي )2(الكتابة املختزلة والشفرة السرية 

كما يستوي أن يكون مدوناً خبـط  ، وال بطريقة حتريره عربة باللغة اليت سطر ا احملرر 
ذلك للمادة اليت يكتـب  وال أمهية ك، اليد أو باآللة الكاتبة أو باملطبعة أو بطريق احلفر

  .عليها احملرر
  

  :عناصر المحرر في الطب الشرعي
قسم أحباث التزييف والتزوير يتكـون   –واحملرر يف نظر خرباء الطب الشرعي 

  :من ثالثة عناصر ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً وهي 

  .)1(دوااأومادة الكتابة : العنصر األول 
  

  : وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام 
  .اد كتابة صلبة مثل األقالم امللونةمو -1
وتتطلب جهوداً خاصـة  ، مواد كتابة لزجة وهي األقالم ذات السن الكروي  -2

ومتتاز مبقاومتها للعوامل اجلوية واحتفاظها بلوـا  ،إلزالتها باحملاليل الكيميائية 
 .ملدة طويلة

                                                 
، الدار الجامعية ، بيروت ، قانون العقوبات القسم الخاص . محمد زآي ، أبو عامر  )1(

 .94صـ ) ط. د( ، م1981
 .  467صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص في قانون العقوبات .  عبدالمهيمن، بكر ) 2(
اهرة  . جرائم التزوير في المحررات . عزت ، عبدالقادر  )1( ة   ، الق م 1994، دار الكتب القانوني

 . 16صـ ، ) ط.د(، 



 

اف إليهـا  مواد الكتابة السائلة وهي عبارة عن سوائل مائية ذائبة يف املادة مض -3
 . مواد تساعد على حفظها من التلف مثل األحبار الكربونية وامللونة 

  
وهي املادة اليت سطر عليها احلروف أو الكالم أو العالمـات  : الورق: العنصر الثاين 

  .االصطالحية املتفق عليها
  

قسـم  وهي الوسيلة اليت يعرب ا الشخص عما يريده وهي تن :الكتابة : العنصر الثالث
  : ىل نوعني إ

 طبيعية وكتابة يدوية غـري طبيعيـة   وتنقسم إىل كتابة يدوية : الكتابة اليدوية   ) أ
ولكي ال يكون هناك لبس لدى القارئ فإن الطبيعية هي الكتابة اليت تصدر عن 

عود عليها فإذا حدث وتـدخلت عوامـل   تالشخص بصورة تلقائية حبركات 
لمية مثالً فإن اليد تنحرف وتسلك خارجية مثل السرعة يف الكتابة أثناء ندوة ع

سبيالً غري الذي اعتادته عليه فينشأ عنه الكتابة اليدوية غري الطبيعية كـذلك  
 .تتضمن الكتابة باليد غري املعتادة أو تغيري حجم األلفاظ

 :وتنقسم إىل قسمني مها: الكتابة اآللية   ) ب
  .الكتابة على اآللة الكاتبة -1
 .الطباعة -2

  
أما من حيث  ، ال خيتلفون مع شراح القانون يف مكونات احملرر أم الباحث  ويف رأي

اعتمادهم على الورق كمادة سطر عليها احملرر فألنه املادة الوحيدة األكثر اسـتخداماً  
  .يف إثبات الروابط واملعامالت يف هذا العصر والذي بات بنا تسميته بعصر الورق 

كتب ا احملرر وال املادة اليت سطر عليها هذا بأنه ال م اللغة اليت وخيلص الباحث من 
وليس بشرط أن تكون الكتابة خبط اليد فقد تكـون غـري   ، فقد تكون ورق أو غريه 

  .يدوية 



 

وأن القانون ال حيمي الكتابة يف ذاا وال حيمي شكل احملرر وصورته وإمنا حيمي الثقـة  
  فـرد  تب عليها الضـرر لل ة يترألن اإلخالل ذه الثق، اليت ميكن أن توضع يف احملرر

  .أو للدولة
يـه  بل جيب أن تتـوافر ف ، ولكن ليس كل حمرر ذا املعىن يصلح حمالً جلرمية التزوير 

ة مع معرفة مصدره ولو يف الظاهر وهذا ما يطلق عليـه  داسرداً لواقعة أو تعبرياً عن إر
وهذا ما سيتم  .ويكون هذا احملرر حجية للتمسك به يف مواجهة الغري ، املظهر املادي 

  .إيضاحه يف املطلب التايل
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  يةئالمحررات محل الحماية الجنا

  
يرجع االهتمام باحملررات إىل النشأة األوىل للدولة منذ القدم وإىل الذين تربعوا 

وما ترتب على ، على العرش للحفاظ على سلطام ومصاحلهم اليت اندجمت مبواطنيهم 
طبيعـة احلقـوق   نتيجـة الخـتالف    )1(تطرف يف التجرمي والعقابذلك من مبالغة و

ومـا اسـتتبع ذلـك    ، الشخص يفها القانوين حسب نسبتها إىل الدولة أو إىل يوتك
اختالف يف طبيعة احلماية اجلنائية وأشكاهلا على احملررات اتساقاً مع هذا بالضرورة من 

ية يف عالج احلماية اجلنائيـة  االختالف والذي جنم عنه اختالف يف التنظيمات القانون
  . على احملررات 

كما أوضحنا إىل وجود حق اتمع يف الثقة يف احملررات اليت حتفظ األمر بنا فإذا انتهى 
وحتمية محاية هذه الثقة وتلك احلقوق من العـدوان عليهـا   ، ا حقوقه على اختالفه

                                                 
 . 32صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص في قانون العقوبات . عبدالمهيمن، بكر   )1(



 

اجلاين عندما يغري احلقيقـة   فاحملرر هو املوضوع املادي الذي يقع عليه سلوك . بالتزوير 
  . والثقة فيه هي حمل احلماية اليت يقررها القانون عندما يعاقب على جرائم التزوير 

  لذا يشترط يف احملرر الذي حيميه القانون أو النظام أن يتوافر فيـه عنصـر الشـكل   
  )2(. وعنصر املضمون، وعنصر املصدر 

  
املظهر :هلما املظهر املادي وثانيهماران أوأن يتوافر للمحرر مظه، هذه العناصر  تستلزم

  :ونفصل ذلك فيما يلي، القانوين 
  
  
  

  الفرع األول
  المظهر المادي للمحرر

  

احملرر كما أسلفنا جمموعة من العالمات والرموز تعرب اصطالحاً عن جمموعـة  
فجـوهره أنـه   . مترابطة من األفكار واملعاين الصادرة عن شخص أو أشخاص معينني 

تعبري  عن فكرة باعتباره أداة للتفاهم وتبادل األفكار فمن مث جيب أن يكـون  وسيلة 
تعبرياً عن معاين وأفكار مترابطة فيما بينها لكي يكون له أثر يف املعـامالت القانونيـة   

   )1(. واالجتماعية ويكون له قيمة قانونية واجتماعية 
  

التزوير يلـزم فيـه أن   أن احملرر الذي يصلح أن يكون حمالً جلرمية ويعين ذلك 
وسوف نتوىل " يكون له مصدر " وأن " يكون له مضمون" وأن " شكل الكتابة" يتخذ 

  .دراسة هذه العناصر تباعاً
  

  :شكل احملرر : أوالً 

                                                 
 . 93 صـ، مرجع سابق ، بات القسم الخاص قانون العقو. محمد زآي ، أبو عامر  )2(
 .246صـ ، مرجح سابق ، الخاص  شرح قانون العقوبات القسم، محمود نجيب ، حسني  )1(



 

رج كافة صور ختيلزم أن يتخذ احملرر شكل الكتابة أو العبارات اخلطية وبذلك 
العداد احلاسب ك، لكتابة من معىن احملررالتعبري عن الفكر اإلنساين اليت ال تتخذ شكل ا

وما دام شكل احملرر متثل يف كتابة فسيان بعد . عالمة أو ماركة أو  الستهالك الكهرباء
وأن يكون مكتوباً ،  اأو كله ابعضه الكتابة قد دونت باليد أم مطبوعةذلك أن تكون 

  )2( .وأن يكون على ورق أو قماش أو جلد، خبط املزور أم خبط غريه 
ومىت توافرت الكتابة فال أمهية للغة اليت استعملت يف كتابة احملرر فيستوي أن تكـون  
لغة وطنية أو أجنبية كما ال يشترط أن تكون هذه اللغة اليت كتب ا احملرر مفهومـه  

حمرر بلغة الشفرة  للكافة إذ يكفي أن تكون مفهومة ولو لفئة من الناس مثل التزوير يف
ملا كان احملرر إعالناً عن إرادة أو إثباتاً لوقائع فإن ذلك يقتضـي  و ، أو بطريقة برايل

يستلزم أن تكون وبقاء احملرر فترة زمنية إلمكان الرجوع إليه واالستعانة به عند احلاجة 
املادة اليت يكتب ا واملادة اليت يكتب عليها تتسم بالدوام األمر الذي يستوجب نفي 

فتنتفي صفة احملرر  عن الكتابة اليت تدون ، أداة غري مستقرة التزوير الواقع يف مادة أو ب
  )1(.على الرمال أو على اجلليد

  

  : مضمون احملرر : ثانياً 
ميكن ، أن يكون له مضمون ومعىن ، يشترط يف احملرر الذي يصبح حمالً للتزوير 

ية احملرر وتنتفي صالح، ريف فيه لتغيري والتبديل الذي نشأ عن التحمن خالهلما معرفة ا
انصب التحريف والتبديل على جزء ال يعد من كتابته ألن تغيري احلقيقة هنا  اللتزوير إذ

ومع ذلك فليس كل مضـمون  ، احملرر  عرب عنهي ياملترابط الذ ال ينصرف إىل الفكر
يضفي على املكتوب صفة احملرر وإمنا يتعني أن يكون هذا املضمون ذا قيمـة قانونيـة   

وميكن أن يعرب املضمون عـن إرادة  ، آثار معينة مثل حماضر التحقيق ميكنها أن ترتب 
   )2(. منتجة آلثار قانونية مثل قرارات التعيني والعقود

                                                 
، م 1978 ،مطبعة النهضة الجديدة ، القاهرة، جرائم التزييف والتزوير . رؤوف ،عبيد )2(

 .84صـ ، الطبعة الثالثة 
ات القسم الخاص     .فوزية ، عبدالستار  )1( انون العقوب اهرة  ، شرح ق ة  ، الق ، دار النهضة العربي

 .270صـ، الطبعة الثانية، م2000
 .182صـ ، مرجع سابق، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . عوض محمد ، ض عو) 2(



 

أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية اليت حتملها بطاقات إثبات الشخصية وتراخيص 
ن إومحل السالح وقيادة السيارات وجوازات السفر وغريها فليست يف ذاـا حمـرر   

 ا ليست  ىهلا بآخرافإن نزعها واستبد ااتصلتال يقوم به التزوير ألن الصورة يف ذا
ـ وهذا ما أخذ بـه   حمرراً الفتقادها إىل الداللة التعبريية اليت متثل مضمون احملرر نظم امل

عمالً بقاعدة عدم جـواز التوسـع يف    )4( يف السابق املشرع املصريو ، )3(السعودي 
  . اجلنائية تفسري النصوص 

ستبداهلا بصورة يف حني ذهب بعض الفقهاء إىل القول بأن نزع الصورة الفوتوغرافية وا
وحجتهم أن الصورة هي رمز دال على شخصية من ينسب احملـرر  ،أخرى يعد تزويراً

وحيث أن هذا الوضع . )1( ته يف حتديد املعىن املستفاد منهإليه فهي تساهم مع سائر بيانا
لتجرمي استبدال الصورة  املشرع املصري  تدخلبالغاً باملصلحة العامة فقد ميثل إضراراً 

بالقانون رقـم   الشمسية احلقيقة بأخرى ال ختص صاحب الوثيقة حتت وصف التزوير
من قانون العقوبات اليت حتدد طرق التزوير  211م بتعديل نص املادة 1984لسنة 9

 ضـمن ملزورة حمل الصورة الصحيحة وضع الصورة اتعديالً من شأنه إدراج ، املادي 
طرق التزوير املادي ليعطي بذلك ملفهوم الشكل الكتايب للمحرر مفهوم أكثر اتسـاعاً  

يف اململكـة العربيـة   املنظم وج املنظم السعودي ج املشرع املصري حيث  اعترب 
 خلطـورة هـذه  ، يعد تزويراً يعاقب عليه النظامالسعودية أن تغيري الصورة الشمسية 

  صدر قرار جملـس الـوزراء   به من ضرر على األفراد أو الدولة لذا وملا تسب، اجلرمية 
هـ الذي جرم حالة نزع الصورة الشخصية من علـى  3/1/1406وتاريخ  3/رقم 

                                                 
م هـ     )3( ر بالرياض رق ـ  5/8/1400في   1/55/قرار هيئة الحكم في قضايا التزوي مجموعة  ، ه

 .94صـ، الجزء األول ، القرارات الجزائية 
ه في    ، م 1934يناير سنة   15جلسة ، نقض جنائي  )4( د فت ،سرور : مشار إلي الجرائم  .حي أحم

ة    اهرة  ، المضرة بالمصلحة العام ة  دار النهض ، الق ى  ، 1963، ة العربي ة األول . 314صـ ،الطبع
ه اء في ذي ج ه " ال ه محل   بأن مية ليست ل ى رخصة رس ية عل إذا وضع شخص صورته الشمس

ب     ان يترت ل وإن آ ذا الفع ي فه ة الحقيق احب الرخص ورة ص   =ص
ى نفس الم    تغيير ضمني في معنى الرخصة إال أ عليه=   ع عل م يق م يحصل    نه تغيير ل سطور ول

ة    دم           بإحدى الطرق المبين ًا لع رًا جنائي اره تزوي ذلك ال يمكن اعتب ادي ول ر الم انون للتزوي في الق
 ".جواز التوسع في تأويل أحكام قانون العقوبات

ات  . عمر السعيد، رمضان   )1( انون العقوب ؛ 146صـ  ، مرجع سابق   ، القسم الخاص    شرح ق
 .248صـ ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  .محمود نجيب ،  حسني



 

وثيقة ووضع صورة أخرى بدالً منها واعتبار ذلك عمالً من أعمال التزوير املعاقـب  ال
  .عليه

  

  :مصدر احملرر : ثالثاً 
فإذا استحال حتديد مصـدره أو  ، أن يكون للمحرر مصدر واضح فيه ينبغي 
. وتنتفي معها صالحيته ألن يكون حمالً للتزوير، فإن صفة احملرر تنتفي ، تعذرت معرفته

أي شخصـية مـن   ، ألن من خصائص فكرة احملرر أنه يكشف عن شخصية صاحبه 
احملرر معروف املصدر حني يكون ويكون ، تستند  إليه األفكار واملعاين الواردة يف احملرر

مذيالً بتوقيع لشخص ما أو خبتم جلهة معينة أو على األقل حني يذكر فيه اسم الفرد أو 
على ، عني فيه اجلهة املصدرة ولو مل يكن مثة توقيع هلذا الشخص أو ختم لتلك اجلهة ت

ـ  أن املقصود مبصدر احملرر ليس بالضرورة من ق   مونه ام بكتابته بل من عرب عـن مض
وهـو  ، وبناء على ذلك يكون مصدر احملرر هو من أماله إذا دون بواسـطة غـريه    

ومؤدى ذلك أنه ال يعتد بتغري احلقيقة يف كـل  )1(. األصيل إذا كان من أماله نائباً عنه
فاحملرر الذي يكتب فيه على سبيل الروايـة أن  ، مكتوب ال يتيسر معرفة من أصدره 

الً دون أن يظهر منه من كاتب هذه العبارة ال يصلح بـأي  شخصاً معيناً مدين آلخر مث
وهـذا  . حال مستنداً وال ميكن أن يتكون به تزوير مهما كان مضمونه خمالفاً للحقيقة 

  )2(.كالشكوى اليت تقدم من جمهول، حكم كل حمرر جمهول مصدره 
وىل منه ويتخذ التوقيع صور خمتلفة فقد يكون بذكر االسم كامالً أو بذكر األحرف األ

بل يصلح كتوقيع العبارات الدالة على عالقة معينـة مثـل   ،أو التوقيع باسم الشهرة
  )3(. أو بتعيني وظيفته تعييناً نافياً للجهالة ، والدك أو أمك أو شقيقك أو أخوتك 

وإمنا يكفي ، ليس شرطاً أن يكون احملرر موقعاً بإمضاء أو خامت أو بصمة أصبع إال أنه 
سواء من خالل العبارات ، ال لبس فيها وال غموض ، بصورة قاطعة أن يعرف مصدره
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، والغاية من معرفة مصـدر احملـرر  . املدونة فيه أو من خالل العالمات املرسومة عليه
إذ ال . حتديد الضرر الذي يترتب على تزويره واجلهة اليت ينصرف إليها هذا الضـرر 

وال ضرر من تزوير سند دين ، ضرر من تزوير شيك ال يعرف منه من هو الذي سحبه 
هناك عناصر غري مؤثرة يف توافر صـفة احملـرر علـى    و. ال يعرف منه من هو املدين

  .املكتوب
  
  
  

  الفرع الثاني
  المظهر القانوني للمحرر

  

ال يكفي أن يكون للمحرر مظهر مادي يتضمن الشكل واملضـمون ومعرفـة   
ين الذي ينبين على قيمته القانونيـة  بل يلزم مع ذلك  أن يتوافر املظهر القانو، مصدره 

إمكان إحداث أثر قانونيوفيمـا  ومن مث املتمثلة فيما يتمتع به احملرر من قوة يف اإلثبات 
  :يلي بيان ذلك

  : قوة احملرر يف اإلثبات : أوالً 
وهي اليت يريد القانون ، الثقة العامة يف احملررات تتوقف على قوا يف اإلثبات 

ويقصد بقوة اإلثبات مدى صـالحية احملـرر   . ا بتجرمي فعل التزوير أو النظام محايته
الذي يستوي فيه أن يتضمن األخبار ، واالحتجاج به يف مواجهة الغري، إلثبات واقعة ما

أو يتضـمن  ، أو الشهادة على حصول وقائع معينة كمحاضر التحقيق أو اجللسـات  
أن يكون دليالً  -احملرر –وي فيه كما يست، التعبري عن إرادة صاحبها كالعقد والوصية 

ة أي مل يتم إعداده من قبل للتمسك أو يكون دليالً باملصادف، كالعقد معد عند إنشائه 
عن إنشائه أصبح صـاحلاً ألن يكـون دلـيالً     هولكن لظروف مستقل، به يف اإلثبات 

   )1(. كاخلطاب العاطفي
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عث الثقة العامة إال فيما يعد جوهرياً ال تنب، إال أن احملرر قد يتضمن كثرياً من البيانات 
أي ، ويتعني معه قصر العقاب على التزوير يف هذه البيانات اجلوهرية دون غريها ، منها

وحتديد البيان اجلوهري ، حيث يتحقق االعتداء على املصلحة اليت حتميها مواد التزوير 
وتـأثري   ، اإلثبـات يف احملرر جيب أن يتوقف على مدى ما يفيده هذا البيان من قوة يف

إن القـانون ال يتطلـب أن   . قانوين بالنظر إىل الغرض الذي مت إعداد احملرر من أجله 
من وقت حتريره ألن يتخذ سند أو حجة باملعىن القانوين بل يكفي يكون احملرر قد أعد 

للعقاب على التزوير أن يقع تغيري احلقيقة يف حمرر ميكن أن يصور عند من يقـدم لـه   
خمالفة للحقيقة وبذلك فالبيان اجلوهري هو الذي جيب وجوده يف احملرر ليكون عقيدة 

وهذا ما ذهبت إليـه حمكمـة   ، مستوفياً الشكل القانوين وحمققاً الغرض املقصود منه
  )1(. النقض مبصر

مع العلم بأن قوة احملرر يف اإلثبات ال .  )2(كما أخذ بذلك يف اململكة العربية السعودية 
  سيتم إيضاحها يف املطلب الثـاين أي أنواع احملررات واليت. مجيع احملررات تندرج على

ما دامت مستوفية ملظهرها القانوين أما ، فاحملررات الرمسية يكون  هلا دائماً قوة إثبات 
  . احملررات العرفية فهي اليت يتم البحث بصددها عن قوة اإلثبات 

فإن تغيري احلقيقة فيه يؤدي إىل قيام جرميـة   فاحملرر الرمسي له قوة إثبات يف ذاته وهلذا
ومن مث فالضرر ناشئ مبجرد حدوث تغيري ، ولو مل حيدث ضرر مادي ملموس، التزوير

مبعىن أن .احلقيقة يف هذه احملررات ويتحقق ولو معنوياً باعتباره خيل بالثقة العامة للدولة 
وإمنا هو أثر ونتيجة تتحقق الضرر يف هذه احملررات ال يتطلب كركن أساسي يف اجلرمية 

أما احملرر العريف فليس له يف ذاته قـوة تدليليـة كـاحملرر    . حتماً مبجرد تغيري احلقيقة 
وإمنا يتحقق الضرر إذا مت ، ة تغيري احلقيقة فيهاضرر حلظلذا فال يتصور وقوع ال، الرمسي
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حيث تقرر أنه ال يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في  60ص ، 1 جالجزائية 
ة التي من       ، المحرر بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهري

د ال  ا أع ه  أجله رر إلثبات ات      ، مح ن بيان وهري م ر ج ان غي ي بي ة ف ر الحقيق ع تغيي وإذا وق
 .المحرر فال تزوير



 

  ولـة كـأثر  واجلهـات الرمسيـة يف الد   ه أمام الغريواستعماله من قبل حمرره أو حمرر
  .كنتيجة لوقوع اجلرميةأو  

  

  :األثر القانوين للمحرر: ثانياً
ألن قوة اإلثبات ، إن هذا األثر يف الواقع ال يعدو أن يكون حتديد لألثر األول 

من شأا أن تؤدي إىل ترتيب أثر قانوين معني على الوقـائع  ، اليت تتمتع ا احملررات 
وتظهر أمهية هذا األثـر لـبعض   ، مل عليها احملرر املثبتة من خالل البيانات اليت يشت

الفتقاد بعضها للقوة احملدثة لآلثـار القانونيـة مثـل    ، احملررات العرفية دون الرمسية 
ففـي هـذا   .  )1(اصطناع خطاب باسم أحد  عظماء التاريخ وبيعه على أنه من اآلثار

الفتقادها لقوة اإلثبات أو املثال ال يترتب على تغيري احلقيقة أي أثر قانوين ويرجع ذلك 
لعدم وقوعها على حمرر باملعىن القانوين مبعىن أا ال تقع حتت طائلة أحكـام التزويـر    

فاحملرر مبظهريه املادي . لة اجلنائية عنها حتت وصف قانوين آخر اءوهذا ال مينع من املس
القـانون آثـاراً   والقانوين جمموعة متكاملة من املعاين واألفكار املترابطة يرتب عليها 

  . نظراً ملا حتدثه يف نفوس املطلعني عليها من اقتناع وثقة ، قانونية معينة
  : وتنقسم احملررات إىل نوعني مها 

  حمررات رمسية  -1
  نتناول إيضاح كال منها يف مطلب مستقل  .حمررات عرفية -2
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  المطلب الثالث
  المحررات الرسمية

  

  : تعريف احملرر الرمسي 
وتـاريخ   114 يرد يف نظام مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقـم  مل  

هــ  5/11/1382وتـاريخ   53هـ املعدل باملرسوم امللكي رقم 26/11/1380
  املادة اخلامسة من النظام نفسهتعريفاً للمحررات الرمسية وإن كان قد ذكر أمثلة هلا يف

داً للمحررات الرمسية ولكن ذكر أمثلة كما مل يضع قانون العقوبات املصري تعريفاً حمد
إال أن املادة العاشـرة مـن   . )1(من مواد أحكام التزوير  213و  211له يف املادتني 

  عرفـت احملـررات الرمسيـة بأـا     املصري قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية 
ى يديه أو األوراق اليت يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت عل" 

وذلك طبقاً لألوضـاع القانونيـة ويف حـدود سـلطته     ، ما تلقاه عن ذوي الشأن 
ويف النظام السعودي ميكن أن يؤخذ تعريف احملررات الرمسية مـن  ،  )2(" واختصاصه 

الورقة الرمسية هي اليت يثبت فيهـا  " ... قوله :بعض النصوص الدالة عليه واليت منها
ة عامة ما مت على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن موظف عام أو شخص مكلف خبدم

  . )3(.."  وذلك طبقاً لألوضاع النظامية ويف حدود سلطه واختصاصه
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كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي خمطوط ال أصل له " وقوله 
أو حمرف عن األصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو ختماً أو بصمة أصبح مـزوراً أو  

صكاً رمسياً أو أوراقاً هلا قوة الثبوت سواء كان اإلتالف كلياً أو جزئيـاً أو زور   أتلف
  )4(..." شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية 

حيث جند أنه ذكر أمثلة ملا يعد من احملـررات الرمسيـة ومنـها الصـكوك الرمسيـة      
ملستندات والسـجالت  والشهادات الدراسية وشهادات اخلدمة احلكومية واألوراق وا

  . الرمسية 
ومما تقدم ميكن التوصل إىل تعريف احملرر الرمسي بأنه كل صك أو ورقة تصـدر عـن   

  .)1(أو يدخل فيها طبقاً لألنظمة واللوائح إلعطائها الصفة الرمسية ، موظف عام 
  

وقد جرى الفقه والقضاء على ذلك بأن احملرر الرمسي يف أحكام التزوير هو كل 
اعطائه در أو شأنه أنه يصدر عن موظف عام خمتص بتحريره أو التدخل فيه وحمرر يص

  .ضي به القوانني واللوائح الصفة الرمسية مبوجب ما تق
  

  : الشروط الواجب توافرها في المحرر الرسمي 
ومـن مث فـإذا   ،الصفة الرمسية للمحرر تنبع من تدوين املوظف العام للمحرر 

توجب تدوين احملرر بواسطة هذا املوظف املختص علـى  كانت اللوائح املنظمة للعمل 
فإن تدوين احملرر على غري هذا النموذج ال ينفي عـن  ، ا الغرض ذمنوذج معني أعد هل

ويتنوع دور  )2(. ألن الصفة الرمسية للورقة تستمد من القائم بتحريرها، احملرر رمسيته 
ل دوره يف إثبات مجيـع بيانـات   فقد يتمث، املوظف بالنسبة للبيانات الواردة يف احملرر

أصحاب الشأن يف احملرر وقد يقتصر دوره على إثبات أقوال ، احملرر بعد التحقق منها 
كذلك تعترب الورقة اليت يقوم أصحاب الشأن بتحريرها رمسية . من صحتها  دون حتققه
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رفيـة  أما قبل هذا التدخل فالورقة ع، عتمادها إمىت تدخل املوظف بالتأشري عليها أو ب
بل إنه ال يشترط لتوافر صفة الرمسية يف صدد قيام جرمية التزوير صدور احملرر مـن  ،

بلي يكفي لتحقق اجلرمية أن ينسب صدوره كذباً إىل موظف  هاملوظف املختص بتحرير
  )1(.خمتص بتحريره 

  :ونصل إىل أنه يشترط يف احملرر الرمسي ثالثة شروط هي
  . ه لوظيفته أو من مكلف خبدمة عامةصدور احملرر من موظف أثناء تأديت -1
 . أن يكون املوظف خمتصاً بتحرير الورقة الرمسية  -2
 .أن يراعى يف حتريرها األوضاع املقررة نظاماً -3
  

  : )2(أنواع المحررات الرسمية
هي تلك اليت تصدر من السلطتني التشريعية والتنفيذيـة  . احملررات السياسية  )أ (

  .ة والوزارية واملعاهدات واإلتفاقات الدوليةكالقوانني واألوامر امللكية السامي
وهي تلك اليت تصدر عن السلطة القضـائية وحيررهـا   . احملررات القضائية  )ب (

القضاة وأعوام كاألحكام واألوامر اجلنائية وحماضر اجللسات والتفتـيش  
 .ض الدعوىئوأوراق احملضرين وعرا

صاحل اإلدارية سواء وهي تلك اليت تصدر عن اجلهات وامل. احملررات اإلدارية  )ج (
وختتلف باختالف أوجه نشاط الدولة كشهادات ، منها املركزية والالمركزية 

 .والشهادات اإلدارية، والبطاقات الشخصية، امليالد والوفاة ورخص القيادة 
هي تلك احملررات اليت يتوىل تدوين بياناا املتمثلة يف إثبات  .احملررات املدنية  )د (

ور رمسي خمتص ومن أمثلتها وثائق الزواج والطالق إقرارات ذوي الشأن مأم
 .وسائر حمررات الشهر العقاري 
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  المطلب الرابع
  المحررات العرفية

  

  :تعريف احملرر العريف
أي . احملرر العريف هو كل حمرر ال يعد رمسياً أو ال تنعقد له صفة احملرر الرمسي 

ة الرمسية طبقاً ملا تقضي بـه  كل حمرر ال يقوم بتحريره موظف خمتص مع إعطاءه الصف
وميكن اإلشارة ، وعلى ذلك يتعذر مجع احملررات العرفية يف أنواع ، القوانني واللوائح 

  . واإليصاالت، إليها باألمثلة فمنها العقود العرفية والسندات املديونية 
الشأن بأنفسهم دون أن يتدخل موظف  وفاحملررات العرفية هي األوراق اليت حيررها ذو

ها بعيداً عـن تـدخل أي جهـة    مبعىن ما تعارف الناس على صياغت، عام يف حتريرها 
حبيث تكون حجة بني املتعاقدين وترتب آثاراً قانونية إذا مل تكن خمالفة للنظام ، عمومية

  )1(.العام واآلداب 
أما الورقة العادية فهي اليت تكـون  " ... وقد بني النظام السعودي احملرر العريف بقوله 

  .  )2(" موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته 
  من قلد أو زور توقيعاً أو ختمـاً لشـخص آخـر    " ونص عليه يف موضع آخر بقوله 

  .)3(.." أو حرف بطريق احلك أو الشطب أو التغيري سنداً أو أي وثيقة خاصة عوقب  
فـال  ،رات صفة رمسية فإذا مل تكتسب هذه احملر"... كما بينها القانون املصري بقوله 

يكون هلا إال قيمة احملررات العرفية مىت كان ذوو الشأن قد وقعوهـا بإمضـاءام أو   
  )4(. بأختامهم أو ببصمات أصابعهم 
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صـدورها إىل شـخص أو أشـخاص     واألصل أن تصدر احملررات العرفية أو ينسب
صـدوره إىل   غري أن احملرر يكون عرفياً كذلك لو كان  صادراً أو منسـوباً ، عاديني

 الالزمة إلسباغ صفة الرمسية عليـه موظف عام إذا فقد شرط من الشروط اجلوهرية 
كأن يكون خارجاً عن حدود سلطة املوظف أو اختصاصه أو غري مطابق للشكل الذي 

كذلك احملرر الصادر من املوظف العام املتعلق بشؤونه اخلاصة كعقد ، استوجبه القانون 
  .حمرراً عرفياًإجيار مرتل يؤجره يعد 

  

  : أقسام المحررات العرفية 
  )1( :وتنقسم احملررات العرفية إىل نوعني

فهي أدلة مهيأة وتكون بالتـايل  ، احملررات العرفية اليت أعدت مقدماً لإلثبات   )أ (
فمجـرد تغـيري   . ومثاهلا العقود اليت حيررها األفراد، موقعه من ذوي الشأن 

الطرق املنصوص عليها يكفـي لتـوافر    احلقيقة يف مثل هذه احملررات بإحدى
يف الوقت الـذي   -احملرر –جرمية التزوير مىت كان من املمكن أن يترتب عليه 

 .وقع فيه فعل التغيري ضرر للغري ولو كان الضرر حمتمالً 
ويشترط يف هذا النوع من احملررات العرفية من وجود كتابة تدل على الغرض 

توقيع هذا النوع من احملررات ممن حيـتج   بومع وج، املقصود من احملرر العريف
 احملـرر  األمر الذي يترتب عليه أن يعتـرب ،  به عليه مشتمالً على اسم املوقع

  .العريف حجة مبا دون فيه على صاحب التوقيع
فهي أدلة عارضـة والغالـب أال   ، تعد مقدماً لإلثبات  مل احملررات العرفية اليت  )ب (

املرتلية اخلاصة اليت يدون فيها الشـخص   تكون موقعة مثل األوراق والدفاتر
ومع ذلك تكون هلا حجية يف اإلثبات تتفاوت قـوة  ، معامالته أو حركة أمواله

ذكر فيها صـراحة أنـه   وضعفاً حبسب ما يتوافر هلا من عناصر اإلثبات كأن ي
كلما كـان  ، أن التغيري يف هذا النوع من احملررات يعترب تزويراً . استوىف ديناً
 .أو النظام يعتربها دليالً أو قرينة لإلثبات أمام القضاء القانون
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ينتقـل ـا   بقراءا ذا نصل إىل أن احملرر مكتوب يتضمن حروفاً أو مصطلحات 

على أن ، يتخذ شكل الكتابة مبعىن أنه ، الفكر إىل معىن معني مبجرد االطالع عليها 
أن يكون هلذا احملـرر حجيـة    إىلقعة أو تعبرياً عن إرادة تؤدي تتوافر فيه سرداً لوا

وهذا احملرر ينقسم إىل نـوعني مهـا احملـررات    ، مع وضوح مصدره ، للتمسك به 
الرمسية وهي األوراق اليت يثبت فيها موظف عام ما مت على يديه أو ما تلقاه من ذوي 

  .والنوع األخر هي احملررات العرفية وهي ما ال تنعقد له صفة احملرر الرمسي، الشأن 
عد أن أوضحنا ما املراد باحملرر يف جرمية تزوير احملررات ينبغي أن نتناول أركان هذه ب

  :واليت تتكون من ركنني كبقية اجلرائم األخرى مها، اجلرمية 
  .الركن املادي -1
 .الركن املعنوي -2
  

  .مستقل بوهو موضوع مبحثنا التايل وسنخصص كل ركن منها يف مطل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  المبحث الثاني

  ان جريمة تزوير المحرراتأرآ
  :تمهيد

مها الـركن  ، تقوم على ركنني التزوير يف احملررات جرمية كغريها من اجلرائم 
املادي والركن املعنوي يتحقق الركن املادي فيها بتغيري احلقيقة يف حمرر بطريقـة مـن   

على أساس احلـاق  ، تغيرياً من شأنه إحداث ضرر لآلخرين ، الطرق املنصوص عليها
وليس كركن مستقل بذاته إىل جانب ، الضرر كعنصر من عناصر الركن املادي شرط
 اجلنـائي  القـانون  شراحذهب إليه بعض  وفقاً لرأي، ركن املادي والركن املعنوي ال

مشـاكل    وما يـثريه مـن  ،  )1(وحجتهم أن الضرر له أمهية كأثر مترتب على التزوير
حق الضرر لالرأي الذي ي وأسلفنا وأُيدهذا الرأي كما سبق  عديدة ودقيقة وقد انتقد

  .بالركن املادي
فال يتفق مع املنطق أن أمهية عنصر معني بالنسبة جلرمية معينة أن خيتل التقسيم الرئيسي 

 يف وإمنا يكفي اعطائه ما يالئمه من أمهيـة وهـو  ، ألركاا من أجل إبراز هذا العنصر
  .موضعه الطبيعي بني عناصر اجلرمية

وهو هدف اجلاين مـن  ، اجلاين  بتوافر القصد اجلنائي لدىملعنوي فيتحقق أما الركن ا
وراء ممارسة السلوك اإلجرامي يف احملرر ويتوافر القصد اجلنائي بتوافر النية إىل جانب 

   .إرادة النشاط ونتيجته مع العلم بكافة عناصر الواقعة اإلجرامية
  :تقسيم 

  .مطلب مستقل على النحو التايلسوف نتناول كل ركن من هذين الركنيني يف 
  .الركن املادي: املطلب األول 
  .الركن املعنوي:املطلب الثاين
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  المطلب األول
  الرآن المادي في جريمة تزوير المحررات

  
التزوير كما أسلفنا تغيري احلقيقة يف حمرر بطريقة من الطرق املنصوص  عليها يف النظام  

ات األخرى إن هذا التعريف للتزوير والتعريف، تغيرياً من شأنه إحداث ضرر لآلخرين
  :يتضح منها عناصر الركن املادي جلرمية التزوير وهي  ،اليت سبق وأن ذكرناها 

  .تغيري احلقيقة -1
 .حدوث هذا التغيري يف حمرر -2
 .طرق التزوير -3
 .الضرر -4

  :إيضاح كل عنصر من هذه العناصر على حدة على النحو التايل سيتناول الباحث 
  

  ألولالفرع ا
  تغيير الحقيقة

  
  .ماهية تغيري احلقيقة: أوالً

إذا حدث تغيري يف حقيقة ما هو مكتوب  ة التزوير ال تتكامل عناصرها إالجرمي
وميثل تغيري احلقيقـة العنصـر األول يف   . أو يف حقيقة ما تقرر كتابته فيه ، يف احملرر 

فهـو  . جرمية التزويرائه تنتفي وتتمثل أمهيته يف أنه بانتف، الركن املادي جلرمية التزوير 
والكذب يتضمن تغيرياً للحقيقة اليت يعين ا ، التزوير كذب مكتوب ف. جوهر التزوير

وجود التغيري مـن  والعربة ب. إظهار أمر معني يف غري الصورة اليت جيب أن يكون عليها
وم لو عدمه هي مبقارنة الصورة اليت انتهى إليها نشاط الشخص بالصورة اليت كانت تق

فإن كانت مغايرة هلا كنا بصدد تغيري للحقيقة أما إن كانـت  ، مل حيدث هذا التصرف
  )1(.مطابقة فال تغيري وتبعاً ال تزوير
                                                 

ات الخاص     .حسن صادق، المرصفاوي  )1( انون العقوب أة  ، السكندرية  ا،المرصفاوي في ق منش
  .110صـ،)ط -د(،م1991،المعارف



 

فالذي يعول عليه هو النتيجة فتغيري احلقيقة هو إحالل أمر غري صحيح حمـل األمـر   
اك يف حالة إمس بعدم توافر تغيري احلقيقة)2(حكم يف فرنسا  ولذلك، احلقيقي الصحيح 

وذلك ألن فعلـه  ، ها مبا يترتب عليه إثبات أمر ما يد شخص ال يعرف الكتابة وحتريك
أو ، يقة ملن نسبت إليـه الكتابـة   الشخصي ال يعدو أن يكون تعبرياً عن اإلرادة احلق

قـد   اإلمضاءألن صاحب ، ع امضاء الغري على احملرر بناء على تفويضه يف ذلك يتوقب
  . احملرر إليهرضي بأن ينسب 

وتغيري احلقيقة له داللته القانونية اليت ال تتفق حتماً مع داللته ، احلقيقة مشتقة من احلق 
وال يعين هذا مطلق املسـاس  ، اللغوية فالداللة األوىل مستمدة من علة جترمي التزوير 

يـان أو  بل املقصود ا املساس الذي يؤدي إىل تغيري أصل احلقيقة أو الب ،بكتابة احملرر
كما يتعني من ناحيـة  ، عنصر فيه حيث يكفي  أن يكون فعل التغيري جزئياً أو نسبياً 
والقاعدة األوىل توسـع  ،أخرى أن ميس تغيري احلقيقة املركز القانوين للغري دون رضائه 

  .  )3( من هذه الداللة ري احلقيقة والقاعدة الثانية تضيقمن داللة تغي
د به أن ورود التغيري على بيان واحد يف احملرر يكفي لقيـام  فتغيري احلقيقة اجلزئي يقص

ألن أقل قدر مـن  ، جرمية التزوير ولو كانت سائر البيانات األخرى مطابقة للحقيقة 
  .تغيري احلقيقة من شأنه أن يهدر الثقة اليت ينبغي توافرها للمحرر

  

أي احلقيقة الواقعية املطلقة أما تغيري احلقيقة النسيب فال يقصد ا التطابق الكامل للواقع 
ثباته ويندرج حتته أمران األول ما يتعني إ، ولكن ما يتعني اثباته يف احملرر وفقاً للقانون 

دة صاحب الشأن فهو الذي يعرب عن إرادته ومن مث يتعني أن يكون مطابقاً هلا وفقاً إلرا
بيانات مطابقة بنها ضمكمن يرتكب تزويراً يف حترير شهادة ميالد أو شهادة دراسية وي

للحقيقة ولكنه ينسبها زوراً إىل املوظف املختص وإىل اجلهة احلكومية أو السلطة الـيت  
والثاين ما يتعني إثباته وفقاً لقرينـة يقررهـا   . تصدرها من خالل تقليد التوقيع واخلتم

                                                 
)2(                       
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نـة  القانون كمن يرتكب تزويراً بإثبات بيانات يف حمرر ختالف احلقيقة كما حددا قري
مثاله تبين القانون لقرينة الولـد للفـراش   ، قانونية ولو كانت البيانات تطابق الواقع 

وعليها يقرر نسبة املولود لزوج املرأة اليت محلت به أثناء الزوجية فإذا أثبت شخص يف 
شهادة امليالد املولود لغري والده فإنه يرتكب تزويراً ولو كانت نسـبته إىل الشـخص   

  )1(.اقعاآلخر تطابق الو
  

ال يقصد ا احلقيقة الواقعيـة  ، واحلقيقة اليت يرد عليها التغيري يف نطاق جرمية التزوير 
فاحلقيقة الـيت  ، أي تلك احلقيقة اليت تطابق ما كان ينبغي إثباته وفقاً للقانون ، املطلقة

الصك حيميها النظام هي احلقيقة الظاهرة اليت أراد أن يثبتها صاحب الشأن يف احملرر أو 
وما يثبته صاحب الشأن من حقيقة ظاهرة ختالف احلقيقة املطلقة ال يعد ، أو املخطوط 

   )2(. تزويراً طاملا أنه هو صاحب الشأن يف إثبات الواقعة
  

  :مساس تغيري احلقيقة باملركز القانوين للغري: ثانياً
علـى  لفعل التزوير إمنا كان بسبب كونه عـدواناً   خلصنا أن علة جترمي املنظم

الثقة العامة يف احملررات اليت هلا أمهيتها يف كوا وسيلة إعالن عن اإلرادة وأداة إلثبات 
احلقوق ولكي يكون تغيري احلقيقة معاقب عليه باعتباره تزويراً البد من مساسه حبـق  

أما إذا كانت البيانات اليت مت إثباا يف احملـرر ال  . للغري وقد يكون هذا الغري الدولة 
وإمنا متس مركزه الشخصي فإن التعديل فيها مبـا خيـالف   ، لق مباشرة مبركز الغري تتع

  .احلقيقة ال يشكل تزويراً
  

وهناك بعض حاالت الكذب املكتوب الذي اجتهت بعض اآلراء إىل استبعاده من عداد 
تغيري احلقيقة يف بعض التصـرفات  ك،حاالت تغيري احلقيقة الذي تقع به جرمية  التزوير 
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وتغيري احلقيقة يف بعض اإلقرارات الفرديـة  ، نونية وجعلها صورية لستر حقيقتها القا
  :وفيما يلي التفصيل

 :الصورية يف العقود أو التصرفات  - أ 
العقد شريعة املتعاقدين ووليد إرادتيهما ودليلهما فيما ارتضياه عـن العالقـة   

هذا ، يه بني طرفيه واألصل فيه أن يكون معرباً عن حقيقة ما مت االتفاق عل، بينهما 
وقد تدعو بعض احلاالت العملية إىل أن يتم االتفاق بني الطرفني على إدراج أمور 

ومثاهلا رفـع سـعر املبيـع    ، )1(خاصة ال تطابق الواقع ابتغاء حتقيق مصلحة معينة 
وملن يهب ماله ألحد أوالده ويفرغ ،لتفويت الفرصة على اجلار للمطالبة بالشفعة 

هذه احملررات يعد تغيرياً للحقيقة ويثار وكل ما أثبت يف . عقد بيع اهلبة يف صورة 
  اخلالف حول ما إذا كان ذلك جرمية تزوير من عدمه؟

  

وسبب هذا اخلالف يرجع إىل خلو التشريعات واألنظمة من إيراد نص يفصح عن  
احلكم الواجب اتباعه حيال هذه الصورة من التصرفات ولو وجـد نـص لـزال    

فقـد ذهـب رأي إىل اعتبـار    . ال يسوغ االجتهاد مع وجود نص  اخلالف ألنه
إذ . )2(الصورية يف العقود تزويراً معاقباً عليه ملغايرة العقـد الصـوري للحقيقـة    

وأمهها الضرر الذي ميكن أن يصيب الغري من جراء ، توافرت باقي شروط التزوير 
  :سيتني مهاوهذا القول يقوم على حجتني أسا، الصورية والقصد اجلنائي 

تتضمن نوعاً من الضرر غري املباشر الذي مـن  ، أن الصورية يف التصرف  -1
حق بالغري من جراء تفويت الفرصة على اجلار يف التمسـك  لاملتصور أن ي

حبق الشفعة أو اإلضرار املستقبلي بالورثة وحيث يتـوافر الضـرر فـإن    
م بـه جرميـة   الصورية تعد صورة مطابقة لواقعة التغيري املتعمد الذي تقـو 

  .التزوير

                                                 
، مرجع سابق ، ئم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية جرا. عبدالفتاح ، خضر  )1(

 .31صـ 
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أن النص على إخراج الصورية من نطاق التجرمي هو من قبيـل االسـتثناء     -2
 االتومعلوم أن االستثناء ال يكون جائز إال بنص وهو موجود يف بعض احل

رتـب حقـوق   افراغ اهلبة يف صورة عقد بيع وي فالقانون املدين مثالً جييز
سك بالعقد الصوري أو يثبـت  والتزامات على الطرفني وجييز للغري أن يتم

وفيما عدا هذه احلاالت املستثناة تكون الصورية نوعاً مـن   يالعقد احلقيق
 .التزوير

  

نظراً ، وقد ذهب الرأي اآلخر إىل القول بأن الصورية ال تعد نوعاً من التزوير املادي 
زويـر  وال يعد صورة من صور الت، اإلمضاءات   حيدث أي تغيري يف البيانات أوألنه مل
ويعـول  ، ألن االتفاق الصوري يكون مطابقاً ملا يريد األطراف إثباته يف احملرر، املعنوي

  :على احلجج التالية 
وفقاً  أن القانون املدين املصري يعترف بالصورية ويرتب عليها آثار قانونية -1

  . ) 244(ملا ورد باملادة 
ومل يتصـرفا  أن املتعاقدين قد تصرفا يف خالص حقهما ومركزمها الشخصي  -2

 ما يريـدان  وهلما التصرف يف حقوقهما وفق، ا أو مركزه يف حقوق غريمه
الغري ما إذا تناول التصرف مركز أ ،)1(تصرفهما أو يستراه  افلهما أن يعلن

ل تغيري للحقيقة فيه يكون تزويراً فإن ك، أو تعلق ذا التصرف حق للغري 
 .معاقباً عليه

 
نقطـة  ، يعدان رأيني خمتلفني إمنا مها جناحان لرأي واحدوالواقع أن هذين القولني ال 

حـق الضـرر   لااللتقاء بينهما عدم العقاب على الصورية إال إذا كان تغيري احلقيقة ي
ألن ، باملركز القانوين للغري ومىت انتفى حدوث هذا الضرر انتفى قيام جرمية التزويـر  

ـ التصرف الصوري يعد من قبيل التصرفات املشروعة  وأن العقـد  ، القـانون  نص ب
فإذا كان هناك صاحب مصلحة ، الصوري مت االتفاق من قبل الطرفني على ما جاء فيه 

                                                 
ني  )1( ب ، حس ود نجي ات . محم انون العقوب م الخاص شرح ق ابق ، القس ، 222صـ، مرجع س
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 صد اإلضرار به وله التمسك بكل طـرق فله أن يثبت أن الطرفني أبرما هذا العقد بق
اإلثبات فإذا قضي بصحة ما دفع به كنا بصدد عقد صوري ال يسـري يف مواجهـة   

رب تزويراً معاقباً عليه بيع أرض إذا كان العقد يزيد على الـثمن  وعلى ذلك يعت. الغري
وال يعـد  ، احلقيقي بقصد حرمان الشفيع من طلب الشفعة ألن حقه تعلق ذا العقد 

يريد ـا متليـك    هالبائع وهو بكامل صحته هب فيه تزويراً البيع الصوري الذي يستر
صورة مل يتناول التصرف الصوري ففي هذه ال، املشتري  الصوري أحد عناصر ملكيته 

وإمنا تعلق مبركز الواهب الذي تصرف يف حدود حقـه دون املسـاس   ، مركز الغري 
  .حبقوق الغري

 
 :اإلقرارات الفردية   - ب 

تصرف صادر من جانب واحـد يتعلـق بشـخص املقـر     ، اإلقرار الفردي 
حيث  وهو ذا املفهوم سند ال يصلح لإلثبات، وتصرفاته دون أن يتعلق بالغري

ويستخدم أيضاً تعبري اإلقـرار  ، ال جيوز ألحد أن يصطنع دليالً بنفسه لنفسه 
للداللة على األحوال اليت يكون فيها ما أثبت باحملرر خاصاً بشخص ، الفردي 

مثل إثبـات  . بسبب املعلومات املتعلقة به  هحمرره وال يستطيع غريه أن يباشر
  . )1(أصالًه دين لقدر الدين مبا يقل عما يف ذمتامل
  
  

  :يتعني عرض اآليت ةولتحديد حكم واقعة التغيري يف اإلقرارات الفردي
ألن ، راً معاقباً عليه ال يعد تزوي ،احلقيقة يف هذه اإلقرارات رييالقاعدة أن تغ -1

 ال ميس سوى مركـزه الشخصـي  ، باملقريتعلق بأمر شخصي خاص  اإلقرار
لشأن فإن ت من صاحب اوميكن التحري عن صحة ما ورد يف هذه اإلقرارا

ة هذا التقصري وتطبيقاً هلذا املبدأ قضت حمكمة قصر يف ذلك حتمل وحده مغب
                                                 

انون . حسن صادق   ، المرصفاوي   )1( ا   ق ات الخ ارف   ، االسكندرية  ،  صالعقوب أة المع ، منش
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أن قيام املدين الذي حرر سنداً له بالدين الذي يف ذمتـه مث  " النقض املصرية 
  )1("  قام بتغيري هذا الدين باالنقاص منه ال يعد تزويراً

ا التزوير أن الكـذب  ظامل يف قضايويف حكم مماثل قررت هيئة احلكم بديوان امل
جرميـة التزويـر   فردي ال يعد تغيرياً للحقيقة يف مـدلول  الذي يتضمنه إقرار 

باعتبار أنه إقرار فردي قابل للمراجعة وليس له بصفته كذلك قوة يف اإلثبـات  
مارة االسـت وقضت أيضاً أن تغيري احلقيقة يف بيانـات  .  )2(وال ينشأ عنه ضرر

تهم للسجل العقاري بذكره فيها أنه غري موظف خالفاً للحقيقـة  املقدمة من امل
ولنا علـى  .  )3(فال تقوم به اجلرمية، يعترب مبثابة إقرار يتطلب التدقيق واملراجعة 

املتهم يف النموذج إمنا هو جعـل واقعـة غـري     دونهألن ما  اًهذا القضاء نظر
غري إال أنه أخل صحيحة يف صورة واقعة صحيحة وهو وإن مل يلحق الضرر بال

  .بقاعدة يقضي النظام بوجوب احترامها 
فإا ليست كـذلك  ، إذا كانت هذه هي القاعدة العامة يف احملررات العرفية  -2

 على صاحب املصلحة أن يديل بالبيانات شأن اإلقرارات الرمسية اليت يتعني يف
رات ال املطلوبة  على وجهها الصحيح نظراً ألن ما يراد إثباته يف هذه احملـر 

أو يتدخل ، ملقر وحده كقسائم الزواج والطالقميكن احلصول عليها إال من ا
 )1(.ما تضمنه اإلقرار الفردي ص يف احملرر ويؤيد املوظف املخت

ري يف اإلقرار بصرف النظر انتحال شخصية الغ، وصف التزوير  ويدخل حتت -3
بة أمـر أو  عن ما تضمنه اإلقرار ذاته ألن انتحال الشخصية يترتب عليه نس

وانتحال شخصية الغري بصفة ، فعل أو صفة إىل شخص آخر خالف احلقيقة 
 . عامة صورة من صور التزوير املعنوي 
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ومن أمثلة اإلقرارات الفردية اليت خيرج تغيري احلقيقة فيها عن نطاق التجرمي اإلقـرار  
يبديها اخلصوم يف واإلقرارات واألقوال اليت  ،اجلمركي وإقرار املدين مبا يف ذمته للغري

  .الدعوى
إىل أن تغيري احلقيقة يف اإلقرارات الفردية ال يقيم جرمية التزوير إال إذا وخيلص الباحث 

الوصول إىل البيانات املطلوبة كان يف حمرر رمسي يقدم إىل جهة حكومية ال سبيل هلا إىل 
  )2(. عن طريق املقر إال
  

  الفرع الثاني
  المحرر

  
ات أو الرمـوز أو  مسطور يتكون من جمموعة من العالم لاحملرر كما أسلفنا ك

وتعرب ، للدوام املؤقت كليهما معا كتب مبادة قابلة للدوام نسبياً على مادة ذات قابلية 
 ين الصادرة عن شخص معني وتعد إمااألفكار واملعا هذه العالمات والرموز عن جمموعة

االطالع عليها أو ملسها راك معناها مبجرد حبيث ميكن إد، إعالناً إلرادة أو إثباتاً لوقائع 
كوا هـي  ، فاقتضت االستعانة باحملررات يف اإلثبات أن تكون مكتوبة  .)لغة برايل(

ألن احلياة االجتماعية استلزمت إثبات . اليت تسمح بدوام احملرر المكان االستشهاد به 
الذي حيدد ما يـتعني  وكان ، عالقات األفراد لصيانتها من اخلالف عليها أو النسيان 

إثباته باحملررات من تلك العالقات وحيدد شروط صحتها كوا تستخدم للتدليل على 
أصبحت احملررات . تصرف أو واقعة هو العرف مث أصبح القانون بعد تطور اتمعات 

وتزوير احملررات يدفع األفراد إىل ، حمال لثقة األفراد وعوناً لتأييد ادعاءات من قدمها 
ومؤداها تضائل ثقة األفراد يف الدليل الكتـايب الـذي هـو روح    ، ك يف سالمتهاالش

وهذه ، فالقانون ذاته هو الذي يضفي الثقة العامة على احملررات.املعامالت االجتماعية
الثقة يف احملرر ال تكون يف مجيع احملررات ولكنها تقتصر على حمررات معينة هلا قوة يف 

ويتحقق اإلخـالل  ،شمل احملررات الرمسية واحملررات العرفية ت، اإلثبات وقيمة قانونية

                                                 
 .237صـ ، جع سابق مر، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . عوض محمد،عوض )2(



 

أو زورها فـرد مـن   ، بالثقة العامة يف احملررات الرمسية إذا زورها املوظف العام ذاته
وحيمي القانون تلـك الثقـة بوصـفها    . ألا ترتبط باحملرر ذاته دون الفاعل،األفراد 

وال تقـل  ، فراد وال بالدولة ذاـا مصلحة عامة ختص اتمع كله وال تتعلق بأحد األ
إال أن القانون يضفي عليها ، احملررات العرفية عن احملررات الرمسية مبا تتمتع به من ثقة 

ويف . ات مىت حازت على الشروط املقررة لصـحتها أُدرج ا من عالمقوة إثبات ما 
  .رفضها يكون عرقلة للمعامالت االجتماعية

العامة يتحقق بتزوير احملررات الصاحلة إلثبات عالقات أو  وإذا كان االعتداء على الثقة
فإنه ال يشترط أن تكون تلك احملررات قد أعدت سلفاً ومنذ حتريرها ، روابط قانونية 

وإمنا تشمل أيضاً تلك اليت مل يقصد من ، مثل احملررات الرمسية والعقود ، هلذا الغرض 
قيام حق أو زواله ولكن قد يكون هلا قوة  قام بتحريرها أو كتابتها أن تكون دليالً على

يف اإلثبات يف ظرف ما كاخلطابات واألوراق اخلاصة اليت قد تساهم يف إثبات عالقـة  
  . ودر الثقة العامة فيها عند تزويرها، قانونية مثل البنوة والتعويض 

  
  
  
  
  

  الفرع الثالث
  طرق التزوير

  
ات يتكون من سلوك إنسـاين يصـدر يف   إذا كان الركن املادي يف جرمية تزوير احملرر

الغـش  أو إحداث أضـرار بـالغري وبقصـد    ، رر حمظروف معينة لتغيري احلقيقة يف 
الذي يصدر من الفاعل وخيشى املنظم منه ضرراً فإذا  فالسلوك هو النشاط. والتضليل

مل يصدر من الفاعل نشاط يف صورة من الصور املخالفة للنظام فال يتـدخل املـنظم   
ويتمثل السلوك اإلجرامي جلرمية تزوير احملررات يف أعمـال خارجيـة   . ب عليهبالعقا



 

تعد . التزوير اليت نص عليها النظام تغيري احلقيقة بطريقة من طرق ايستخدم الفاعل فيه
ملا يترتب عليها مـن آثـار    بالنظرة التزوير من اجلرائم العمدية البالغة اخلطورة جرمي

أن تكون احلقيقة قد مت تغيريها يف حمرر بأن  جرمية التزوير فال يكفي يف. شرعية وقانونية
بل جيب أن يكون هذا التغيري قد حدث  )1(.يصبح معناها خمالفاً إلرادة صاحب الشأن 

وعلـى هـذا   ، بطريقة من الطرق اليت بينها النظام وحددها ضمن دائرة العقوبـات  
الطرق اليت نص عليها النظام على األساس ال يقوم التزوير إال إذا تغريت احلقيقة بأحد 

فإذا تغريت احلقيقة يف احملرر بطريقة أخرى فال تزوير على إمجاع الفقـه  . سبيل احلصر
 قضى بإدانـة   إذا. إلتزام قاضي املوضوعحصر طرق التزوير ويترتب على . والقضاء

حـىت يتـاح   ، على تغيري احلقيقة املتهم املتهم بالتزوير أن يبني الطريقة اليت استعان ا 
النقض أن تتحقق من صحة تطبيق القـانون   للدائرة اجلزائية بديوان املظامل أو حمكمة 

فـإذا  ، بتأكدها من دخول الطريقة اليت استعملها يف عداد الطرق اليت حددها القانون 
أن الـنص علـى   يرى الباحث .  )2(أغفل القاضي تبيان ذلك كله كان حكمه قاصراً 

اجلـرائم   شـريعة مبـدأ  هو الزمة من لزوم تطبيـق  يل احلصر طرق التزوير على سب
ألن هذا النوع من اجلـرائم  ،حيث ال عقوبة وال جرمية إال بناء على نص ،  والعقوبات

ه املشرع أو املنظم بالوسيلة أو بالطريقة اليت اتبعها الفاعل يف إتيان اجلرمية على فييعتد 
على  عليه تصنيف هذه الطرق ن املستقرخالف القاعدة العامة يف التجرمي والعقاب وم

  :نوعني مها
هو ذلك التزوير الذي يترك أثراً مادياً يدل علـى   :التزوير المادي: النوع األول 
وقد يتبني هذا األثر باحلواس اردة وقد ال يتبني أثره إال باالسـتعانة  ، العبث باحملرر 
، إنشاء احملـرر أو بعـد إنشـائه     وهذا النوع من التزوير قد يتم حال، باخلربة الفنية 

   )1( .ويستدل عليه من مظاهر عدة مثل الكشط أو احملو
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وي   : النوع الثاني  ر المعن هو الذي يقع بتغيري مضمون احملرر  :)الفكري (التزوي
   )2(. دون أن يترك أثراً يف مظهره مما يدركه احلس ، وظروفه أو مالبساته 

املعنوي من حيث أن األول يرد على مادة احملـرر  وخيتلف التزوير املادي عن التزوير 
وهذا االختالف بينهما من حيث احملل يترتب عليه عدة  ،بينما يرد الثاين على مضمونه

ومن حيث وسيلة اإلثبات ومن حيث احملـيط  ، نتائج من حيث وقت ارتكاب كل منها
ي يرتكـب إمـا   فمن حيث وقت ارتكاا فإن التزوير املاد. للجرمية  نالقانوين املكو

ففي احلالة األوىل يأخذ التزوير املادي ، وإما بعد الفراغ من حتريره ، وقت حترير احملرر
ويف احلالة الثانية يرتكب التزوير ، صورة اصطناع احملرر ونسبته زوراً إىل غري مصدره 

لتزويـر  أما ا. بعد الفراغ من كتابة احملرر بإدخال تعديل مادة احملرر املتمثلة يف الكتابة 
فال يقع إال وقت كتابة احملرر إذ يفترض هذا التزوير تشويهاً يف مضمون احملرر املعنوي 

كن ملس وال مي، والتزوير بنوعيه قد يقع يف حمرر عريف أو يف حمرر رمسي .  )3(ن حيررهمم
ظـف  ن التزوير املادي يف حمرر رمسي يقع من املوإال أ.  )4(الفرق إال من حيث اإلثبات

حمرر رمسي فال أما إذا كان التزوير معنوياً يف ، ن شخص آخربكتابة احملرر أو م املختص
أما غري املوظف فليس سوى شريك مع املوظـف يف جرميـة   ، يقع إال من موظف عام

وهذا االختالف من .ومن مث توقع عليه ذات العقوبة اليت يتعرض هلا املوظف  ،التزوير
فـالتزوير  ، فيما يتعلق بإثبات وقوع كل منهما حيث وقت ارتكاما يستتبع اختالفاً 

احملرر فإنه يترك أثراً مادياً حمسوساً ميكن إدراكه عـن  املادي نظراً ألنه يرد على مادة 
  .مثل الكشط أو الطمس أو تقليد خط الغري، طريق احلواس أو األجهزة الفنية 

 مادته وهو حيـدث  رض وجود تشويه يف معىن احملرر وليس يفأما التزوير املعنوي فيفت
 عتمد على مالحظة ما تدركه احلواسوبذلك فإن إثبات وقوعه ال ي، وقت إنشاء احملرر

ولذلك يقتضي التعرف على ، كشهادة الشهود  ل أدلة اإلثبات األخرىوإمنا من خال

                                                 
 477صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، عبدالمهيمن ، بكر  )2(
 .229صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص ، شرح قانون العقوبات . محمود نجيب ، حسني  ) 3(
 . 273صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص ، شرح قانون العقوبات . فوزية ، عبدالستار  )4(



 

ووفقاً لذلك فإن التزوير املادي أيسر يف إثباتـه مـن    .اإلرادة احلقيقية لصاحب احملرر
   )1(.عنويالتزوير امل

كذلك خيتلف التزوير املادي عن التزوير املعنوي من حيث حميط التكـوين القـانوين   
للجرمية فالتزوير املادي معاقب عليه طاملا توافرت فيه مقومات األضرار أو التهديـد  

لزم فضالً عن ذلك أن يكون فاعل اجلرميـة قـد   تسيبالضرر للغري أما التزوير املعنوي 
   )2(. وين املتمثل يف إثبات أو تقرير احلقيقةخالف واجبه القان

  
   :حصر المشرع لطرق التزوير 

  صري طرق التزوير على سـبيل احلصـر  السعودي واملشرع امل حصر كالً من املنظم 
  :ثالثاً من طرق التزوير املادي وهي  طرقاً) 211( فقد بني املشرع املصري يف املادة 

  . وضع إمضاءات أو أختام مزورة  -1
 . احملررات أو األختام أو اإلمضاءات أو زيادة كلماتتغيري -2
 . مزورة  آخرينوضع أمساء أشخاص  -3

 :ويضاف إليها 
 . عقوبات  208، 206التقليد ورد النص عليه يف املادتني  -4
 . عقوبات  221، 217االصطناع وقد نصت عليه املادتان  -5

  
  :عقوبات طرق التزوير املعنوي وهي 213وبني يف املادة 

  . إقرار أويل الشأن الذي كان الغرض من حترير السندات إدراجه ا  تغيري -1
 . جعل واقعة مزورة يف صورة واقعة صحيحة -2
 .جعل واقعة غري معترف ا يف صورة واقعة معترف ا -3

  

                                                 
 .228صـ ،مرجع سابق، القسم الخاص ، شرح قانون العقوبات .محمود نجيب،حسني )1(
 . 428صـ ، مرجع سابق ،القسم الخاص قانون العقوبات. مأمون ، سالمة  )2(



 

وأورد طرق التزويـر علـى    السعودي ج املشرع املصري يف ذلك وقد انتهج املنظم
  : ن نظام مكافحة التزوير على النحو التايل م، 10، 9، 5يف املواد  سبيل احلصر

 : طرق التزوير املادي  -1
  : املادتان اخلامسة والعاشرة من النظام نفسه وهي  ونصت على هذا النوع من التزوير

  . االصطناع والتقليد   - أ 
 . ة روضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزو  - ب 
 . تغيري أو حتريف احملررات   -ج 
 . ررات تغيري األمساء املدونة يف احمل  -د 
  . اإلتالف   -ه 

 :طرق التزوير املعنوي هي -2
  .ستغالل التوقيع على بياض إإساءة أو   - أ 
 .جعل وقائع وأقوال كاذبة يف صورة صحيحة أو معترف ا  - ب 
 . تغيري أقوال وإقرارات أوىل الشأن  -ج 

هذه الطرق على سبيل احلصـر   كل من املشرع املصري واملنظم السعودي  وقد حدد
ينفـي  ،  املنظم تغيري احلقيقة بطريقة غري الطرق اليت حصرهاوهو ما يعين أن حدوث 

  .جرمية التزوير ذاا
حبيث تكفي ، والقانون مل مييز بني طريقة وأخرى من هذه الطرق بل ساوى بينها مجيعاً 
  )1(. أي طريقة منها لترتيب املسؤولية عن التزوير ولو مل تتوافر الطرق األخرى

  الفرع الرابع
  الضرر

  

ويكون هذا الفعل واقـع يف حمـرر    ،ل يف تغيري احلقيقةالتزوير تقتضي فعالً يتمثجرمية 
بطريقة من طرق التزوير اليت نص ، توافرت فيه الشروط املادية والقانونية كما أسلفنا

غري أن تغيري احلقيقة ال يعاقب عليه إال إذا ترتب عليه ضرر أو كان من ، عليها النظام 
  .  احملتمل حدوث هذا الضرر

                                                 
 . 367صـ ، مرجع سابق ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . فتوح عبداهللا ، الشاذلي  )1(



 

يقصد بالضرر كل اعتداء على حق أو مصلحة حيميها القانون سـواء كـان هـذا    و
أو هو إحلاق مفسدة للغري يف ماله أو نفسه وشرفه أو ، االعتداء جسيماً أو غري جسيم

على هدى من األفكار السابقة ستكون دراسيت لعنصر الضرر يف . اعتباره أو مشاعره 
  :هذا املوقع على النحو التايل

  .جرمية تزوير احملرراتيان نبموضع الضرر يف : أوالً
  :اختلف الفقهاء يف حتديد موضع الضرر يف النظرية العامة للتزوير على النحو التايل

  :القول األول
فال تقوم ، يرى أن الضرر يعد ركناً خاصاً يف جرمية تزوير احملررات قائماً  بذاته

  )1(. لضرر جرمية التزوير يف احملرر إال يف حال توافر ا
مقتضيات الوضوح يف الدراسة ومتطلبـات التطبيـق    واستندوا يف رأيهم هذا على إن

  .القانوين السليم هي اليت اقتضت بأن يفرد هلذه اجلرمية ركناً بذاته 

  : القول الثاين 
مها الركن املادي والـركن  ، يرى أن جرمية تزوير احملررات تتكون من ركنني 

 بإحدى الطرق اليت حددها القانون قوامه تغيري احلقيقة يف حمرر  الركن املادي . املعنوي
 عنوي فيتخذ صورة القصد اجلنـائي  أما الركن امل، تغرياً من شأنه أن يسبب ضرراً للغري

ويتحقق بانصراف إرادة اجلاين إىل تغيري احلقيقة يف احملرر واجتاه نيته إىل استعمال احملرر 
   )1(. فيما زور من أجله 

ندوا يف رأيهم بأن جرمية التزوير مثل اجلرائم األخرى ال يلـزم لتحققهـا غـري    واست
والضرر ال يعدو أن يكون عنصر للركن  ،األركان املتعارف عليها وهي املادي واملعنوي

وكل ما هنالك أن الضرر يف أغلـب  . املادي يف جرمية التزوير ويف غريها من اجلرائم 

                                                 
ين )1( د،أم اص     . أحم م الخ ي القس ات األهل انون العقوب رح ق ر ،  ش ة ، مص اد مطبع ، االعتم

ني ؛221صـ ،)ط-د(، 1923 ب،حس ود نجي ات ،محم انون العقوب م الخاص ، شرح ق ، القس
د ؛ 217صـ ، مرجع سابق  ر . رؤوف ،عبي صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزييف والتزوي
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  فمىت ما وقعـت جرميـة قتـل   ، ل املادي املكون هلا اجلرائم يكون نتيجة مالزمة للفع
أما يف جرمية التزوير فـإن  ، عليه  على ذلك حتماً احلاق ضرر باين أو ضرب ترتب 

رتب حتماً ويف كل األحوال يوتغيري احلقيقة ال ، الفعل املادي هو تغيري احلقيقة يف حمرر 
ألي جرمية ال يسـتكمل   فالركن املادي، وقد يتخلف الضرر حدوث الضرر فقد يقع 

من معاجلته ضـمن وصـفه القـانوين     فال بد، إال بتوافر عنصر الضرر  كيانه القانوين
  . املألوف بني عناصر الركن املادي

  :القول الثالث
إىل أن الضرر ليس ركناً من أركان اجلرمية وال عنصر  )2(ذهب قلة من الفقهاء

لذا أوجبوا حتري الضرر ، يف احملررات  فيها وإمنا هو شرط للعقاب على جرمية التزوير
أما التزوير يف حمرر رمسي فالعقاب عليه واجـب  ، إذا كان التزوير واقعاً يف حمرر عريف 

وإثبات على أساس أن جمرد تغيري احلقيقة يف هذا احملـرر يترتـب   بغري حاجة إىل حتري 
رمسية يهدم الثقة ا ق الألن العبث باألورا. عليه حتماً وقوع الضرر أو احتمال وقوعه 

يفقدها قيمتها ولذلك فإنه جيب على القضاء أن يبني توافر الضرر يف احلكم الصـادر  و
على ، باإلدانة فإن أغفل هذا البيان كان حكمه مشوباً بالقصور الذي يستوجب متييزه 

داً إىل توافر الضرر طاملا كان توافره مستفا اإلشارة  أن احلكم ال يكون معيباً ولو أغفل
  .من جمموع عبارات احلكم

  : القول الرابع 
ذهب هذا الرأي إىل اعتبار الضرر مبثابة عنصر النتيجة يف الركن املادي جلرمية 

ـ   " التزوير وذلك بقوله  ة ميثل تغيري احلقيقة عنصر النتيجة يف الـركن املـادي جلرمي
  .احلقيقة  واستندوا يف ذلك إىل أن أساس التزوير وجوهره هو تغيري )1("التزوير

هذا ما ذهب إليه شراح القانون حول اختالفهم يف حتديد موضع الضـرر يف جرميـة   
التزوير هل ركن قائماً بذاته أم أنه عنصر يف الركن املادي للجرمية أو شرطاً للعقـاب  

                                                 
وراه   ، الضرر في تزوير المحررات . أحمد شوقي، الشلقاني ) 2( الة دآت اهرة   ، رس ة الق ، جامع

 .م1980
 . 484، مرجع سابق ، العقوبات القسم الخاص  قانون الوسيط في. أحمد فتحي ، سرور  )1(



 

أمهيته مبعىن أن ختلفه حيول دون العقاب على تغيري احلقيقة إال إم يتفقون على ، عليها 
يتثبـت يف  ويترتب على ذلك أنه يتعني على قاضي املوضوع يف أن . زويراً باعتباره ت

علـى أن  .  )2(حكمه باإلدانة توافر الضرر وإال كان حكمه معيباً مبا يستوجب نقضه
احلكم ال يكون معيباً ولو أغفل التحدث عن توافر الضرر صراحة مىت كـان سـياق   

ورقة بيع معدة ألن تستخدم كسند الكالم يف عبارات احلكم يدل  على توافره كمثل 
وكان تغيري احلقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة احلال حصول ، إلثبات ملكية املشتري للمبيع 

ورقة البيع بأختام مزورة لشهود عليها من شـأنه أن  مث كان التوقيع على ، ضرر للغري
يلحق ضرر ألن توقيع الشاهد على الورقة جيعله مسـئوالً عـن صـحتها ويعرضـه     

أن ملا كان ذلك فمن غـري الضـروري   و، اجلنائية يف حال ثبوت تزويرها لمسئوليةل
يشتمل احلكم الذي يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن 

  .الضرر ما دام ذلك مستفاد من ذات الواقعة الواردة يف احلكم
 )4(ملكة العربية السعودية املواالجتاه القضائي يف ،  )3(يف مصرالفقهي ذهب الرأي قد و

إىل األخذ بالقول األول الذي يرى أن الضرر ركناً قائمـاً بذاتـه يف جرميـة تزويـر     
الراجح من هذه األقوال هو القول الثاين منـها والـذي    ويرى الباحث أن . احملررات
خـالل  ملا يترتب عليه مـن عـدم اإل  . لضرر عنصر من عناصر الركن املادياعترب ا

فالركن املادي ألية جرمية ال يستكمل كيانه القانوين إال إذا  لرئيسي ألركاابالتقسيم ا
توافر فيه عنصر الضرر كونه املمثل لعنصر النتيجة اإلجرامية إىل جانـب عنصـري   

فالبد من معاجلته يف جرمية التزوير ضمن وضـعه القـانوين   . السلوك وعالقة السببية 
ال نقصد بذلك ما ذهب إليه أصـحاب القـول   و، املألوف بني عناصر الركن املادي 

اته فتغيري احلقيقة ليس هو الضرر يف حد ذ. عنصر النتيجة الرابع بأن تغيري احلقيقة ميثل 
ما هو إال السلوك املؤدي إىل املسـاس   وإمنا تغيري احلقيقة،عنصر النتيجة يف اجلرمية وأ
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ن عنصر السلوك اإلجرامي وبذلك ال يدرس إال ضم، باملصاحل احملمية بنصوص التجرمي 
  . يف الركن املادي ال ضمن عنصر النتيجة اإلجرامية يف التزوير 

ل هف ،ييف عنصر الضرر يف جرمية التزويراآلن وبعد أن أوضحنا انقسام الفقه حول تك
تكييف الضرر يف جرمية التزوير وفقاً ملا سبق وإن مت عرضه من شأنه إن يرتـب آثـار   

  خمتلفة؟
  

  :ثر املترتب على تكييف الضرر يف بنيان جرمية تزوير احملرراتاأل: ثانياً 
أو اعتباره عنصر من عناصر الركن ، الواقع أن اعتبار الضرر ركناً قائماً بذاته 

 ليس من شأنه ترتيب آثـار خمتلفـة    ،عنصر النتيجة يف الركن املادي هاملادي أو اعتبار
اجلرميـة  ير أنه ضروري من أجل قيام فموقع الضرر من النموذج القانوين جلرائم التزو

مبعىن أن اجلرمية ال تقـوم إذا  ،  )1(حيث يترتب على انتفائه عدم وجود جرمية التزوير 
انتفى الضرر لتخلف أحد أركاا يف حال كان الضرر ركن من أركاا ولو تـوافرت  

ـ  ، سائر األركان األخرى  ادي وال خيتلف احلكم لو اعترب الضرر عنصر يف الـركن امل
إذ يترتب على ثبوت ختلف الضرر عدم اكتمال الركن املادي للتزوير ومن ، للجرمية 

  .مث عدم حتقق ماديات جرمية التزوير
  

  المطلب الثاني
  الرآن المعنوي

  :تمهيد
جرائم التزوير يف احملررات جرائم عمدية قوام الركن املعنوي فيهـا القصـد   

القصد اجلنـائي  ف، ة يف صورتيه العامة واخلاصويلزم توافر هذا القصد اجلنائي   اجلنائي
وذج جرميـة  يتطلب علم اجلاين بكافة األركان والعناصر القانونية الداخلة يف من العام 

أما القصد اجلنائي اخلاص فيفترض نية . واجتاه إرادته إىل الفعل املكون للتزوير التزوير 
  .جرمية تزويراجلاين حىت ميكن مساءلته عن خاصة يشترط توافرها لدى 
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  :تقسيم 
  . سيتناول الباحث كالً من القصدين يف فرع مستقل لكل منهما على حنو ما سنرى 

  
  الفرع األول

  القصد الجنائي العام في جريمة التزوير
  

حميطاً بتـوافر عناصـر التزويـر     املتهم علماً  يتطلب القصد العام يف املقام األول علم
التزويـر  وأنه يرتكب ، وأن فعله ينصب على حمرر  ،فيجب أن يعلم أنه يغري احلقيقة 

عن طريق إحدى الطرق اليت حددها القانون وأنه يترتب عليه ضرر حال أو احتمـايل   
فيجـب أوالً أن   .جيب أن تنصرف إرادة اجلاين إىل حتقيق هذه العناصر ويف املقام الثاين

فإذا ثبت أنه كان جيهـل  ، يكون الشخص عاملاً على وجه اليقني بأنه يغري احلقيقة بفعله
فإذا وقع شـاهد علـى   ، حتريره ملا خيالف الواقع فإن قصده يف ارتكاب التزوير ينتفي 

فإن هذا التوقيع بذاته  ال يكفي ، عقد زواج متضمن بيانات غري صحيحة عن الزوجة 
حىت ولو توافرت بعض قرائن أو شواهد غـري  ، لقيام جرمية االشتراك يف التزوير قبله 

ألن جمرد التوقيع مع وجود هذه القرائن ال يدل داللة قاطعـة  ،   مية على هذا العلكاف
يف حتريهـا قبـل   وإمهاله ، الزوجة املعقود عليها على قيام علم املتهم حبقيقة شخصية 

التوقيع مهما بلغت درجته ال يتحقق به ركن العلم الالزم للقول بتوافر القصد اجلنائي 
ولو كان جهل الشخص باحلقيقة راجعا  يقيقة ينفي قصده اجلنائفجهل املتهم باحل، قبله
فـإذا  . حبال  ملألنه ال يقوم مقام الع، جسيماً  يف حتريها مهما كان اإلمهال إمهالهإىل 

وأنه اقتصر ، الذي أنشأ احملرر كان جيهل إثباته ملا خيالف احلقيقة العام ثبت أن املوظف 
 ي ينتفـي نائفإن قصده اجل، من وقائع كاذبةن على إثبات ما أماله عليه صاحب الشأ

 أحد أحكامه يفالسعودي وقد قرر ديوان املظامل . يعد مرتكباً جلرمية التزويرومن مث فال 
أن القصد اجلنائي جلرمية التزوير ينتفي إذا ثبت عدم علم املتهم بأن احملرر املقدم منـه  



 

إذا مل يكن علم املتهم باحلقيقـة   بأنه )2(مصر  قضيلذلك .  )1( يتضمن تغيرياً للحقيقة
 رجته ال يتحقق به الركن املعنوي فإن جمرد إمهاله يف حتريها مهما كانت د، ثابتاً بالفعل 

مـن   وينتفي القصد إذا كان عدم علم املتهم بأنه يغري احلقيقة راجعاً إىل جهله بقاعدة
  ال الشخصـية  انون آخر غري قانون العقوبات كالقـانون املـدين أو األحـو   قواعد ق

للجهل بأحكام القانون  جواز االعتذار فمن املقرر أن جمال قاعدة عدم، أو القانون املايل
أما قواعد القوانني األخـرى  ، قاصر على قواعد القانون اجلنائي يف التجرمي والعقاب 
قاً ل أو غلط يف الواقع  وتطبيهفإا مما جيوز االعتذار جبهله أو بالغلط فيه إذا أدى إىل ج

بأنه إذا كان الثابت أن املتهمني حني كانوا يباشرون عقـد الـزواج    " )3(لذلك قضى
لون وجـود  هوكانوا جي، عدم وجود مانع من موانعه ، قرروا بسالمة نية أمام املأذون 

بل جهل ، هذه مل يكن عن عدم علم بقانون العقوبات وإن جهلهم باحلالة ، ذلك املانع 
راجع إىل عدم ، أركان جرمية التزوير املرفوعة ا الدعوى هي ركن من، بواقعة حال 

قانون العقوبات هو قانون األحوال الشخصية علمهم حبكم من أحكام قانون آخر غري 
م ليس من أحكام قانون العقوبات ومن عدم العلم حبك، فهو مركب من جهل بالواقع 

ته جهالً بالواقع ومعاملة املتهمني املسائل اجلنائية اعتباره يف مجل دمما جيب قانوناً يف صد
   )1(.  "مبقتضاه على هذا االعتبار

وجيب ثالثاً أن يتوافر لدى . وجيب ثانياً أن يتوافر علم اجلاين بأن فعله ينصب على حمرر
غري احلقيقة بطريقة من الطرق اليت نص عليها القانون علـى سـبيل   ياجلاين العلم بأنه 

قيامه بتغيري احلقيقة بأي طريقة منها ألا متسـاوية يف  العلم يفترض من وهذا ، احلصر 
فال جيوز للمتهم أن يثبت جهله بأن الطريقة اليت اسـتعملها يف تغـيري   ، نظر القانون 
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ألن العلم بقواعد التجرمي مفترض علـى  ، احلقيقة من بني الطرق اليت حصرها القانون 
   )2(.حنو ال يقبل إثبات العكس

يف حق اجلاين وإمنا جيب أن هذا العلم ال ميكن افتراضه إىل  جلنائيا وذهب رأي يف الفقه
ألن تغـيري  حمـل نظـر   هذا الرأي ويرى الباحث أن . )3(أن يقوم الدليل على توافره 

احلقيقة يف حمرر بإحدى الطرق اليت نص عليها القانون هي عنصر من عناصر الـركن  
ينفع اجلاين أن يدعي على أنه ما كان يعلم التغيري فال ما مت فمىت ، املادي جلرمية التزوير

مما جاءت حصراً يف قانون اجلزاء إذ أنـه يف  ، أن الطريقة اليت اختذها يف تغيري احلقيقة 
  .هذه احلالة يدعي اجلهل يف قواعد القانون اجلنائي وهذا أمر غري مقبول

عله أو حيتمـل  اجلاين وقت تغيري احلقيقة بالضرر الذي ينجم عن ف موجيب أخرياً أن يعل
 جلاين بالضرر الناشئ من التزويـر  وقد اختلف الفقه يف طبيعة علم ا. أن يترتب عليه 

  هل هو علم فعلي أم افتراضي؟
علم املتهم بالضرر يلزم أن يكون فعلياً وأن املتـهم  " فقد ذهب جانب من الفقه إىل أن

ا ميلك غـريه مـن   كم، ميلك الدفع بشأن عدم علمه بالضرر إذا كانت أسبابه واقعية 
لـى صـعوبة تواجـه اإلثبـات     الدفوع بشأن العناصر األخرى وليس لنا للتغلب ع

  .  )1(" أن نقضي علي ضمانات له أقرها القانون ، والتحقيق
إىل أن العلم املشروط توافره مبدئياً لتحقـق الـركن   من الفقه  وذهب اجلانب اآلخر

جبميع أركان اجلرمية يكفـي فيـه يف    األول جلرمية التزوير والذي يتطلب منه اإلحاطة
بعض األحوال أن يكون علماً فرضياً وخباصة فيما يتعلق باإلحاطة بالضـرر فإنـه ال   
يشترط أن يعلم املتهم علماً فعلياً واقعياً بأن تغيري احلقيقة الذي ارتكبه مـن شـأنه أن   

أن يعلـم   بل من املتفق عليه أنه يكفي أن يكون يف وسعه ومن واجبـه ، حيدث ضرراً 
  )2(. ذلك
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ال يشترط فيما يتعلق بالضرر أن " فقد قضى أنه ، القضاء املصري وهذا ما استقر عليه
وأنه يكفي المكان ، يكون علم اجلاين به واقعياً فعلياً بل يكفي أن يكون علماً فرضياً 

ة من شأن تغيريه للحقيقأن  القول بتوافر هذا العنصر أن يكون يف وسع اجلاين أن يعلم 
سواء علم بذلك فعالً وتصور الضرر مشخصاً أمام بصريته أم ، أن يترتب عليه الضرر

وأنه ال يقبل من اجلاين أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر بل أن واجبـه عنـد   ، ال 
ن لب األمر على كل وجوهه وأن يتروى ويستبصر فيما ميكفته تغيري احلقيقة أن يقارقم

فإن هو قصر يف هذا الواجب فإن تقصريه ال يـدفع  ، هأن حيدث من الضرر من أثر فعل
ويستوي يف هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل ، عنه املسئولية 
إذ أنه جيب أن يتوقع مجيع النتائج املترتبة على تغيري احلقيقة واليت كان ، حبقيقة الواقع 

وقد انتقد البعض هذا االجتاه ورأى . )3( "من واجبه ويف وسعه أن يتحرى عن احتماهلا 
املادية  أن القصد يستلزم طبقاً للمبادئ العامة إحاطة اجلاين إحاطة فعلية جبميع العناصر

فاالنتهاء إىل أن العلم به مفترض للتغلب على ، والضرر هو مادية التزوير، يف اجلرمية 
ـ لعومن املسـتقر أن ا ، ذه القاعدة هو خروج على ه،  صعوبة اإلثبات ال يكـون   مل

سواء كانـت  ، مفترضاً إال يف احلاالت االستثنائية اليت يقيم  الشارع فيها قرينة عليه 
أن يكون اجلاين عاملـاً بالضـرر   ضرورة  هذا الرأي يف الباحث ؤيدي، نسبية مطلقة أم 

نقيم قرينـة  يعين أن ، املفترض  ملألن جمرد القول بأنه يكتفي بالع وذلك، علماً فعلياً 
وهذا خيالف ، ونية مؤداها أن جمرد تغيري احلقيقة باملستند يفترض علم اجلاين بالضرر قان

اليت تقرر بأن القرينة القانونية ال تفترض وإمنا جيب أن ينص ، القواعد القانونية العامة 
  .عليها املشرع صراحة أو ضمناً

  
  الفرع الثاني

  القصد الجنائي الخاص في جريمة التزوير
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 وفر لدى الفاعل القصد العـام وحـده  يام جرمية التزوير يف احملررات أن يتال يكفي لق
وإمنا يلزم فوق هـذا  ، مبعىن إرادة تغيري احلقيقة مع العلم بكافة عناصر الركن املادي 

أي اجتاه إرادته إىل حتقيق غاية معينة مـن  ، القصد أن يتوفر لدى الفاعل القصد اخلاص
  . ارتكاب الركن املادي 

حول حتديد ماهية هذا القصد وفيما يلـي  اجلنائي  القانون  فقهاءر اخلالف بني وقد ثا
  .موجز هلذا اخلالف

  :يه اإلضرار بالغيرن: األول الرأي 
إىل أن النية املقصودة يف القصد اخلاص هي نيـة  )1(ذهب أصحاب هذا الرأي  

عيب هذا الرأي أنـه  وي، املزور اإلضرار بغريه سواء كان هذا اإلضرار مادياً أو معنوياً 
وإمنا ، يف أغلب حاالت التزوير ال يتركز قصد املتهم يف اإلضرار بغريه مادياً أو معنوياً 

ومبقتضى هذا الـرأي فـإن   . يعين فقط بأن حيقق من وراء التزوير مصلحة خاصة له 
حاالت كثرية من التزوير تفلت من العقاب النتفاء نية اإلضرار بالغري على الرغم من 

ومثال احلاالت اليت ينتفـي  ، املصلحة العامة تقتضي العقاب يف مثل هذه احلاالت أن 
عسكرية فهنـا املـزور   الدمة أداء اخلفيها قصد اإلضرار بالغري من يزور للتخلص من 

  . يهدف إىل حتقيق وضع أفضل لنفسه دون أن يهدف إىل إصابة الغري بضرر ما 
  

  :على ميزة من الغيراإلضرار أو الحصول  نية: الرأي الثاني 
أن يوسع من مفهوم عنصر النية اليت يتكـون منـها القصـد     )1(حاول البعض

فأضاف عبارة أو احلصول على ميزة من الغري إىل عبارة نية ، اخلاص يف جرمية التزوير 
وذلك ملواجهة مجيع احلاالت اليت ميثل التزوير فيها اعتداء أو مساساً ، اإلضرار بالغري 

وامليزة املشار إليها ، اليت جيب أن تسود يف املعامالت والعالقات االجتماعيةحبسن النية 
ن أن يصاب بضرر حقيقي أو يهـدد  دو، فيخدع بالتزوير ، قد يقيد ماحنها بقيد معني 

  . حبدوث خطر
  

  : نية استعمال المحرر فيما يزور من أجله : الرأي الثالث 
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وقـد عـرب   ، ملصري والسعودي وهذا االجتاه هو الذي استقر عليه القضاء ا
القضاء السعودي عن هذا املعىن يف أحكام عديدة بعبارات متباينة منها نية اسـتعمال  

مىت اجتهت نية اجلاين إىل استعمال احملرر فيما انشئ من و،  )2( احملرر فيما زور من أجله
يقـة بـني   ألن العالقة وث. وهذا هو الرأي الراجح  . )3(ولو مل يستعمله بالفعل، أجله

على الرغم من استقاللية جرمية التزوير عن جرمية االسـتعمال  ، التزوير واالستعمال 
إال مع توافر نية استعمال ، فالتزوير ال يكون خطراً على املصاحل املراد محايتها بالتجرمي 

  . وبغض النظر عن استعماله الفعلي فيما بعد تزويره ، احملرر املزور فيما يزور له 
من أجل إثبـات  ، لى ذلك فإذا اصطنع شخص سنداً وعليه إمضاءات مزورة وبناء ع

دون أن تتجه إرادته على اإلطالق إىل اسـتعمال  ، براعته فقط يف االصطناع والتقليد 
  . وينتفي القصد اجلنائي بالنسبة له، فإنه ال يعد مزوراً ، هذا السند يف غرض معني 

أنه ال يلزم الكالم عنـه  ، يف حيثيات احلكم  ومن املستقر يف شأن بيان القصد اجلنائي
وأوردت من الوقائع مـا  ، ما دامت احملكمة قد اطمأنت إىل توافره، صراحة وتفصيالً 
قيامه  فإن  فىأو ن وأثبته، ضي بعملية استظهار القصدوإذا قام القا.  )1( يدل على قيامه

اً ما دام االستنتاج سائغ، ا يه بشأاليت ال رقابة عل، ذلك يكون من األمور املوضوعية 
  . ومعقوالً من وجهة النظر القانونية 

 فإنه يتناىف مع طبيعة القصد، أما عن افتراض القصد مبجرد وقوع الركن املادي وثبوته
فضالً عن أن مـن شـأن   ، الذي يتعني على القاضي أن يقيم الدليل على توافره فعالً

يكون عبء إثبات توافر هذا القصد علـى   قاعدة أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته أن
  . عاتق جهة االدعاء ال على عاتق املتهم

                                                 
 .105صـ، 2جـ، ئية امجموعة القرارات الجز هـ1400لعام 1/68/رقم هـ الحكم قرار هيئة )2(
ـ     )3( م ه م رق ة الحك رار هيئ ام  2/172/ق ـ 1401لع ة   ، ه رارات الجزائي ة الق ، 2ج، مجموع

  .224صـ
م 1931مارس لسنة    29م ؛ نقض جنائي جلسة  1930جلسة أول مايو لسنة ، نقض جنائي  )1(

ا في   ، م  1954فبراير لعام  8؛ نقض جنائي جلسة  ود نجيب   ، حسني  : مشار إليه شرح  . محم
 .  276صـ ، مرجع سابق . قوبات القسم الخاصقانون الع



 

فهـو  ، يتبني لنا مما تقدم أن القصد اجلنائي يف جرمية التزوير هو قصد جنائي خـاص 
جيب أن تتوافر لديه نية خاصة ، بأنه يغري احلقيقة ، باإلضافة إىل علم اجلاين على اليقني 

  . لقضاء نية استمال احملرر املزور فيما زور من أجله هي على ما استقر عليه ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  الضرر آعنصر في الرآن المادي 

  
  : ويشتمل على ثالثة مباحث 

  
   المبحث األول

  مفهوم الضرر ومحله في نصوص التجريم
  

   المبحث الثاني
  صور الضرر وضابطه

  
  



 

  المبحث الثالث 
  لعقاب على التزويرطبيعة المصلحة المحمية با

      
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الضرر آعنصر في الرآن المادي

  :تمهيد
عرفنا التزوير مسبقاً بأنه تغيري احلقيقة يف حمرر بإحدى الطرق اليت نص عليهـا  
  )1(القانون تغيرياً من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنية استعمال احملرر املزور فيما أعد له

ويتضـمن  ، بأنه كل مكتوب يفصح عن شخص من صدر عنه مث تناولنا تعريف احملرر 
من شأنه إنشاء مركز قانوين أو تعديله أو إائـه أو  ، ذكراً لواقعة أو تعبرياً عن إرادة 

مث . )2(سواء أعد احملرر لذلك أساساً أو ترتب عليه هذا األثر بقـوة القـانون   ، إثباته 
كما تناولنا أركـان جرميـة   ، نواعها أوضحنا املظهر املادي والقانوين للمحرر وبيان أ

تزوير احملررات وهي الركن املادي والركن املعنوي مع تفصيل كـل ركـن منـها يف    
مطلب مستقل وتوصلنا أثناء تناولنا للركن املادي جلرمية تزوير احملررات بأن الضرر ال 

ـ  . يعدو أن يكون عنصراً هلذا الركن  ه فالركن املادي ألي جرمية ال يسـتكمل كيان
فالبد من معاجلته ضمن وصفه القانوين املألوف بني ، القانوين إال بتوافر عنصر الضرر 

   . ت إليه هذه الدراسةوهذا ما ذهب، عناصر الركن املادي 
  :تقسيم

                                                 
 . 215صـ ، مرجع سابق، شرح قانون العقوبات القسم الخاص . محمود نجيب ، حسنى  )1(
دار المطبوعات ، االسكندرية ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.عوض محمد،عوض) 2(

 . 174صـ ) ط-د( م 1985، الجامعية 



 

مباحـث علـى    ةوعلى هدي من األفكار السابقة ستكون دراسيت هلذا الفصل يف ثالث
  :النحو التايل

  حمله يف نصوص التجرميضرر ومفهوم ال: املبحث األول 

  صور الضرر وضابطه: املبحث الثاين 

  وحدة أو تعدد املصلحة احملمية بالعقاب على التزوير: املبحث الثالث 
  

  المبحث األول
  ماهية الضرر ومحله في نصوص التجريم

  

إن دراسة الضرر تقتضي بيان ماهيته أي تعريفه لدى شراح القانون حبيث يستبعد من 
 ذلك حملله يف نصوص التجرمي بنـاءً تعرض بعد نمث ، ال يعد من عناصره نطق الضرر ما 

  : على ذلك ستكون دراسيت هلذا املبحث يف مطلبني على النحو التايل
  ماهية الضرر : املطلب األول 
  ل الضرر يف نصوص التجرميحم: املطلب الثاين 

  المطلب األول
  ماهية الضرر

  :تعريف الضرر: أوًال
إخالل حبق أو مبصلحة عامـة  " الضرر بأنه اجلنائي  لقانون ا عرف بعض فقهاء

إال أن رأي يف الفقه املصري اعترض على التعريف  )1(" حيميها القانون نتيجة اعترافه ا
فمن حيث التعميم فإن هذا ، السابق بقوله بأن هذا التعريف يشوبه التعميم والقصور 

ومـن حيـث   . ة على وجه العموم التعريف يصدق على النتيجة القانونية ألي جرمي
القصور فإن هذا التعريف ال خيصص النتيجة اإلجرامية يف التزوير بعناصـرها املاديـة   

                                                 
. محمود نجيب، حسني  ؛105صـ ، مرجع سابق، ف والتزوير يجرائم التزي. رؤوف ، عبيد  )1(

ود   ، مصطفى   ؛251صـ  ، مرجع سابق ، القسم الخاص ، شرح قانون العقوبات  ود محم محم
ات القسم الخاص    .  داهللا   ، الشاذلي   ؛ 156صـ ، مرجع سابق   ، شرح قانون العقوب وح عب . فت

الموسوعة  . أحمد ، أبو الروس ؛ 391صـ ، مرجع سابق ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 
ة    ة القانوني ن الوجه ام م ال الع تالس الم وة واخ ف والرش رائم التزيي ة ج ة الحديث ، الجنائي

 . 74صـ ) ط-د(، ) ت -د(، خامسالكتاب ال، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية 



 

إخالل حبق أو مصلحة "فعرف الضرر بأنه . واليت ال تتحدد إال بالنظر إىل االستعمال 
شريطة أن يكون هلذا اإلخالل وجود موضـوعي مـن خـالل    ، عامة حيميها القانون 

  . )2(" مال احملرر املزوراستع
يف جمرد تغيري احلقيقة وإمنا يف استعمال احملرر ضرره ال يتمثل  طبقاً هلذا الرأيفالتزوير 

  . املزور 
كـل إخـالل أو احتمـال    " وذهب رأي إىل أن الضرر يف نطاق جرمية التزوير هو 

وير ال تشذ عن ونؤيد هذا الرأي ألن جرمية التز.  )1( "لإلخالل مبصلحة حيميها القانون
إمنا ألن هذا ، غريها من اجلرائم من حيث أن القانون حني يتدخل بتجرمي سلوك إنسان 

 أو باألقل يعرضها خلطر اإلهدار  حيميها القانون هالسلوك يهدر حقاً أو مصلحة مشروع
أمـا  ، غاية األمر أن الضرر يف غالبية اجلرائم يعد نتيجة حتمية للسلوك املادي للجاين 

ة التزوير فال يتالزم فيها السلوك ارم وهو تغيري احلقيقة بإحدى الطرق املقـررة  جرمي
فمن املتصور أن يقع فعل تغيري احلقيقة دون أن يترتب عليه . الضرر  حدوث قانوناً مع

املتصور أن يقع استعمال للمحرر كما أنه من ، تعمل احملرر بعد تزويره ضرر إذا مل يس
كما أنه من املتصور حدوث ضرر ولو مل يسـتعمل  ، عليه ضرر دون أن يترتب املزور 

  . إذ الضرر هنا مفترض  احملرر كتزوير األوراق الرمسية 
وال عربة بشخص ، فالقانون ال يشترط وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه 

فإذا كان املتهم يستهدف من التزوير اإلضرار بشخص ، من يلحقه الضرر من التزوير 
حتققت جرمية التزوير  ، فأصاب الضرر شخصاً أخر غريه أو كان حمتمل احللول ، معني 

فـأي  ، كذلك ال يشترط يف الضرر الناتج عن التزوير أن يبلغ قدراً معيناً من اجلسامة 
يف قضـايا  وقد أكدت دوائر احلكـم  . )2(قدر من الضرر يكفي لكي يقوم به التزوير 

                                                 
ات القسم الخاص    . نبيل مدحت ، سالم) 2( انون العقوب اهرة  ، شرح ق ة   دار ا، الق ، لنهضة العربي

 . 269صـ ، الطبعة الثانية ، م 1983
 . 289صـ ، مرجع سابق . شرح قانون العقوبات القسم الخاص. فوزية ، عبدالستار  )1(
ر   . أحمد ، أبو الروس ) 2( اب الخمس   ، الموسوعة الجنائية الحديثة جرائم التزييف والتزوي الكت

ات القسم الخاص     .محمود محمود ، مصطفى  ؛ 74صـ، مرجع سابق ،  شرح قانون العقوب
، القسم الخاص  ، شرح قانون العقوبات ، محمود نجيب ، حسني  ؛ 156مرجع سابق صـ ، 
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أن كـل تغـيري   ، عربية السعودية يف مناسبات عديدةملكة الالتزوير بديوان املظامل بامل
وال يشترط أن يكـون هـذا   ،  )1(للحقيقة ال يترتب عليه ضرر للغري ال يعد تزويراً  

  )2(. بل يكفي أن يكون حمتمالً ، الضرر واقع حقيقة 
  : انتفاء الضرر : ثانيًا

متعددة ال ميكـن   وحاالت انتفاء الضرر، إذا ثبت انتفاء الضرر انتفى التزوير
حاالت انتفاء الضرر فيما ويعرض الباحث ألهم ، )3(حصرها أو وصفها يف قاعدة عامة

  :يلي
 :حالة انتفاء احلق أو املصلحة اليت ميكن بتغيري احلقيقة إهدارها  ) أ(

ويقابلـه  ، ه التزوير أوجبه القانون لشـخص  أن املصلحة أو احلق الذي يهدر
ص قرر له القـانون  فإذا مل يوجد شخ ،بالضرورة التزام مفروض على شخص 

فال وجود للمجال الذي ميكن أن يتحقق فيه ، عليه اإللتزام احلق وآخر يفرض 
جيرم التزوير باعتباره ميثل عدوان على حـق أو   الوضعي فاملشرع.  )4(الضرر

انتفى احلق أو املصلحة فال تزوير ولو حدث تغيري فإذا  مصلحة حيميها القانون 
شـخص  رراً بدين لنفسه أو لغريه يف مواجهة إذا اصطنع شخص حمف. للحقيقة 

هلذا الشخص فال يعـد   نسبة  خيايل ليس له وجود حقيقي ويضع عليه إمضاء
املتمثل يف عدم معرفة مصـدره  ألن احملرر جمرد من املظهر املادي ، تزوير فعله 

 و حق ميسهافال وجود ملصلحة أ، واملظهر القانوين لعدم وجود القيمة القانونية 
مثـل هـذه الورقـة     " النقض مبصر يف ذلك أن قررت حمكمةوقد .  التزوير

يعـة  بماً وبطألن كل تعهد أو التزام يقتضى حت، لقت معدومة املصطنعة قد خ
ووجود متعهد هو أحـد طـريف   ، احلال وجود تعاقد تكون الورقة دليالً عليه 

                                                 
مجموعة القرارات ،هـ 1400ق لعام / 16/1قم في القضية ر 1/31/رقم هـهيئة الحكم قرار  )1(

  .46صـ، الجزائية
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ة   رارات الجزائي ـ ،2ج،الق ـ  ،  316ص ام ه رارات أرق ذلك الق ام  2/15/وآ ـ 1400لع ه
ـ ـ، 175ص م ه رار رق ام  2/81/ق ـ 1400لع ـ ، ه ـ ، 261ص م ه رار رق ام  2/3/وبق لع

 . 404صـ ، هـ 1400
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ن املتعهد شخصاً ال وجود له فإذا كان العقد ال وجود له يف الواقع وكا، العقد
وهي األداة الدالة على وجود هذا العقد وعلى التـزام   –فالورقة ، يف الواقع 

بذاا ومبجرد اصطناعها ضـرر  هي ورقة يستحيل أن ينشأ عنها  –هذا امللتزم 
  ألي إنسان وال ميكن عقالً أن يكـون اصـطناعها جرميـة يعاقـب عليهـا      

  . )1("القانون 
وينفـي عنـه يف   ، سلفنا إذا تعرض ملا يفقده متاماً قيمته القانونية فاحملرر كما أ

فإن العبث الـذي  ، حلماية مصلحة  اًصورة قاطعة أن يكون مقرراً حلق أو سند
  .فال يتصور منه املساس حبق أو مصلحة، ميتد إليه يستحيل أن ينشأ عنه ضرر 

  
 :حالة إثبات مركز قانوين حقيقي ثابت وقت الفعل  ) ب(

ضرر إذا استهدف املتهم بالتزوير إنشاء سند إلثبات مركـز قـانوين   ينتفي ال
خاليـاً  ، شريطة أن يكون احلق املؤكد من هذا املركز ثابتاً وقت الفعل ،قيحقي

لعدم وجود احلق أو املصلحة الـيت حيميهـا   ،  )2(من الرتاع ومستحق األداء 
ال أنه مل حيصل على القانون كحالة املدين الذي أوىف بالدين الذي عليه لدائنه إ

فاصطنع خمالصة تثبت هذا الوفاء ووضـع  ، خمالصة من هذا األخري تفيد ذلك
ذا الفعل ال تقوم جرمية التزوير النقضـاء  . يها إمضاء مزوراً نسبة إىل دائنهعل

حق الدائن فال يتصور حدوث الضرر هنا لعدم وجود احلق أو املصلحة الـيت  
  .حيميها القانون
كالدائن الذي يزور سند إلثبات ، أجل الوصول إىل حق ثابت  وتزوير سند من

دينه فإنه يعد مرتكباً جلرمية التزوير ألنه خيلق بفعلته هذه دليالً إلثبـات ديـن   

                                                 
ه في   ، م 1932جلسة مايو سنة ، نقض جنائي  )1( ود نجيب  ،حسني :مشار إلي انون   .محم شرح ق
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مما يسهل له الوصول إىل حقه وجعل هذا احلق أقـل   ،بدليل مل يكن له وجود
  )1(. عرضة للمنازعة ومن شأنه اإلضرار باملدين 

رم املدين من حصانة سند من شأنه أن حيأن اصطناع احملرر أو الذلك ب وقد برر
فيلزم بالدين غري الطريق الذي ، موضوعية وإجرائية تعززها له قواعد اإلثبات 

فهذه احلصانة متثل حقاً أهدره االصطناع على حنو يتحقق بـه  ، رمسه القانون 
   )2(. الضرر

  
  :وقت تقدير الضرر: ثالثًا 

ضي بأن العربة يف حتديد ما إذا كانت أركان اجلرمية متوافرة أم القاعدة العامة تق
ومن جرمية التزوير عن هذه القاعدة  وال تشذ، غري متوافرة هي بوقت ارتكاب الفعل 

وقت ارتكاب ، مث يتعني توافر الضرر بتوافر الركن املادي للجرمية كونه أحد عناصره 
ة تغيري احلقيقة قامت ظن الضرر حمتمالً حلفمىت توافر الضرر أو كا. فعل تغيري احلقيقة 

أن  تهال حيول دون نشوء مسـؤلي  قام بفعل تغيري احلقيقة ومن مث املسئولية اجلنائية ملن 
الالحقة بعد ذلك ال يكون هلا من  ةيصبح حتقق الضرر بعد ذلك أمراً غري ممكناً فالواقع

فإن تزوير  بيقاً هلذه القاعدةوتط. أثر يف إثبات تزوير غري موجود أو حمو تزوير موجود 
وتزويـر  ، بعد ذلـك  تاريخ استحقاقه يعاقب عليه ولو سدد الدين  رييتغسند الدين ب

خمالصة يعاقب عليه ولو أوىف املدين بدينه أو سقط بالتقادم قبـل أن ترفـع يف شـأنه    
وتزوير إمضاء شخص يف شكوى يعاقب عليه ولو وافق بعد ذلك صـاحب  ، الدعوى 

وانتحال املتهم اسم شـخص آخـر يف   ، ى كل ما تضمنته هذه الشكوى اإلمضاء عل
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 . 272صـ ، مرجع سابق ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص .نبيل مدحت، سالم  )2(



 

حمضر حتقيق يقوم به التزوير ولو عدل عن االنتحال وذكر امسه احلقيقي قبل أن ينتهي 
  . )1(التحقيق 

ألن الضرر كان حمتمالً يف الوقت الـذي   ،ففي كل هذه األحوال تقوم جرمية التزوير
  .ملتهمحدث فيه تغيري احلقيقة من جانب ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
؛ 157صـ  ، مرجع سابق  ، ت القسم الخاص شرح قانون العقوبا. محمود محمود ، مصطفى  )1(

، الشاذلي  ؛ 253صـ  ، مرجع سابق  ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  حسني محمود نجيب 
ة  بالفتوح عبداهللا الجرائم المضرة  ات القسم الخاص      . مصلحة العام انون العقوب مرجع  ، شرح ق

 . 393صـ ، سابق 



 

  المطلب الثاني
  محل الضرر في نصوص التجريم

  
اليت يشملها وتسمى املصاحل ،القانون حلماية مصاحل اإلنسان فرداً كان أم مجاعة  يهدف

ومىت اتضح املال القانوين أمكـن بالتـايل حتديـد    ، القانون حبمايته باألموال القانونية 
  .  به ويترتب عليها حدوث الضرر أو التهديد، األفعال اليت تعد عدواناً عليه

  :ويتبع املشرع اجلنائي يف اإلشارة إىل املصلحة احملمية منه أحد األساليب التالية
  . يشري فيه إشارة صرحية واضحة إىل املصلحة اليت يريد محايتها بالنص: األول 
  .يشري فيه إىل هذه املصلحة بصورة ضمنية: الثاين 
  .اماً اإلشارة إىل املصلحة اليت يرغب يف محايتهافل متغي: الثالث

  

  :وسوف نتناول فيما يلي هذه األساليب
 :اإلشارة الصرحية حملل الضرر: األسلوب األول  -1

هناك العديد من اجلرائم اليت يشري فيها املشرع صراحة إىل املصلحة الـيت أراد  
ارم أن يكون من السلوك اشتراطه يف . )1(رطفمن أمثلتها يف جمال جرائم اخل، محايتها

وتعريض أموال الغـري  ، ا أو سالمة أراضيها الل البالد أو وحدشأنه املساس بإستق
جنده يتطلب وقوع النتيجة املادية يف صورة معينة  )2(ويف جمال جرائم الضرر. للخطر

  . يتبني منها بوضوح املصلحة احملمية ذه اجلرائم كالقتل العمد وغري العمد 
  
  
  
  

 :اإلشارة الضمنية حملل الضرر: ألسلوب الثاينا -2

                                                 
اب ا     ) 1( ا عق ه من        هي الجرائم التي يفضل المشرع فيه ادي خطورت لمجرم في وقت مبكر لتف

 .ولحماية مصالح هامة من الضرر المحتمل من ناحية أخرى، ناحية 
د    )2( دمير أو فق هي الجرائم التي يتطلب المشرع لتوافرها أن يسفر النشاط اإلجرامي فيها عن ت

ًا     ة جنائي لحة المحمي ص المص ة       ، أو نق ارة معين ة ض ا نتيج ب عليه ي يترت ا الت أو أي أنه
  .محسوسة تنتهك عن طريقها المصلحة أو القيمة المحمية مباشرة وهي آمثل أغلب الجرائم

 



 

فيتم التعـرف  ، قد حيدد املشرع املصلحة اليت يرغب يف محايتها بصورة ضمنية 
الـيت تـرد يف    عليها يف هذه احلالة من خالل بعض املتطلبات أو الشروط املفترضة

ها أو بتوقيت عليه أو مبكان اجلرمية قد تتعلق باجلاين أو باين واليت، نصوص التجرمي 
فجرائم اختالس املال العام والعدوان عليه الواردة يف الباب الرابع من الكتاب الثاين 

حدود وظائفهم وتقصـريهم يف  وجرائم جتاوز املوظفني ، من قانون العقوبات املصري
طلب املشرع اجلنـائي أن  تي، بعض الواجبات املتعلقة ا الواردة يف الباب اخلامس 

من خالل هذه الصفة وباقي األركان اخلاصـة  . موظفاً عاماً و اجلاينالفاعل أ يكون
اجلرائم األوىل تتمثل يف احلفاظ على املال  ةيستفاد أن املصلحة املراد محايتها مبجموع

ة اإلدارة العامـة وكرامتـها ووقايـة    بالعام ويف جمموعة اجلرائم الثانية تتمثل يف هي
ويف موضع آخر جند املشرع .  )1(و اضطراب الوظيفة واخلدمة العامة من كل خلل أ

  فعـال يقدر أن املصلحة اليت يريد محايتها لن تتعرض خلطر اإلضرار ا من بعض األ
ال يف جرائم حتريض اجلند أو كما هو احلإال إذا ارتكبت يف زمن معني كزمن احلرب  

احملميـة   هذا وقد يتم التعرف على املصلحة. بضائع أو منتجات إىل بلد معاد تصدير
كصفة األماكن الدينية ، من تطلب نص التجرمي لصفة خاصة يف احملل املادي للجرمية 

فاملصلحة املراد محايتها هي حرمة األمـاكن  ، يف جرمية االعتداء على هذه األماكن 
  . املقدسة 
 

 : عدم اإلشارة حملل الضرر : األسلوب الثالث -3
يف نص التجرمي سـواء   -ة احملمية جنائياًاملصلح –أحياناً قد ال يشار إىل حمل الضرر 

كما هو احلال يف النصوص اخلاصة جبرمية تزوير احملررات يف  بصورة صرحية أو ضمنية
مـن نظـام   ) 11-5(من قانون العقوبات املصري واملواد ) 227 – 211(املواد 

ة مما يؤدي غالباً إىل اختالف يف رأي الفقه حول املصلح، مكافحة التزوير السعودي 
جبرائم تزوير . فاملصلحة احملمية . االعتداء عليها لتوافر اجلرمية من مث املراد محايتها و

                                                 
 . 361صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص في قانون العقوبات  .عبدالمهيمن، بكر  )1(



 

ونعرض فيما يلي بإجياز ألهم االجتاهات الـيت  ، احملررات مل تتوحد كلمة الفقه حوهلا 
  . تبني مدى االختالف يف حتديد حمل الضرر يف هذه اجلرمية 

  

 :مية بالقوة التدليلية للمحرر يف اإلثباتحتديد املصلحة احمل: االجتاه األول -1
   )1(يعد الفقيه الفرنسي جارو هو أول من تبىن الربط بـني التزويـر واإلثبـات   

يري احلقيقة يف أية حمررات ال يتوافر به جرمية التزوير طاملا أن وهذا القول مؤداه أن تغ
ن لكلمة الضرر حيث رأى أ. هذا التغيري ال يكسب احملرر قوة لإلثبات أمام القضاء 

معنيني خمتلفني األول واسع وميثل الضرر الفعلي والثاين ضيق وميثل الضرر القـانوين  
احملرر املـزور قـوة    حعن تشويه احلقيقة يف حمرر يؤدي إىل منوهو ضرر نوعي ينشأ 

ويقترب من هذا االجتاه فريق من الفقه يـربط بـني التزويـر    . إثبات أمام القضاء 
حيث يرى أن تغيري احلقيقة يف احملررات الرمسية خيل بالثقة ،  مطلقواإلثبات ربطاً غري

ط بإال أن شراح القانون يرون أن ضـا . هلا  اليت ينبغي أن تكون هذه احملررات أهال
يظل قائماً ومفيداً لالهتداء به يف بعض صور التزوير يف " جارو " الضرر الذي وصفه 

  )2(. هذه احملررات
  

 :ديد املصلحة احملمية بالثقة النابعة من احملررحت: االجتاه الثاين  -2
يرى أصحاب هذا االجتاه أن املصلحة احملمية بنصوص جرمية تزويـر احملـررات   

وهذه الثقة . تتمثل يف الثقة العامة سواء وقع التزوير يف حمرر رمسي أو يف حمرر عريف 
نـان إىل سـالمة   تعين الشعور املشترك لدى أفراد اتمع كما سبق وأسلفنا باالطمئ

وذلـك  ، و وقائع ت إليه وصدق ما حتويه من تصرفات أاحملررات وصدورها مما نسب
   )3(. مبطابقتها للحقيقة والواقع

                                                 
 ؛ 296صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص ، شرح قانون العقوبات . فوزية ، عبدالستار )1(

 .109صـ ، مرجع سابق ، التزييف والتزوير جرائم . رؤف . عبيد 
 160صـ ، مرجع سابق ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص . محمود محمود ، مصطفى ) 2(

 .  121صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزييف والتزوير . رؤف ، عبيد  ؛
، م 1978، مرجع سابق، المرصفاوي في قانون العقوبات ، حسن صادق ، المرصفاوي ) 3(

 . وما بعدها  131ـ ص



 

وقريب من هذا االجتاه يذهب البعض حبق إىل أن إصابة الثقة العامة بالضرر يكـون  
إلضرار ذه الثقة بينما يكون ا، ظاهراً وأساسياً إذا وقع تغيري احلقيقة يف حمرر رمسي 

وعلى ذلك فالثقـة العامـة هـي    . كامناً وفرعياً إذا وقع هذا التغيري يف حمرر عريف 
بالثبات وعـدم   وتتميز هذه املصلحة. املصلحة األساسية احملمية يف احملررات الرمسية 

 واملصـلحة  . التغيري يف كافة صور التزوير طاملا كان حملها هذا النوع من احملـررات 
وتتميـز  ، املرتبطة باحملرر املزور هي املصلحة احملمية يف احملـررات العرفيـة    اخلاصة

  .  )1(املصلحة هنا بعدم ثباا وتغريها بتغري الوقائع
  

مما تقدم بالقول إذا كانت الثقة العامة هي املصلحة احملميـة أساسـاً   وخيلص الباحث 
وتتحقق محايتـها أيضـاً   ومباشرة بالعقاب على التزوير فإن هناك مصلحة ترتبط ا 

  . بتقرير العقاب
  

ومـع أن  ، وبالرغم من أن هذه احلماية ليست هي املقصودة أصالً بتجرمي التزويـر  
إال أا هي املصلحة اليت يستهدف املزور االعتـداء   ةغري مباشر ةمحايتها تتم بطريق

احملـررات  عليها بارتكابه التزوير وتتنوع هذه املصلحة حبسب طبيعة احملرر فهي يف 
الرمسية مصلحة عامة ختص الدولة ويعرضها التزوير للخطر وإن كان يترتب عليـه  

أما يف احملررات العرفية فإن التزوير فيها . ديد مصاحل فردية مرتبطة بتلك احملررات 
ويفسر هذا االختالف إىل متييز القـانون  . يهدد مصلحة خاصة باألفراد دون الدولة 

كمـا فعـل املشـرع    ، ررات الرمسية وتزوير احملررات العرفية بني عقوبة تزوير احمل
ضرار إحتمال اإلأن ، وقد ترتب على ذلك نتيجة هامة . السعودي املنظم املصري و

بل يتعني معه استعماله مـزوراً   باملصلحة الفردية ال يتوافر مبجرد تزوير احملرر العريف
ــر ا ــة نتيجــة لتزوي ــذي يصــيب الدول ــا الضــرر ال ــة حملــررأم   ات الرمسي

                                                 
ذآرة في القسم الخاص القسم األول      . عوض محمد، عوض )1( الجرائم المضرة بالمصلحة    . م

اهرة  . القصد الجنائي الخاص . حسنين إبراهيم، ؛ عبيد110صـ ، 1966، ) ط.د ( ، العامة  ، الق
 .وما بعدها 58صـ، الطبعة األولى ، 1981، دار النهضة العربية 



 

رتـب   مبجرد تغيري احلقيقة فيهـا إذ ي على توافره حىت )2(والقضاء)1(فقد استقر الفقه
اتمع بأصره متمثالً يف اإلقالل من الثقة العامة اليت جيـب  بذاته قصوراً معنوياً يضر 

ى أن جمـرد تغـيري احلقيقـة يف األوراق    روأ. أن حيظى ا هذا النوع من احملررات 
لطرق اليت نص عليها القانون يكفي لتحقيق جرمية التزوير فيها حىت وإن مل الرمسية با

  .عويل عليهاتيترتب عليه ضرر ملا جيب أن يتوافر هلذه األوراق من الثقة وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
                                                 

ة    مثل أن يزو )1( ه للحكوم زور شخص إحدى    ، ر شخص إيصاًال بسداد رسوم مستحقة علي أو ي
 .الشهادات الالزمة لاللتحاق بإحدى الوظائف العامة

ائي  )2( ة ، نقض جن نة  5جلس وفمبر لس ار . 1945ن ي إمش ه ف تار : لي ة ، عبدالس شرح . فوزي
يكفي في بيان رآن  بأنه " حيث قضى ،  293صـ ، مرجع سابق ، قانون العقوبات القسم الخاص

ن األوراق      ر م ا التزوي ي حصل فيه ة الت م أن الورق ين الحك ر أن يب ة التزوي ي جريم الضرر ف
 ..." األميرية 



 

  صور الضرر وضابطه
  

  : تمهيد 
فإن الضـرر  ، ترتيباً على ما ذكرناه من تنوع املصلحة املعتدي عليها بالتزوير

  فـردي أو اجتمـاعي   ، حاالً أو حمتمالً ،  يتنوع هو األخر فقد يكون مادياً أو معنوياً
فلو ، ويلزم الضرر ضابط حيكم فكرته ويهتدي به القضاء ، وقد ساوى القانون بينها 

ترك بغري ضابط القتضى ذلك أن يكون الفصل يف توافره حملض تقدير قاضي املوضوع 
  . )1(االتساع يف نطاقة على حنو قد ال تقتضيه املصلحة العامة مما يترتب عليه 

  : تقسيم 
  

  : ونتناول ذلك يف مطلبني كما يلي 
  صور الضرر : املطلب األول 
  ضابط الضرر : املطلب الثاين
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  المطلب األول
  صور الضرر

  
                                                 

 . 259صـ ، مرجع سابق ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص . محمود نجيب، حسني  )1(



 

من املتفق عليه يف الفقه السائد أن الضرر الواجب توافره لقيام جرمية تزوير احملـررات  
ق ويف كافة هذه الصور مل يفـر ، حمققاً أو حمتمالً ، يستوي فيه أن يكون مادياً أو أدبياً 

مـن   ويعرض الباحث لـذلك بنـوع   . املشرع بني أن يكون الضرر خاصاً أو عاماً 
  :التفصيل  على النحو التايل

 :الضرر املادي: الصورة األوىل  -1
يعد هذا النوع من الضرر يف صورته اخلاصة هو األكثر شيوعاً يف جرمية تزوير 

اإلثراء على حساب  إىل حملررإذ غالباً ما يهدف اجلاين من تغيري احلقيقة يف ا. احملررات 
فهو  ،وهو أوضح أنواع الضرر، ه املاليةالغري الذي يصاب من جراء ذلك بضرر يف ذمت

يصيب الشخص يف عناصر ذمته املالية فيؤدي إىل اإلنقاص من عناصرها اإلجيابيـة أو  
أو ، مثل اصطناع سند بدين مزور على شـخص أخـر   ، زيادة يف عناصرها السلبية

 ور عليه منسـوباً إىل صـاحب األرض   بيع أرض مزور ووضع توقيع مز اصطناع عقد
بنية الغش على سند دين مدين يكفي لنشـوء الضـرر   ) اإلذن ( كذلك وضع عبارة 

كعنصر من عناصر التزوير ألن هذه اإلضافة تؤدي إىل تغيري يف طبيعة الدين وجعلـه  
. )1(وجعله أكثر عبئاً على املدين  جتارياً مما من شأنه تغيري األحكام اليت خيضع هلا الدين

فأي قدر منه يكفـي ولـو   ، وال يشترط فيه أن يكون على درجة معينة من اجلسامة 
  . )2(ضئيالً 

أما عن الضرر املادي العام وهو الذي يكون من شأنه اإلضرار بالدولة يف ذمتها املالية 
 )3(عامة من بعض الرسـوم  فمن أمثلته انقاص مثن البيع يف عقد البيع حلرمان اخلزانة ال

وأن يشوه شخص احلقيقة يف دفاتر رمسية دف اختالس أموال مملوكة للدولة أو دف 
  . ختفيض رسوم اجلمارك املستحقة على بضائع مت استريادها

  
 :الضرر األديب: الصورة الثانية  -2
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ميس هذا الضرر الشرف واالعتبار أي ينال من املكانة االجتماعيـة للمـزور   
وأي ، يف ذمته املاليةأو بعبارة أخرى هو الذي ال يصيب اين عليه ، فيهبط ا  ،عليه

  )1(. قدر من املساس ذه املكانة يكفي لتحقق التزوير
ولكن ال يوجد مـا مينـع أن   ، الضرر الناجم عن التزوير يف العادة يكون ضرراً مالياً 

املاديـة كحـق امللكيـة مـثالً       فالقانون حيمي احلقوق - معنوياً –يكون ضرراً أدبياً 
كذلك حيمي احلقوق املعنويـة  ، فالقانون حيظر األفعال اليت تقع اعتداء عليه كالسرقة 

اليت هي يف األصل مـن جـرائم   ، املتعلقة بالشرف واالعتبار بتجرمي السب والقذف 
ـ ، د تدرأ احل ةما مل تتوافر فيها شبه احلدود يف الشريعة اإلسالمية درج يف مما جيعلها تن

فجرمية القذف بواسطة الكتابة قد تقوم على واقعة خمالفة للحقيقـة  ، جرائم التعازير 
فإا ختتلف عن جرميـة التزويـر   ، ويترتب عليها املساس بشرف اين عليه واعتباره 

فالقذف يتضمن إسناد واقعة حمددة للغري من شأا املساس بشرفه واعتباره سواء كانت 
ولكل من اجلرميتني أركاا املتميزة فيمكن أن ، ف صحيحة أو كاذبة الواقعة حمل القذ

يوجد القذف دون التزوير إذا مل يكن هناك أي تغيري للحقيقة يف احملرر املتضمن واقعة 
كما ميكن أن يقوم التزوير دون القذف عندما يقع تغيري احلقيقـة يف حمـرر   ، القذف 

مدى صحة وقائع القذف طاملـا مل يـتح    يتضمن عبارات قذف يف حق الغري أياً كانت
أما إذا توافرت تلك العالنية فإننا نكـون  ، لذلك احملرر العالنية الالزمة لتلك اجلرمية 

ومن تطبيقات الضرر املعنوي تزوير شخص عقد ، بصدد جرميتا القذف والتزوير معاً 
امسها ونسبة زواج عريف على سيدة بأا قبلت زواجه وتوقيعه على عقد بإمضاء مزور ب

ونسـبة خطـاب   ، طفل لقيط يف دفتر املواليد إىل فتاة عذراء دف املساس بسمعتها 
والتسـمي  ، زوراً إىل شخص بعد حترير أمور فيه ختل بشرف من نسب إليه اخلطاب 

كما يتحقق الضرر املعنوي إذا كان من شأن التزويـر  ، )1(باسم الغري يف حتقيق جنائي 
ومن املستقر عليه أن هذه اجلرمية تتوافر أيضـاً إذا  . )2(يت اإلساءة إىل ذكر شخص م

                                                 
  . 254صـ ، مرجع سابق ، قسم الخاص قانون العقوبات الشرح . محمود نجيب، حسني  )1(
 
 . 489صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص في قانون العقوبات . عبدالمهمين ، بكر  )1(
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كمـا لـو قـام    ، ضرر أديب مبصلحة عامة  إحلاقكان من شأن تغيري احلقيقة يف احملرر 
فمن شأن ذلك ، شخص بالعبث بالبيانات اخلاصة بالشهادات العلمية أو بدفاتر اإلقامة 

ري مرافقها العامة أو تطبيق قوانينها إحلاق ضرر أديب بالدولة يتمثل يف اإلخالل حبسن س
فللدولة مصلحة يف أن يتم شغل الوظائف العامـة بأفضـل الطـرق    . )3(أو تعليماا 

وعليه يصيبها الضرر  من تزوير شهادة علمية للعمل يف مرفق ، والقواعد املقررة لذلك
طـيب  عام أو تزوير تقرير طيب باتفاق املتهم مع شخص آخر على أن يتقدم للكشف ال

ويهم . العامة للدولة يف أحد املرافق  هبدالً منه وحصوله على ذلك التقرير للعمل مبوجب
حيث يثبت لكل شخص  املصلحة العامة دقة وسالمة سجالت ودفاتر األحوال املدنية 

ومن مث تصاب هذه املصلحة بالضرر عرب انتحال شخصية الغري أمـام املوظـف   ، نسبه
 نفيذ العقوبات على من صدرت ضـدهم  ويهم الدولة ت.  املختص واإلقرار ببنوة طفل

والدفاتر والسجالت املعدة لتنفيذها هو الضـمان لتحقيـق هـذه    ، فسالمة األوراق 
دولة عند انتحال شخص السم حمكوم عليه بعقوبة وإدالئه لل فيحصل ضرر، املصلحة 

ن هذا العبث أن إذ من شأ. ذا االسم لدى املوظف املختص لقضاء العقوبة بدالً منه 
خيل بالثقة الواجب توافرها يف األوراق الرمسية باعتبارها عنواناً على احلقيقة الثابـت  

كل " فهي تقرر أن ، على هذا املعىن  املصرية فيها وقد استقرت أحكام حمكمة النقض
. يف احملررات الرمسية ينتج عنه حتماً حصول ضرر أو احتمال حصـوله   تغيري للحقيقة

العبث مبا هلذه األوراق من القيمة يف نظر ، على أقل الفروض ، ه يترتب عليه ذلك بأن
  .  )1( "ور والتقليل من ثقة الناس ا اجلمه

النظر عن الضرر  وعلى ذلك يتوافر الضرر األديب العام من تزوير احملرر الرمسي بصرف
قاضي املوضـوع  وال يكلف . ق بفرد أو بالدولة يف مصاحلها املاديةالذي ميكن أن يلح

الذي حيكم باإلدانة عن جرمية التزوير يف هذا احملرر بالبحث عن الضرر الذي حتقق أو 
  .حيتمل أن يتحقق من التزوير طاملا ثبت لديه العبث يف بيانات حمرر رمسي
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 :الضرر احملقق أو احلقيقي أو احلال: الصورة الثالثة -3

ييز بني الضرر احلـال وبـني   استناداً إىل مدى إمكانية حتقق الضرر ميكن التم
أي الواقع فعالً وهو ال ، فالضرر احلال أو الفعلي هو الضرر احملقق. الضرر االحتمايل 

يكون له حمالً إال باستعمال احملرر املزور فيما زور من أجله أي يتالزم فعل التزوير مع 
ي ال يكون مبعىن أن الضرر الفعل. وقت واحد  يف فعل االستعمال ويكون وقوعهما معاً

احملرر املزور أثره الضار باين عليه أو حقق الفائدة اليت يسعى إليها اجلاين  أنتجإال إذا 
ويف هذه احلالة تقـوم جرميـة اسـتعمال    ، ويتحقق ذلك حني يستعمل احملرر املزور 
 ألن التزوير من جرائم اخلطر اليت دد )2(. احملررات املزورة باإلضافة إىل جرمية التزوير

  . املصاحل واحلقوق كما أنه يصيب اين عليه يف ذمته املالية أو األدبية 
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فهـو  ، الضرر االحتمايل هو الذي يهدد اين عليه باملساس حبقوقه ومصاحله 
 ففعل املتـهم مل ، ولكن حتققه منتظر وفق السري العادي لألمور ، ضرر مل يتحقق فعالً 

حيث يستقر نشـاط  ،  )1(حيدث ضرراً حاالً ولكنه ينطوي على خطر إحداث الضرر
  . ة االستعمالفارقاجلاين املزور على تغيري احلقيقة يف احملرر وال يتجاوزه إىل م

وإمنا يكفي أن يكون حمتمل الوقوع ، وال يشترط لتحقيق الضرر أن يكون واقعاً فعالً 
وهذا التحديد مستخلص من كون املشرع أو ،  )2(ررمن خالل الكتابة اليت يشملها احمل

إذ ، املنظم مل يعلق العقاب على جرمية التزوير على استعمال احملررات املزورة من عدمه 
باعتبار كل منـهما جرميـة   ، ال تالزم بني التزوير واالستعمال الفعلي للمحرر املزور 

  .مل احملرر املزوروإمنا يعاقب اجلاين ولو مل يستع، مستقلة عن األخرى 

                                                 
و   395صـ ، مرجع سابق ، حة العامة الجرائم المضرة بالمصل. فتوح عبداهللا ، الشاذلي  )2( ؛ أب

امر  دالمنعم ، ع د وعب ليمان ، محم اص. س ات الخ انون العقوب ي ، ق ورات الحلب روت منش بي
 . 573صـ ) ط -د(، م 2004، الحقوقية 
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فمجرد احتمال الضرر يكفي لتحقـق هـذا   ، مل يترتب عليها أي ضرر فعلي ومن مث 
والذي ميس أو يهدد املصلحة احملمية ، العنصر املترتب على السلوك اإلجرامي املقترف 

ويكون الضرر حمتمالً إذا كان من ، بنص التجرمي يف إطار الركن املادي جلرمية التزوير 
إذا انصـب نشـاط   ، وقوعه يف أغلب األحوال وفقاً للمجرى العادي لألمور املتوقع 

  . اجلاين على حمرر 
وعلة العقاب على التزوير يف احملررات يف الضرر االحتمايل ترجع كما أسـلفنا إىل أن  
جرائم التزوير من جرائم اخلطر واليت يتحدد العقاب فيها للجاين رد التهديد باخلطر 

فال يشترط ضرراً ، باحتمال الضرر  ىوهذا معناه أنه يكتف، ة باحملررات الذي ميس الثق
بأن احتمال حصول الضرر يكفي يف  )3(،  فعلياً وهذا ما عربت به حمكمة النقض مبصر

وقضى ديوان املظامل باململكة العربيـة  ، جرمية التزوير سواء أكان احملرر رمسياً أم عرفياً
  .  )4(السعودية بذلك 

حىت ولو انتفى الضرر بعـد ذلـك    ، ما يكفي لقيام املسئولية اجلنائية للمزور  ويف هذا
ق حلبتوقيعني مزورين للمتعاقدين املزعومني من شأنه أن ي يلهيكاصطناع عقد بيع وتذ

كذلك يكون الضرر حمتمل ولـو  ، ما ضرر إن مل يكن حمققاً فهو على األقل حمتمل 
ألن العربة يف حتديـد احتماليـة    ، زورة أو إتالفه هلاأعلن املتهم عدم متسكه بالورقة امل

  . الضرر هي بوقت ارتكاب فعل تغيري احلقيقة 
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 .107صـ ، والتزوير 
ة  ، هـ24/8/1400بتاريخ2/108/قرارا هيئة الحكم رقم هـ )4( ، 1ج، مجموعة القرارات الجزائي

ـ  ث ،  316ص ر    حي ة التزوي وع جريم ق وق أن تحق رر   قضى ب تعمال المح ى اس ف عل ال يتوق
م يستعمل المحرر المزور      ر      ، المزور بل يعاقب المزور حتى ولو ل ى التزوي م يترتب عل و ل ول

ا           ، ضرر فعلي  ر المعاقب عليه وافره في جرائم التزوي وال يشترط أن يكون الضرر الواجب ت
ة    ال يشترط لتوافر هوأن، بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع ، نظامًا حاًال  رآن الضرر في جريم

أن يحل ذلك الضرر بمن يزور عليه المحرر بل يتوافر هذا الرآن ولو آان ضرر =  = التزوير
 . التزوير قد حل أو آان محتمل الحلول بأي شخص آخر 



 

وال يشترط قدر معني من ، فإن كان الضرر حمتمالً يف هذا الوقت  اعترب الفعل تزويراً 
ويكون الضرر حمتمالً على قدر احتمـال  ، كفي ولو كان ضئيالً ياالحتمال فأي قدر 

  )1(. رر مستقبالً باعتبار أن الضرر وثيق الصلة باالستعمال استعمال احمل
واملرجع يف القول باحتمال وقوع الضرر من التزوير هو تقدير الشخص املعتاد علـى  

ويقدر قاضي املوضوع مدى احتمال حدوث ضرر مـن   ، ضوء حكم اخلربة والتجربة
  .  )2(اً لسلطته التقديريةير وفقالتزو

ألن ،  )3(لسعودي أن الضرر يف تزوير األوراق الرمسيـة مفتـرض   وقد اعترب القضاء ا
أما الضرر يف تزوير األوراق ، ولقوا التدليلية  ،جمرد العبث ا خيل بالثقة الواجبة فيها

إال أنه ، العرفية فإن تقرير وجوده من عدمه متروك للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع 
إال إذا كان الضرر دانة وأن يتحدث عنه يف احلكم يتعني عليه أن يستظهره يف حالة اإل

  .واإلشارة إليه على وجه خاص ،واضحاً من سياق الواقعة وضوحاً يغين عن تلمسه 
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  ضابط الضرر في التزوير

  

  : تمهيد 
يقصد ذا الضابط املعيار الذي ميكن أن يستند إليه القاضي يف القول بتـوافر  

ـ . قيام جرمية التزوير من عدمها  من مثدمه وعنصر الضرر من ع نظم إال أن كالً من امل
البحث يف توافره وعدمه  ابل ترك، للضرر اًاملصري مل يضعا ضابطاملشرع السعودي و

لذا تبدو احلاجة ماسة إىل صياغة ضابط يهتـدي بـه   . ملطلق تقدير قاضي  املوضوع 
                                                 

 . 108صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزييف والتزوير . رؤف ، عبيد  )1(
 . 395صـ ، مرجع سابق ، ة بالمصلحة العامة الجرائم المضر. فتوح عبداهللا ، الشاذلي  )2(
صـ ، 3ج، مجموعة القرارات الجزائية . هـ 1402لعام  2/150/ قرار هيئة الحكم رقم هـ ) 3(
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حيث للضرر مـدلوالً  . يف التزوير  القضاء يف حتديد توافر أو عدم توافر عنصر الضرر
ومن مث مل يكن ممكناً ترك ، واسعاً وصوراً متعددة ساوى بني أنواعها القانون كما رأينا 

مسألة تقدير توافر الضرر أو انتفاؤه حملض تقدير قاضي املوضوع بالنسبة لكل صـور  
يد األحوال بل البد من االحتكام إىل ضابط معروف يسمح بتحد، التزوير يف احملررات 

  . )1(اليت يصح فيها العقاب على التزوير لتحقق أو احتمال حتقق الضرر منه 
  : تقسيم 

القـول   ثار جدل فقهي عميق بشأن إجياد ضابط مالئم للضرر يعاون القاضي يفوقد 
  : بتوافر التزوير من عدمه لذا سنتناول يف هذا املطلب الفروع التالية 

  .ة واالجتاهات اآلراء الفقهي: الفرع األول 
  .نظرية الفقيه الفرنسي جارو حول ضابط الضرر : الفرع الثاين 

  .القضاء وموقفه من ضابط الضرر: الفرع الثالث 
  
  
  

  الفرع األول
  اآلراء الفقهية واالتجاهات القضائية التي تناولت ضابط الضرر

  

لت إجياد ضـابط  تناول يف هذا الفرع اآلراء الفقهية واالجتاهات القضائية اليت تناوسن
  :مالئم للضرر بإجياز على النحو التايل

 :اجتاه الفقه األملاين: االجتاه األول -1
استناداً ) ونية االستعمال،صالحية احملرر لإلثبات ( الفقه لألخذ بنظرية هذا  اجته

  أن الضرر يكـون متـوافراً    اليت تقرر من قانون العقوبات األملاين 267إىل نص املادة 

                                                 
 ؛ 259صـ  ، مرجع سابق   ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص   . محمود نجيب ، حسني ) 1(

اذلي  داهللا ، الش وح عب ة ف . فت ر المنظم رائم التعزي عودية ج ة الس ة العربي ع ، ي المملك مرج
 . 195صـ ، سابق 



 

أن يصبح هذا احملرر صاحلاً كدليل إثبات ، ا م شأن تغيري احلقيقة يف حمرر إذا كان من 
  .  )1(يف املعامالت القانونية 

مـن خـالل   ، فالغرض الذي يستهدفه اجلاين هو الغش يف املعامالت القانونية 
ولكي يكتمل للتزويـر  ، استقالل قيمة اإلثبات اليت ترتبت على احملرر املزور 

فالبد أن يتوافر لدى اجلاين النيـة يف اسـتعمال   ، هذه احلالة  كيانه القانوين يف
  .  )2(احملرر املزور كوسيلة إثبات 

  
على الرغم من أن الشق املوضوعي الذي يتمثل يف صالحية احملرر املـزور لإلثبـات    

 بـات متميز عن الشق الشخصي املتمثل يف اجتاه نية اجلاين إىل استعمال احملرر كدليل إث
حملـرر  والنية إذا كانت مباشرة فإن ا، تماعهما ضروري للعقاب عن التزوير إال أن اج

أما إذا كانت ، منذ البداية ليكون دليل إثبات يف حالة معينة  يكون دليالً أصلياً قد نشأ
تلك النية غري مباشرة بأن مت تزوير احملرر بغري حتديد غرض معني الستعماله يف التزوير 

يـتم اسـتخدامه   ، ن احملرر يكون دليالً عارضاً أو باملصـادفة  فإ، وقت تغيري احلقيقة 
  .لإلثبات يف ظروف معينة الحقة

  
 : اجتاه الفقيه الفرنسي جارو : االجتاه الثاين  -2

ولكنه اهتم فقط بالشق املوضوعي الذي ، تأثر جارو بالفقه األملاين املشار إليه 
ال و، احملرر يف اإلثبـات  ير بقوةفربط التزو. يتمثل يف صالحية احملرر كدليل لإلثبات 

يعتد بالضرر يف التزوير إال إذا كان من شأنه إهدار قيمة احملـرر كوسـيلة لإلثبـات     
فالقانون يهدف من العقاب على ، ومستنداً يف ذلك إىل العلة من العقاب على التزوير 

  قـوق ونقلـها   التزوير إىل محاية الثقة يف احملرر باعتباره سنداً ودليالً على اكتساب احل
وينبين على ذلك أن احملرر الذي ال  .أو وسيلة إلثبات حق أو صفة قانونية أو انقضائها

ال يصـلح حمـالً   ، ألداء هذا الدور سواء كان معداً منذ حتريره لذلك أو مل يعديصلح 

                                                 
 . 230صـ ، مرجع سابق. شرح قانون العقوبات األهلي القسم الخاص . أحمد، أمين )1(
 . 74صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزوير والرشوة . عبدالفتاح ، +-خضر  )2(



 

ويصلح احملرر لإلثبات إذا كان من شأنه أن يولد عقيدة مغايرة للحقيقة عنـد   للتزوير
  . )1(إليه من يقدم 

  
 :ونديه دي فابرداجتاه الفقيه الفرنسي : االجتاه الثالث  -3

وأن يكـون  ، تقوم نظريته على التركيز على البيانات اليت أعد احملرر إلثباـا  
  . للمحرر فحوى قانوين

فيما ذهب إليه من أن الضرر ال يتـوافر إال إذا انصـب   ، ساير دونديه الفقيه جارو 
ولكنه كـان جمـدداً يف   ، لبيانات اليت أعد احملرر من أجل إثباا التغيري على بيان من ا

ويقصد ا صالحية البيـان  ، إضافة مقتضاها أن يكون للمحرر املزور فحوى قانوين 
حوى القانوين هو بيان فالبيان ذو الف، أثراً قانونياً  ويرتب، الذي انصب عليه التزوير 

وعرف دونديه البيان . س بالبيان اجلوهري وال يتوافر الضرر إال عند املسا، جوهري 
أي يتعني أن يتضمنه احملرر حىت يستويف كيانـه  " كل بيان ذي حجة " اجلوهري بأنه 

تزويـر   ،ل حمرر ال يرتب عليه القانون أثـر ومن أمثلة التزوير الذي ينا،  )2(القانوين
اع دعـوة  واصـطن ، م أنه من اآلثار سم أحد عظماء التاريخ وبيعه على زعخطاب با

وتزوير حمرر باسم أحد األشخاص إلثبات تنازله عن دعوى ، حلضور إحدى احلفالت 
وعلى العكس من ذلـك يـبني   . يف حالة ما إذا مل يكن هلذا الشخص دعوى مرفوعة 

الغـة  كمب، يتوافر التزويـر فيهـا    من مث املثال التايل حالة يتوافر فيها اآلثر القانوين و
حـىت  ، يف قيمة األشياء املقدمة كرهن أو ضمان ، لإلقراض املوظف يف جهة أو هيئة 

عن املبلغ الذي تسمح بـه أنظمـة   ، الراهن قرضاً يزيد مبلغه  حيتوصل بذلك إىل من
فالبيان املتعلق ، والذي يتناسب دائماً مع قيمة األشياء املقدمة كضمان ، ولوائح اهليئة 
وهري له حجة ويتعني أن يتضمنه احملرر ج ألنه بيان، ألشياء له أثر قانوين بقيمة هذه ا

  . سواء كان هذا احملرر عقد الرهن أم عقد القرض حىت يستويف الشكل القانوين 
  

                                                 
 . 110صـ ، مرجع سابق ،جرائم التزييف والتزوير . رؤف ، عبيد  )1(
 434صـ ، مرجع سابق ، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص . أحمد فتحي ، سرور  )2(

 . وما بعدها 



 

  الفرع الثاني
  حول ضابط الضرر  نظرية جارو

  

 : )1(نظرية جارو -1
وضع الفقيه جارو ضابطاً لتحديد األحوال اليت يصح فيها القول بالعقاب على 

فربط بني علة العقاب على التزوير يف احملـررات وبـني   ، عموماً التزوير يف احملررات 
  .نظرية اإلثبات

املظهر  –اهلدف الذي يرمي إليه املشرع من جترمي التزوير ليس هو محاية شكل احملرر ف
وإمنا تنحصر القيمة يف الثقة ا ملنبعثة من هـذه  ، فهذه ال قيمة هلا يف حد ذاا  –املادي 

فالدور الذي يؤديه احملرر يف اإلثبات هو الضابط الذي اعتمد ، ثبات الكتابة يف جمال اإل
  . عليه جارو لتحديد الضرر

فكل حمرر أو بيان ال يصلح . مبعىن أنه ربط بني هذا الضابط وبني نوع احملرر وطبيعته 
أو نقلها أو انقضائها أو إلثبـات الصـفات أو احلـاالت    صفة  كدليل على اكتساب
فالتزوير يفترض تغيري احلقيقـة يف احملـرر   . ألن يكون حمالً للتزوير  القانونية ال يصلح

  أن التزويـر فـريى  . الذي ميكن أن يولد عقيدة خمالفة للحقيقة لدى من يقدم إليـه  
غري أن جارو ال يشترط . ال يعاقب عليه إال إذا ورد يف حمرر يصلح دليالً يف اإلثبات  

ل إثبات وإمنا يكتفي بأن يكون احملـرر صـاحلاً   أن يكون احملرر معداً منذ بدايته كدلي
  .الختاذه دليالً يف ظرف معني

إذا كان تغيري احلقيقة عن طريق أنه ولكن جارو أدخل على نظريته حتفظاً هاماً مقتضاه 
الغري أو إلخفاء  شخصيةين انتحال شخصية الغري أو إخفاء مما يع، وضع إمضاء مزور 

وال يبقى لإلدانة ، حمققاً ويتوافر الركن املادي للتزويرفإن الضرر يعد ، اجلاين شخصيته
أما إذا مت تغيري احلقيقة بطريقة أخرى أياً كانت مـن  . سوى البحث يف الركن املعنوي 

                                                 
دها   ،  261صـ  ، مرجع سابق ، شرح قانون العقوبات . حسني محمود نجيب  )1( ا بع د   ؛وم عبي

تار   ؛وما بعدها  109صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزييف والتزوير . رؤف ،  ة ، عبدالس .  فوزي
اص   م الخ ات القس انون العقوب رح ق ابق . ش ع س ـ ، مرج دها 296ص ا بع ر ، رمضان  ؛وم عم

عيد  اص   . الس م الخ ات القس انون العقوب رح ق ابق  ، ش ع س ـ ، مرج اذلي  ؛ 168ص وح ، الش فت
 . وما بعدها  398صـ ، مرجع سابق ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . عبداهللا 



 

فيـتعني  ، الطرق اليت حصرها القانون فينبغي للتحقق من وجود الضرر تطبيق نظريته 
على حنو جيعله غـري  ، ته األساسية التحقق من أن تغيري احلقيقة قد مس من احملرر بيانا

  .صاحل إلثبات األمر الذي أعد إلثباته 
  :وقد استخلص جارو من نظريته النتائج اآلتية

ال جرمية النتفاء الضرر إذا مل يكن احملرر املزور صـاحلاً بطبيعتـه أساسـاً    : أوالً 
ا أو إلثبات شيء مم، أو نقلها من شخص آلخر ، الكتساب حق أو حالة أو صفة 

خمالفاً للحقيقة عن حالته التجاريـة ال يعـد   فالتاجر املفلس الذي يقدم تقريراً . تقدم 
وال ، وسند ذلك أن هذا التقرير ال يصلح أساساً للمطالبة حبق ، مرتكباً جلرمية تزوير 

 دعي ا لنفسه حقاً يف ذمة الغرييقوم التزوير النتفاء الضرر يف حق من يصطنع ورقة ي
 لكوا ال تصلح مستنداً للمطالبـة بـأي حـق وال   ، وقيع الغري عليهاضع تدون أن ي

يف بيان يقدمه للتأمني الصحي عدد الفحوص الـيت   يرتكب تزويراً الطبيب الذي يزيد
كما أن قائمة حتديد األتعـاب  ، ألن الشخص ال يستطيع إنشاء سند لنفسه ، أجراها 

  .ليست أداة إثبات وال حىت مبدأ ثبوت بالكتابة
  

ال وجود للتزوير املعاقب عليه النتفاء الضرر إذا مل يكن اإلقرار الكاذب أو : انياًث
فمجرد تغيري احلقيقة يف . البيان املغاير للحقيقة من بني ما أعد احملرر لتدوينه وإلثباته

احملرر ال يكفي لتوقيع العقاب بل البد أن يرد تغيري احلقيقة على بيان جوهري بـاحملرر  
وعلى ذلك ال يقـع  . والبيانات اليت خصص هذا احملرر لتدوينها وإثبااأي بالشروط 

إذ  التزوير إذا أثبت والد طفل يف دفتر قيد املواليد أن أم الطفل هي زوجته الشـرعية  
  شأنه أن يثبت شرعية نسـب الطفـل    أن تدوين هذا البيان يف شهادة امليالد ليس من

اج أنه أعزب أو مطلق بينما هو متزوج ألن كب تزويراً من يذكر يف عقد الزووال يرت
مل يكـن ملزمـاً    ثقكما أن املو، عقد الزواج مل يعد لتدوين أو إلثبات هذه البيانات 

  .لذا يظل تدوينها دون أي أثر قانوين من حيث إثبات صحتها، بتدوينها يف العقد 
  



 

لكاذبة يف احملرر ال وجود للتزوير املعاقب عليه عندما يكون  إثبات الوقائع ا: ثالثاً
على فرض اعتبار  –الرمسي قد مت بواسطة موظف غري املوظف الذي خيتص قانوناً 

فاحملرر الصادر عن موظف غري خمـتص  . بإثباا أو التحقق منها  –الوقائع صحيحة 
للحقيقة فال عقاب عليه النعدام  اًر هذا احملرر وارتكب فيه تغيرييحرمكانياً بت نوعياً أو
فمأمور الضبط القضائي ذي االختصاص النوعي احملدود . ترتب على هذا احملرر األثر امل
تدخل يف ال  ثبت بيانات خمالفة للحقيقة تتعلق جبرمية أخرىأه جرمية تزوير إذا منال تقع 

 ختص بضبط جرائم التهريب اجلمركياختصاصه وال يرتكب تزويراً مأمور اجلمرك امل
  . ب بيانات كاذبة تتعلق جبرمية ضرب أو سرقة ثبت يف حمضر ضبط جرمية رأإذا 

ن الذين حيدد القانون اختصاصهم ال يرتكبون التزويـر عنـدما   ووبصفة عامة فاملوظف
يسجلون يف احملاضر أو األوراق اليت حيرروا أفعاالً إجرامية ال يدخل إثباا يف حدود 

  .اختصاصهم
  

وف حساب أو فواتري أو أي حمرر ال يتوفر الضرر إذا غريت احلقيقة يف كش: رابعاً
فهذه احملررات ال تصلح يف نظر القـانون كـي   . يدعي به صاحبه حقاً يف ذمة الغري

ن تقدم إليه  اكتشاف ملا ميكن مببل هي ختضع للفحص والتمحيص ، تكون سنداً حلق 
ومثال ذلك كشف احلساب الذي يقدمه الوكيـل أو احملصـل يف   . تغيري احلقيقة فيها

والكشـف  ، املبالغ اليت أنفقها يف سبيل أداء عمله لكي يطالب ا لنفسه شركة عن 
الذي يقدمه الوصي أو القيم إىل اجلهة املختصة عن إدارته ألموال القاصر أو احملجـور  

لكن يتغري األمر إذا قدمت مستندات مزورة تأييد هذه الكشـوف أو الفـواتري   . عليه
صلح دليالً إلثبات االدعاءات الكاذبة الـيت  لكون املستندات املزورة ت، حتقق الضرر

  .تتضمنها كشوف احلساب أو الفواتري
  
 :تقدير نظرية جارو -2

حيمد لنظرية جارو أا وضعت أساساً لتغيري احلقيقة الذي يترتب عليه الضـرر  
كما يذكر لنظريته فضل إقامة التقابل بني كل مـن الـدليل   ، فتقوم به جرمية التزوير 



 

فكما أن الكذب يف الشهادة ال يعاقـب  ، الكتايب من حيث العقابالشفوي والدليل 
فكذلك تغيري ، عليه باعتباره شهادة زور إال إذا كانت الشهادة مسبوقة حبلف اليمني 
   )1(. احلقيقة يف الكتابة ال يعاقب عليه إال إذا ورد يف حمرر له قوة يف اإلثبات 

  
حيث وجه إليها انتقـادان  ، من النقد  وعلى الرغم مما سبق فإن هذه النظرية مل تسلم

  :مها
افتقاد هذه النظرية إىل السند القانوين فهي تقيم تفرقة اجتهادية ال سند هلا من  :األول

عقوبات فرنسي اليت ال تعاقب علـى التزويـر    147القانون سوى عبارة نص املادة 
ذي كان الغرض من سواء أكان ذلك بتغيري إقرار أويل الشأن ال" املعنوي يف احملررات 

إذ أن لفظ اإلثبات الوارد باملـادة ينطـوي   " حترير السندات إدراجه ا أو إثباته فيها 
وعلى احملررات الرمسيـة  ، على قيد عام يسري على صور التزوير املعنوي واملادي معاً

على تغيري احلقيقة يف احملررات دون متييز بينـها   عاقب  والعرفية على السواء فالقانون
ومل يشترط سوى أن يقع تغيري احلقيقة بإحدى الطـرق  ، يما يتعلق بقوا يف اإلثبات ف

ة فإذا وقع تغيري احلقيق. إذا كان من شأن ذلك أن حيدث ضرراً ، اليت حصرها املشرع 
وقامت جرمية ، ا تكون نظرية جارو اتفقت مع القانون نفه، يف بيان أعد احملرر إلثباته 

تغيري احلقيقة يف حمرر ليست له قوة يف اإلثبات فإن جرمية التزويـر  التزوير أما إذا وقع 
بينما تـؤدي نظريـة   . تقع وفقاً لنصوص قانون العقوبات يف حال ترتب عليها ضرراً 

  . جارو إىل القول بعدم وقوع اجلرمية يف هذه احلالة 
  

 يعتـرف هلـا   إن جارو مل يقتصر على إسباغ احلماية اجلنائية على احملررات اليت :الثاين
وإمنا مد نطاقها إىل ، القانون املدين بقوة اإلثبات كالعقود والسندات الرمسية والعرفية 

كل حمرر يصلح ألن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو للمطالبة حبق ولو مل يعترف له القانون 
 بقوة اإلثبات فما هي إذن القاعدة اليت ميكن االسترشاد ا للتمييز بني احملررات الـيت 

 ؟واحملررات اليت ال تصلح لذلك اساً لرفع دعوى أو للمطالبة حبقتصلح ألن تتخذ أس
                                                 

ين )1( د، أم انون .  أحم رح ق اص    ش م الخ ي القس ات األهل ابق  . العقوب ع س ـ ، مرج  ؛ 231ص
 . 298صـ ، مرجع سابق ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص . فوزية ، عبدالستار 



 

لتزويـر يف  فقاعدة جارو خترجنا من جمهول إىل جمهول فبعد أن كنا نسأل مىت يكون ا
أصبح هناك مشكلة أخرى وهي مىت يكون للمحرر مـن قـوة    احملررات معاقباً عليه؟

   ؟اً ألن يتخذ أساساً لرفع دعوة أو للمطالبة حبق اإلثبات يف نظر جارو  ما جيعله صاحل
جيب أن يترك األمر لتقدير احملكمة حيث ال يوجد ضابط حمدد لذلك  : وجواب ذلك

  )1(. ومن مث يكون الضابط الذي وضعته نظرية جارو يف حاجة إىل ضابط آخر 
  
  
  
  
  
  
  
  

  لفرع الثالثا
  موقف القضاء من ضابط الضرر

  

وبـالغ يف تطبيقهـا   ، يف فهمها  وغاىل، بنظرية جارو منذ البداية صري تأثر القضاء امل
 تتفق مع قصد واضع النظرية نفسه حىت وصل إىل نتائج ال، خاصة يف احملررات الرمسية 

يقتضي التفرقة ، كما وضعه جارو ، ولعرض موقف القضاء املصري من ضابط  الضرر 
  .بني احملررات الرمسية واحملررات العرفية

  :المحررات الرسمية: أوًال 
ذهب القضاء يف مصر يف بادئ األمر إىل أن التزوير ال يقع إال إذا كان تغـيري  

لكي يكون حجـة  ، احلقيقة قد وقع على بيان من البيانات اليت أعد احملرر منذ البداية 
أن يكون حجة على صدق ما تضـمنه   أي كان الغرض من تدوين احملرر، على صحته 

تغيري على بيان غري ذلك انتفى التزوير وتطبيقاً لذلك قضى  بأن تغيري أحد ال دفإن ور

                                                 
ين 146صـ ، مرجع سابق ، نون المصريجرائم التزوير في القا.السعيد مصطفى،السعيد )1( ، ؛أم

 . وما بعدها  231صـ ، جع سابق مر، شرح قانون العقوبات األهلي القسم الخاص ، أحمد



 

الزوجني سنه يف عقد الزواج أو ادعاءه كذباً خبلوه من موانع الزواج كادعاء امـرأة  
بأا بكر وهي متزوجة ال يعترب تزويراً ألن وثيقة الزواج إمنا أعدت إلثبات اإلجيـاب  

أو إثبـات سـن   ،  )1(إثبـات حالـة بكارـا    وليس من شـأنه ،والقبول بالزواج 
وكذلك قضى بأن إثبات بيانات كاذبة يف دفتر املواليد كنسبة طفل إىل غري .)2(الزوجني

ألن هذه الدفاتر أعدت إلثبات بيانات معينة طبقاً ملا يرد علـى  ، )3(أمه ال يعد تزويراً 
فإذا أثبت املوظف ، لسان من يبلغها وبصرف النظر عما إذا كانت صحيحة أو كاذبة 

  . املختص هذه البيانات كما أمليت عليه ومسعها كان معىن ذلك انتفاء التزوير
ولكن القضاء املصري عدل بعد ذلك عن هذا االجتاه املتشدد والتفسري اخلاطئ لنظرية 

حيث أدى التمسك الشديد ا إىل احلكم بالرباءة يف حاالت ال يقبلها املنطـق  ، جارو
فتحلـل يف  ، عقاب على أي تالعب خيل ذه الثقـة  ثقة يف احملررات والالذي يهتم بال

أحكام الحقة من اشتراط أن يكون موضوع تغيري احلقيقة بيان من البيانات اليت أعـد  
وصرح بأنه يكفي للعقاب على التزوير أن يقـع تغـيري   . احملرر منذ البداية إلثباته فيه 

وأن التزوير يقع ، قدم له عقيدة خمالفة للحقيقة احلقيقة يف حمرر ميكن أن يولد عند من ي
ولو مل يعترف له القانون بقوة يف اإلثبـات  ، مهما يكن مدى حجية احملرر يف اإلثبات 

وقد ترتب على ذلك نتائج ختتلف عن تلك اليت خلصت إليه األحكـام  . وقت حتريره 
أحـدمها يعـد   لـدي الطفـل أو   لذلك قضى بأن تغيري احلقيقة يف أمسي وا، القدمية 
ويعد تغيري احلقيقة متحققاً كذلك يف إثبات خلو أحد الزوجني مـن املوانـع   )1(تزويراً

                                                 
ي ) 1( تئناف ف نة  11االس ر لس ي  . م 1904فبراي ه ف ار إلي ني : مش رح  ، حس ب ش ود نجي محم

م الخاص  ات القس انون العقوب ابق،  ق ع س ـ ، مرج تار  262ص ة ، ؛ عبدالس انون .فوزي رح ق ش
 .300صـ ،مرجع سابق،العقوبات القسم الخاص

محمود نجيب شرح   ، حسني مشار إليه في ، م 1927سنة  أبريل 30محكمة جنايات قنا في ) 2(
ات القسم الخاص  انون العقوب ابق ، ق تار  262صـ ، مرجع س ة . ؛ عبدالس انون . فوزي شرح ق

 .300صـ،مرجع سابق، العقوبات القسم الخاص
ه في    ، م 1920أبريل سنة   22جنايات مصر في ) 3( ود نجيب شرح    ، حسني  : مشار إلي محم

ا  انون العقوب اصق م الخ ابق،ت القس ع س ـ ،مرج تار 262ص ة ، ؛ عبدالس انون . فوزي رح ق ش
 .300صـ ، مرجع سابق ، العقوبات القسم الخاص

 
ائي  1953يونيو سنة  8جلسة ، نقض جنائي ) 1( وبر سنة    26جلسة  ، م ؛ نقض جن م 1959أآت

يجزي في بيان ووالديه ال يمكن أن  إن مجرد إثبات الميالد دون بيان اسم المولود:" المتضمن 
ام        ، واقعة الميالد على وجه واضح ال تعتريه شبهة  ه في مق وحتى يكون صالحًا لالستشهاد ب



 

ويف تاريخ ، )3(ويف البيان اخلاص بتاريخ وفاة املورث يف اإلعالم الشرعي ،  )2(الشرعية
  .فكل عبث يرمي إىل إثبات غري احلقيقة يف هذا الصدد يعترب تزويراً،  )4(احملرر الرمسي

  : نظرية البيانات الجوهرية : يًا ثان
مال إىل العناية ، بعد أن وضح القضاء املصري التفسري الصحيح لنظرية جارو 

فوضع معياراً يساعد القاضي يف حتديد ، بالتفرقة بني البيانات اجلوهرية وغري اجلوهرية 
" وهريـة  البيانات اجل" من خالل اعتناقه نظرية ، البيان الذي يصلح موضوعاً للتزوير 

وتقوم هذه النظرية على التمييز بني نوعني من البيانات اليت يضمنها احملرر مها البيانات 
يتوقف علـى   ة اليتات اجلوهرياناجلوهرية والبيانات الثانوية وعاقب على املساس بالبي

وقضى تطبيقاً لذلك بأنه ال يكفي للعقاب أن . توافر الكيان القانوين للمحرر اوجوده
بل جيب أن يكون الكذب قد وقـع يف  ، شخص قد قرر غري احلقيقة يف احملرر يكون ال

  . )1( جزء من أجزاء احملرر اجلوهرية اليت من أجلها أعد احملرر إلثباته
كل بيان يكون إثباته يف احملرر الزماً " بأنه  )2(وقد عرفت حمكمة النقض البيان اجلوهري

كل بيان البد من إثباته يف احملـرر لكـي   وبتعبري آخر هو " الستكمال شكله القانوين
  . يستكمل شكله القانوين

                                                                                                                                            
فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على  –إثبات النسب 

مشار  " سمي  فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير في محرر ر، خالف الحقيقة بناء على ما بلغ به 
ات القسم الخاص    ، محمود نجيب ، حسني : إليه في  صـ  ، مرجع سابق   ، شرح قانون العقوب

 .406صـ ، مرجع سابق . الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . فتوح عبداهللا ، ؛ الشاذلي263
ائي  ) 2( ة ، نقض جن نة  17جلس و س ي  . م 1968يوني ه ف ار إلي رور : مش ي ، س د فتح . أحم

ود نجيب   ، ؛ حسني  440صـ  ، مرجع سابق ، ي قانون العقوبات القسم الخاص الوسيط ف محم
 . 263صـ ، مرجع سابق، شرح قانون العقوبات القسم الخاص. 

ود نجيب شرح    ، حسني  : مشار إليه في . م 1958يونيو سنة  24جلسة ،نقض جنائي ) 3( محم
 . 263ـص، مرجع سابق، قانون العقوبات القسم الخاص

محمود نجيب شرح ، حسني : مشار إليه في . م  1960يونيو سنة  27جلسة ، جنائي نقض ) 4(
 .263صـ ، مرجع سابق ، قانون العقوبات القسم الخاص 

 
ود نجيب شرح    ، حسني  : مشار إليه في . م1959أبريل سنة  28جلسة ، نقض جنائي ) 1( محم

داهللا   ،  ؛ الشاذلي263صـ ، مرجع سابق ، قانون العقوبات القسم الخاص  وح عب الجرائم  . فت
 .407صـ ، مرجع سابق، المضرة بالمصلحة العامة

محمود نجيب شرح  ، حسني : مشار إليه في . م 1930يونيو سنة  19جلسة ، نقض جنائي ) 2(
تار 264صـ ، مرجع سابق ، قانون العقوبات القسم الخاص  ة  ، ؛ عبدالس انون   . فوزي شرح ق

 .301صـ، بقمرجع سا، العقوبات القسم الخاص 



 

أن يكون الغرض من إنشاء احملرر تدوينه على حنو ، وال يشترط العتبار البيان جوهرياً 
كانت أمهيتـه أو عالقتـه   والبيان يعد جوهرياً أياً ، يتوافر به دليل إثبات هلذا البيان 

ن عدم وجوده يفقد احملرر الشكل الذي حتـدده  مىت ثبت أ، رض من إنشاء احملرر بالغ
  . )3(القوانني واللوائح 

وتطبيقاً هلذا املعيار يعد بياناً جوهرياً سن الزوجني وخلو الزوجة من املوانـع يف عقـد   
فقضى بأن ، وتاريخ إنشاء احملرر الرمسي، الزواج وتاريخ وفاة املورث يف إعالم الوراثة 

أن  وذلك رغـم ، أو أحدمها يف عقد الزواج يعد تزويراً  تغيري احلقيقة يف سن الزوجني
وثيقة الزواج مل تعد لكي تكون حجة يف إثبات السن وإمنا الورقة املعدة لـذلك هـي   

وبان تغيري احلقيقة يف أمسي والدي الطفل أو أحدمها يف دفتر املواليـد  ، شهادة امليالد 
   )1(. تر يف إثبات نسب الطفل يعد تزويراً يف ورقة رمسية مهما يكن حجية هذا الدف

استكمال شكله  على  أما البيان الثانوي فهو البيان الذي ال يؤثر عدم تدوينه يف احملرر
لذلك قضى بالرباءة من التزويـر يف حالـة   ، تغيري احلقيقة فيه تزويراً القانوين وال يعد 

ـ  دم الـدخول  تغيري حقيقة حالة املطلقة يف إشهاد الطالق من حيث الدخول ا أو ع
الزم يف اإلشـهاد ألن   غـري  استناداً إىل أن التغيري قد وقع يف بيان غري جوهري إذ هو

  . )2(الطالق يصح شرعاً بدونه 
أما موقف القضاء املختص بالنظر يف جرائم التزوير يف اململكة العربية السعودية املتمثل 

د اجتهت أحكامه إىل تأييـد  فق، من ضابط الضرر ، يف الدائرة اجلزائية بديوان املظامل 
وعاقبت على املسـاس  ، التفرقة بني البيانات اجلوهرية وغري اجلوهرية يف هذا الصدد 

  . وبذلك تكون انتهجت ج القضاء املصري يف ذلك . بالبيانات اجلوهرية 

                                                 
 . 264صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص ، شرح قانون العقوبات . محمود نجيب ، حسني  )3(
ني  )1( م الخاص  ، حس ات القس انون العقوب ب شرح ق ود نجي ابق ، محم ع س ؛ 263ـصـ، مرج

تار  ة ، عبدالس م الخاص . فوزي ات القس انون العقوب ابق، شرح ق بق ،  301صـ ، مرجع س وس
 .هذه األحكام في الفرع الثالث من هذا المبحث اإلشارة إلى 

ه في    . م 1959أبريل سنة  28جلسة ، نقض جنائي ) 2( تار  : مشار إلي ة  ، عبدالس شرح  . فوزي
 .301صـ،مرجع سابق، قانون العقوبات القسم الخاص



 

أن ضابط الضرر يتمثل يف مدى قيمة احملـرر  "  )3(من أمثلة ذلك جاء يف أحد أحكامها
وهو يدور مع فكرة البيانات اجلوهرية لتحديد البيان الذي يصلح موضوعاً يف اإلثبات 

بل جيب أن يكون الكذب قد وقع يف جزء من أجزاء احملرر اجلوهرية الـيت  .. للتزوير 
من أجلها أعد احملرر إلثباته وإذا وقع تغيري احلقيقة يف بيان غري جوهري مـن بيانـات   

  . "احملرر فال تزوير
جيب أن يقع تغيري احلقيقة يف بيـان  ، لقيام جرمية التزوير "  )1(كامهاوقضت يف أحد أح

وأن كل تغيري للحقيقة يف بيان ثانوي ال ميـس  ، جوهري من احملرر املعد أصالً إلثباته 
  ". صلب احملرر فال تزوير وال عقوبة

  
  : المحررات العرفية : ثالثًا 

 يف احملرراتبالنسبة للتزوير  مل يضع القضاء املصري أو القضاء السعودي معياراً
حيث أن القانون هو الذي حيدد البيانـات الـيت   ، حملررات الرمسية كما فعال باالعرفية 

فـإن  ، أما يف احملررات العرفية ، جيب أن يتضمنها احملرر لكي يستكمل شكله القانوين 
من بيانات  ولذلك فإن ما يتضمنه احملرر، فال حيدد القانون بيانات معينةالوضع خيتلف 

لكي ، لذلك ترك تقدير الضرر لقاضي املوضوع، يتوقف على حمض إرادة املتعاملني ا
  .يقدر يف كل حالة على حدة ما إذا كان الضرر متوافر أم ال

  
  : وجهة نظر الباحث

نصت على جرائم التزوير يف احملررات الرمسية املادتان اخلامسة والسادسة مـن  
كل موظف ارتكـب  " حيث نصت املادة اخلامسة ،  وديالسع نظام مكافحة التزوير

خمطوط ال أصل له أو حمرف عن األصل عـن  أو أي ع صك صنتزويراً بأثناء وظيفته 
قصد أو بتوقيعه إمضاًء أو خامتاً أو بصمة إصبع مزورة أو تلف صكاً رمسياً أو أوراقاً هلا 

ة دراسية أو شهادة خدمة قوة الثبوت سواء كان اإلتالف كلياً أو جزئياً أو زور شهاد
                                                 

ـ  1400ق لعام /87/1في القضية رقم  1/35/هـقرار هيئة الحكم  رقم ) 3( رارات   ه مجموعة الق
 .60صـ، 1ج، ائية الجز

ة  )1( رارات الجزائي ة الق ابق ، مجموع ع س م ، 1ج، مرج ية رق ي / 92/  354القض ف
 . هـ 6/11/1392



 

ن عليه أو إثباته وقائع وأقوال كاذبة لية أو أساء التوقيع على بياض أؤمتحكومية أو أه
أو بتدوينه بيانات وأقـوال غـري الـيت    ، على أا وقائع صحيحة وأقوال معترف ا 

أو بتغيري أو حتريف األوراق الرمسية والسجالت واملسـتندات  ، صدرت عن أصحاا
أو بتغـيري األمسـاء   ، أو بزيادة كلمات أو حذفها وإمهاهلا قصداً ، أو الشطب باحلك 

ووضع أمساء غري صحيحة أو غري حقيقة بدالً ، املدونة يف األوراق الرمسية والسجالت 
أو بتغيري األرقام يف األوراق والسجالت الرمسيـة باإلضـافة أو احلـذف أو    ، عنها 

  .  "س سنواتالتحريف عوقب بالسجن من سنة إىل مخ
يعاقب األشخاص العاديون الذين يرتكبون اجلرائم املنصوص " ة سونصت املادة الساد

عليها يف املادة السابقة أو الذين يسـتعملون الوثـائق واألوراق املـزورة واألوراق    
املنصوص عليها يف املادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات املنصوص عليهـا يف  

  ." وبغرامة مالية من ألف إىل عشرة آالف ريال،  املادة املذكورة
بتزوير احملرر الرمسي بني حـالتني   النصني أن النظام يفرق فيما يتعلق يتضح من هذين

والثانية وقوعه مـن  ، األول وقوع التزوير من املوظف وهذا ما تناولته املادة اخلامسة 
طـرق  سة جاءت حمـددة ل وحيث أن املادة اخلام. غري املوظف وفق للمادة السادسة 

شمل تقتصر على احملرر الرمسي فقط بل تن هذه املادة ال فإ. التزوير املادي واملعنوي منه
 هـ14/8/1399وتاريخ  223احملرر العريف عمالً مبا جاء بقرار جملس الوزراء رقم 

ويف نظري أن . أن حكم املادة اخلامسة يشمل األوراق الرمسية وغري الرمسية  املتضمن 
ذا الشمول يقتصر على طرق التزوير ألن عقوبة تزوير احملررات غري الرمسية نصـت  ه

أن املادة اخلامسة تشمل األوراق الرمسية  طاملاو، ادة العاشرة من النظام نفسه عليها امل
يف احملررات  –فكرة البيانات اجلوهرية  –فأرى أن يطبق ضابط الضرر ، وغري الرمسية 

كالعقود ، ف القوانني املدنية والتجارية هلا بقوة صرحية يف اإلثبات غري الرمسية اليت تعتر
والسندات والدفاتر التجارية املنظمة ألن تغيري احلقيقة يف هذه احملررات خيـل بالثقـة   

أما تغيري احلقيقة يف احملررات العرفية اليت مل تعترف هلا القوانني ، املوضوعة فيها اخلاصة 
ساً الكتساب حق أو ترتيب التزام أو التعـديل يف مركـز   بقوة إثبات وقد تصلح أسا



 

وقد ال تصـلح  ، قانوين يف ظروف معينة كاخلطابات والفواتري والشكاوي واملذكرات 
  .فضابط الضرر هنا يترك لتقدير قاضي املوضوع، حسب ظروف كل حالة على حدة 

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  طبيعة المصلحة المحمية بالعقاب على التزوير

  
  : هيدتم

وهـي مصـلحة   ، ي الثقة العامة يف احملـررات  أن التزوير يؤذرأينا فيما سبق 
إال أن . ذاا مشتركة للجماعة كما يهدد بالضرر مصلحة أو حق أخر للفرد أو للدولة

يرون أن التزوير يقع اعتداء على مصلحة واحدة فقط وأخـذت   بعض رجال القانون
  . بذلك بعض التشريعات

  
  :تقسيم 

بوحدة املصلحة وذلك القائل مل هذا املبحث على تناول كل من الرأي القائل ويشت 
  :يف مطلبني بتعددها 

  وحدة املصلحة احملمية بالعقاب على التزوير : املطلب األول
  تعدد املصلحة احملمية بالعقاب على التزوير: املطلب الثاين 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  المطلب األول
  ى التزويروحدة المصلحة المحمية بالعقاب عل

  

مل تتفق كلمة القائلني بوحدة املصلحة احملمية بالعقاب على التزوير على ماهيـة تلـك   
أضـرار   األول منها رأى أن يف التزوير، حيث تضمن خالفهم  ثالثة أقوال ، املصلحة

وفضـل  ، ي مصلحة مشتركة للجماعة ذإىل القول بأنه يؤ وذهب الثاين، بثروة الغري
ونتناول كالً . تزوير وسيلة لالعتداء على مصاحل غري حمددة سلفاً الثالث القول بأن ال

  . من هذه األقوال على حنو ما سنرى 
  

  الفرع األول
  التزوير اعتداء على ثروة الغير

  

وأنه يف حال أصاب ، أن التزوير جرمية تضر بثروة الغريذهب أصحاب هذا الرأي إىل 
لذلك يتعني قصر تلك اجلرمية على تغيري ، كون بصدد جرمية ثانيةنالضرر حقوقاً أخرى 

احلقيقة الذي ينال من ثروة الغري فقط فهذا الرأي ال يهتم بطبيعة الشيء املزور فهـو  
سادت هذه النظرية يف القانون  .يدخل غش السلع وشهادة الزور ضمن جرمية التزوير 

ختلت التشريعات مث ، الروماين حىت اية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
ذهب فريق منهم  إىل استبعاد تغيري احلقيقة الـذي حيـدث يف احملـررات    وقد ، عنها 

كون بصدد جرميـة  ألن يف استعماهلا بقصد الغش ي، ر العرفية من عداد جرائم التزوي
إما إذا مل يقترن باالستعمال فإن التزوير يف ذاته عمل حتضـريي وال مـربر   ،   النصب

خصوصاً وأن كثرياً من تلك احملررات مل يعد إلثبات تصرف قانوين أو ، العتباره جرمية 
مادية ذات آثار قانونية وبالتايل ال تصلح حمالً للتزوير إال إذا استخدمت لإلثبات  واقعة



 

وهذا التزوير املقترن باالستعمال يعترب جرميـة ضـد   ، يف دعوى منظورة أمام القضاء 
للمحررات الرمسية اليت ينبغي أن تكون وحدها حمـالً  وليست تزويراً خالفاً ، العدالة 
  .  )1(للتزوير

  الفرع الثاني
  التزوير اعتداء على مصلحة مشترآة للجماعة

  

ذهب هذا الرأي إىل أن التزوير اعتداء على مصلحة مشـتركة للجماعـة ولكنـهم    
م الدليل وسالمة استخدا، فذهب فريق إىل أا الثقة العامة ، اختلفوا يف هذه املصلحة 

  :ونتناول كالً من الرأيني كالتايل، يف نظر الباقني 
  : التزوير اعتداء على الثقة العامة : أوالً 

ىل أن الثقة العامة يف احملررات مصلحة مجاعية يهدرها تغـيري  أشرنا فيما سبق إ
احلقيقة يف احملررات واعتربها بعض الفقهاء املصلحة الوحيدة الـيت حيميهـا القـانون    

فعرفوا التزوير  –وهي اليت متيز التزوير عن جرمية النصب ، قاب على ذلك الفعل بالع
بتغيري األشياء املنطوية على ذلك احلق كالسندات ، بأنه اعتداء على احلق العام يف الثقة 

وال يقتصر التزوير على ذلك بل يشمل الغش يف العالقـات أو الـروابط   ، والنقود 
حمل التزوير تقتصر على السندات فهـي  ي فإن احملررات ووفقاً هلذا الرأ، الشخصية 

األخرى واليت مل يقصد حمرروها استخدامها أما احملررات ، وحدها املتمتعة بالثقة العامة
يرها ما مل يكن ذلك بقصد يف اإلثبات كاألوراق واخلطابات اخلاصة فال عقاب على تزو

عقوبة تزوير احملررات الرمسيـة   وكذلك، االستناد إليها أمام القضاء يف دعوى منظورة
كمـا  ، ينبغي أن تكون أشد من عقوبة تزوير احملررات العرفية ألا تتمتع بثقة أكـرب  

يترتب عليها أنه ال أمهية للضرر الذي يصيب املصلحة اخلاصة فليس حتققه أو احتماله 
منه يرتكب فالذي يزور سنداً بدين بدالً من ذلك الذي فقد ، عنصراً يف جرمية التزوير 

تزويراً بالرغم من أن ضرراً شخصياً لن يلحق املدين من التزوير ولكنه يهـدر الثقـة   

                                                 
وما بعدها  131صـ، مرجع سابق ، الضرر في تزوير المحررات . أحمد شوقي ، الشلقاني  )1(

 . 



 

كما ال يتصور االعتداء على الثقة العامة إال باستعمال احملرر املزور ، العامة يف احملررات 
  .  )1(واخنداع الغري به

  
  :التزوير اعتداء على سالمة استخدام الدليل: ثانياً 

بعض نظرية الثقة العامة بقوهلم أا عبارة غامضة حتوي الكثري ولكنها ال انتقد ال
افر فيه املظهر أي تو، فإذا كان املقصود ا هو سالمة احملرر ، تتضمن يف احلقيقة شيئاً 

فإن األفراد ال يهمهم يف احملررات إال صدقها ومطابقتها للحقيقـة   املادي كما أسلفنا
  )1(.فيما انطوت عليه

نقود وشهادة الزور أن جرائم التزوير اليت تتمثل جبانب تزوير احملررات تزييف ال ورأى
عليـه   بينها وحدة املال القانوين املعتدى معجيدليل الة هي جرائم ضد واليمني الكاذب

ولكي تتوافر هذه السالمة ينبغي أن تكون ، وهو سالمة استخدام الدليل ، فيها مجيعاً 
الوسائل الثقة فيها من الشخص وتستمد مجيع هذه .ادقة وسائل اإلثبات صحيحة وص

  .املنسوبة إليه

  : رها القانون محاية لسالمة االستعانة بالدليل هي واألفعال اليت حيظ
  . التدليل  على واقعة صحيحة أو كاذبة بوسيلة إثبات غري صحيحة  -1
 .التدليل على واقعة كاذبة بوسيلة إثبات صحيحة -2
 . بإتالف أو الغاء وسيلة إثبات صحيحة عرقلة استخدام الدليل  -3

  
فهي تقوم على استعمال وسـيلة  ، وتندرج جرمية التزوير يف النوع األول من األفعال 

  .إثبات غري صحيحة أو مزورة مادياً
جتدر اإلشارة إىل أن املصلحة املشتركة للجماعة سواء عرفها البعض بأنه الثقة العامة و

فالقول بأن جرميـة  ، فإن اخلالف بينهما لفظي . لدليل أو عرفها أخرون بأا سالمة ا

                                                 
ات  . حسنين صالح ، عبيد  )1( ة  . فكرة المصلحة في قانون العقوب ة ئي الجناالمجل د  ، ة القومي المجل

 . وما بعدها ،  239صـ ، م1974،العدد الثاني، السابع عشر 
ة   . أحمد فتحي ، سرور )1( اهرة  ، الجرائم المضرة بالمصلحة العام ة   ، الق ، دار النهضة العربي

 . 289صـ ، م 1963



 

التزوير إخالل بالثقة العامة يف سالمة املظهر املادي باحملررات عند أنصـار التسـمية   
د سالمة الدليل عن القول بأن تلك اجلرمية موجهة ضجوهرياً  اًال خيتلف اختالف األوىل

منه احملرر مـن تصـرفات أو   تض ظهر القانوين للمحرر إذ أن ماالقائمة على صدق امل
وقائع ذات آثار قانونية ال ميكن التدليل عليها إذا مل يكن احملرر صحيحاً من الناحيـة  

وعليه فإن الثقة يف صدق حمتوى احملرر قائمة على سالمة العناصر الشكلية ، الشكلية 
ا وحيمي املشرع سالمة الدليل ألن للمجتمع كله مصـلحة يف صـيانته  ، لذلك احملرر

كما أن سالمة إقامـة  ، فيها وعدم العبث ا وإال فقدت قيمتها ومل تعد موحية بالثقة 
الدليل تعين قدرة حمرر ما على اإلقناع بواقعة معينة وال ميكن ذلك إال إذا كان احملـرر  

  . متمتعاً بالثقة العامة 
  

  الفرع الثالث
  التزوير وسيلة لالعتداء على مصالح غير محددة

  
رأي إىل القول بأن التزوير ال يؤذي ماالً قانونياً حمدداً وإمنا يصيب مصاحل ذهب هذا ال

وأن الذي جيمع بني كل جرائم التزوير ليس االعتداء على مصلحة معينة وإمنا ، متنوعة 
إذ أن تغـيري احلقيقـة يف احملـرر    . الطبيعة اخلاصة للوسيلة املستعملة لإلضرار بالغري 

 فالتزوير مبعناه الواسع هو . ما خداع الغري واإلضرار به واستعماله بعد ذلك يقصد
، واقعة صحيحة  إخفاءكل خداع عمدي غري مشروع بإثبات واقعة غري صحيحة أو 

وأما التزوير مبعناه الضيق فهو كل خداع يقوم على تيسري الشيء لإلضرار بثروة الغري 
ال يؤذي ماالً اجتماعياً  فهو يشمل غش السلع وتزوير احملررات فهم يرون أن التزوير

يعد لذا . غري أو إىل مصلحة ختتلف من جرمية ألخرى ولكنه قد يتجه إىل مال ال، حمدداً 
من اجلرائم الشكلية غري احملددة وهي اليت تتميز بشكل معني للفعل وال يتحدد فيهـا  

لك ال وكـذ ، املال الذي يقع عليه ذلك الفعل وال النتيجة غري املشروعة املترتبة عليه
  .)1(حيدد القانون فيها هدفاً معيناً للفاعل

  
                                                 

 .138صـ، مرجع سابق ، الضرر في تزوير المحررات . أحمد شوقي ،قانيالشل) 1(



 

  
  
  

  المطلب الثاني
  تعدد المصالح المحمية بالعقاب على التزوير

  
إن اخلطأ الذي وقع فيه الفقهاء هو االعتقاد بأن جرمية التزوير تقـع عـدواناً علـى    
مصلحة قانونية واحدة سواء كانت مصلحة مجاعية ختص اتمع ككـل أو مصـلحة   

تتعلق بالفرد أو بالدولة فالتزوير يصيب املصلحتني يف وقت واحد وبالتايل فهو  خاصة
كما يهـدد  ، وهي مصلحة مجاعية ، إذ يهدد الثقة العامة يف احملررات ، متعدد الضرر 

  . املصلحة اخلاصة بالفرد أو بالدولة 
البـديهي  فلو افترضنا أن القانون ال يعاقب على التزوير فماذا يترتب على ذلك ؟ من 

ـ  ولن ، انتشار احملررات املزورة  ومـن مث  ، ذا يتيسر لألفراد متييز صحيحها مـن ك
  اد عليها يف إثبات عالقام املختلفة بعد أن فقدوا الثقة فيهـا معن االعت فسيحجمون

ويهـدف  ، مما يترتب معه تعثر املعامالت واختالل النظام االقتصادي واالجتمـاعي   
  . محاية تلك الثقة دفعاً هلذا الضرر  املشرع بتجرمي التزوير

وعليه يتعني لقيام جرمية التزوير أن يترتب على تغيري احلقيقـة يف احملـررات اخنـداع    
وهو ما يطلق عليه اإلخالل بالثقة العامة يف ، اجلمهور يف سالمتها أي االعتقاد بصحتها 

ختص الدولـة أو  كما يتعني أن يهدد ذلك الفعل مصلحة أو مصاحل أخرى ، احملررات 
الفرد حيرص املشرع على صيانتها أيضاً بالعقاب على التزوير وإن كانت محايته هلا تتم 

فإذا كان فعل اجلاين ال ميكن أن ينخدع به أحد بأن كـان تغـيري   ، بطريق غري مباشر 
أو كان بالرغم من حدوث الغلط بشأنه ال ميكن أن يؤذي ، احلقيقة يف احملرر مفضوحاً 

  )1(. للفرد أو للدولة فإنه ال يعد تزويراً مصلحة ما

                                                 
ر المحررات     . أحمد شوقي ، قاني الشل )1( ، عاذر   ؛152صـ ، مرجع سابق   ، الضرر في تزوي

ة  ، مفهوم المصلحة القانونية . عادل  دد الثالث   ، المجلة الجنائية القومي  398صـ  ، م 1972، الع
 . وما بعدها 



 

ويتفق فهم الضرر على هذا النحو مع نصوص التزوير ذلك أن جمرد تغيري احلقيقـة يف  
إال أن املشرع ال يكتفي ذا الضرر وإمنا يستلزم أن يقـدم  ، احملرر يهدر الثقة العامة 

العامة إال يف احلدود الـيت  فالقانون ال حيمي الثقة ، اجلاين على فعله قاصداً غش الغري 
ومن أجل محاية . أكان أم الدولة ذاا  اًيقوم فيها التهديد باإلضرار مبصلحة الغري فرد
فاملزور  عامة يف احملررات وحيمي سالمتها هذه املصلحة األخرية يفرض املشرع الثقة ال

خالل سعيه  ومن، غري مشروع له أو لغريه شيء  سوى حتقيق  بارتكابه التزوير ال يبغي
عتداء الذي ال خيطر بباله وال ذلك اال، لذلك يقع االعتداء على الثقة العامة يف احملرر 

  . م منه شيئاً يغن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع  
  صلة الضرر بالرآن المعنوي 

  :ويشتمل على مبحثين
  

  لة الضرر بالقصد الجنائي العام ص:  المبحث األول
  عنصر العلم :  المطلب األول  
  عنصر اإلرادة : المطلب الثاني   

  
  صلة الضرر بالقصد الجنائي الخاص : المبحث الثاني

  الباعث : المطلب األول   
  الغاية : المطلب الثاني   

 
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  صلة الضرر بالرآن المعنوي

  : تمهيد 



 

طلب تغيري احلقيقة جلرمية التزوير كما أسلفنا ركنان أوهلما الركن املادي وهو يت
وسبق  ،يف حمرر بإحدى الطرق اليت نص عليها القانون تغيرياً من شأنه أن حيدث ضرراً 

والـركن  . أن تناولنا الركن املادي بالتفصيل موضحني الضرر كعنصر من عناصـره  
 تناولـه والذي سبق أن  ويقصد به القصد اجلنائي الثاين هلذه اجلرمية هو الركن املعنوي

مفهوم الضرر وصوره وضابط الضرر  سلفاً كما تناولنا . ط مبا خيدم البحثبشكل مبس
ولكن هل القصد اجلنائي يف جرمية تزوير احملررات له صلة . وطبيعة املصلحة احملمية منه

  . هذا ما نتناوله يف هذا الفصل بإذن اهللا تعاىل ، بالضرر
  : تقسيم 

  :ثني على النحو التايلتناول الباحث صلة الضرر بالركن املعنوي يف مبح
  صلة الضرر بالقصد اجلنائي العام : املبحث األول 
  صلة الضرر بالقصد اجلنائي اخلاص : املبحث الثاين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  صلة الضرر بالقصد الجنائي العام

  



 

نـائي  والقصـد اجل ، إن اخلطأ هو أساس املسئولية اجلنائية يف العصر احلديث 
 ر مصلحة حيميها القانون اجلنـائي  قيق نتيجة إجرامية تتمثل يف إهداة حتادرخيلص يف إ

ي هو فالقصد اجلنائ. مقترنة بسبق متثل اجلاين للواقعة اليت تفضي إىل مثل ذلك اإلهدار 
وهذا ما ، املادي للجرمية فالترابط بني األمرين وثيق  انعكاس نفسي لكل عناصر الركن
ألن ، وير احملررات يف الفصل الثاين من هذا البحـث  محلنا على معاجلة أركان جرمية تز

وفكرة القصد .كل مشاكل الركن املادي تتردد أصداؤها بطريق غري مباشر يف القصد 
  . مها نظرية العلم ونظرية اإلرادة ، تتنازعها يف الفقه اجلنائي املعاصر نظريتان 

أي ( ائم العمدية فنظرية العلم تقوم على فكرة أن جوهر الركن املعنوي يف اجلر
ة اإلجراميـة  إمنا يتمثل يف عنصر العلم الذي يعين إحاطة اجلاين بالواقع) جوهر القصد 

وأن يتوقـع  ، وعالقة السببية اليت تربط بينهما ،ي والنتيجة ادربعناصرها السلوك اإل
فالقصد اجلنـائي يف   . اجلاين النتيجة اإلجرامية اليت حيتمل أن حتدث بناء على سلوكه

دورها عند حـد السـلوك    رية ال يقوم على اإلرادة اليت يقفر أصحاب هذه النظنظ
  .  )1(الذي يتعني أن يكون إرادياً حىت يتوافر الركن املادي

فال يكفـي جمـرد   ، وإرادة النتيجة معاً ، تعين إرادة الفعل ف أما نظرية اإلرادة
من إرادة النتيجة اإلجرامية بل البد كذلك ، اإلحاطة بالواقعة ومتثل النتائج أو توقعها 

فاالكتفاء بعنصـر العلـم دون    )2(ذهب رأي يف الفقه إىل التوفيق بني النظريتنيوقد . 
ذلـك أن  ، من شأنه أن حيدث خلطا بني القصد اجلنائي واخلطأ غري العمـدي   اإلرادة

ا وهـذ ، االكتفاء مبجرد اإلحاطة بالواقعة اإلجرامية مع توقع النتيجة ، مقتضى العلم 
الذي يتطلب التوقع املمكن بالنسبة للخطـأ  ، حيدث أيضاً بالنسبة للخطأ غري العمدي 

غري العمدي بدون تبصر كما يتطلب التوقع الفعلي بالنسبة للخطأ غري العمدي الواعي 
وعلى ذلك فإنه ال يكفي لتوافر القصد اجلنائي تـوافر إرادة الفعـل   . أو مع التبصر 
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وعلى ذلـك  . ا البد من إرادة الفعل وإرادة النتيجة معاً وإمن، وتوقع النتيجة فحسب
وفيما يلي تفصيل ما يتعلـق بكـل   ، فعنصري القصد اجلنائي العام مها اإلرادة والعلم 

  . عنصر منهما على حدة 
  

  المطلب األول 
  عنصر العلم

  

 مث يف توقع النتيجة دون إرادا ،القصد اجلنائي يتمثل يف العلم بالفعل وإرادته 
وبكافة العناصر القانونية ،فيقصد بعنصر العلم إحاطة اجلاين بعناصر الواقعة اإلجرامية 

فالعلم يفترض مسبقاً قبل متثل ، األخرى املكونة هلا حسب منوذجها اإلجرامي القانوين 
العلـم بالقـانون    ، ويفرق الشراح بني نوعني من العلم ،اجلاين للواقعة املكونة للجرمية

  . ئع والعلم بالوقا
  : العلم بالقانون: أوالًَ 

عدم جواز االعتذار جبهل القانون ويترتب على ذلك أنـه ال جيـوز   ، األصل 
يثور اجلهـل   حيث ،بأنه مل يكن يعلم بالقاعدة القانونية ، للجاين أن يدفع التهمة عنه 

   .القانون اجلنائي يف جرمية التزويربالقانون يف جرمية التزوير يف صورة اجلهل حبكم 
بالقانون اجلنائي ال ينفي قيام القصد ولذلك تقع جرمية والرأي الراجح فقهاً أن اجلهل 
أن القانون يعاقب على تغيريها مىت اكتملت عناصـر  بالتزوير ممن يغري احلقيقة جاهالً 

بـل قـد   ، اجلرمية األخرى وقد ال ينصب اجلهل على عدم مشروعية الفعل فحسب 
االعتقاد بأن املصلحة اليت يناهلا الضرر ال حتظى حبمايـة   ينهض الظن مبشروعيته نتيجة

القانون مثل أن يقوم شخص بتغيري احلقيقة يف حمرر تغيرياً من شأنه أن يلحق الضـرر  
هذه املصاحل   اياها ويف ظنه أن القانون ال حيميمبصاحل دولة معادية أو مبصاحل بعض رع

خيتلـف حكـم هـذا    وال ، مية لبلدهبل لديه اعتقاد بأنه حيقق بفعله هذا مصلحة قو
ن يقيمون يف بلده أو يأخـذ  تل بفعله رعايا الدولة املعادية ممالشخص عن حكم من يق

فذلك جهل بالقانون أو فهم له على ، يف ذهنه من لبس وال عربة مبا قام . ماهلم بالقوة 
ـ . غري وجهه الصحيح  ق وقد ينصب اجلهل على التكييف القانوين للمحرر فمن املتف

عليه أن احملرر يف باب التزوير فكرة جنائية تتحدد على ضوء املصاحل القانونيـة الـيت   



 

أن بطالن احملرر يف نظر فرع من فروع القانون ال يسـلبه  . قصد الشارع إىل محايتها 
أو ، فاحملرر الذي يصدره موظف غري خمـتص  ، بالضرورة هذه الصفة يف باب التزوير 

ميكن يف ظروف معينـة  ، ي تنقصه بعض األشكال القانونية أو الذ، غري أهل لتحريره 
  .  )1(أن يكون حمالً للتزوير 

  
  : العلم بالوقائع : ثانيًا 

يقصد بالعلم بالوقائع إحاطة اجلاين بكافة العناصر القانونية املكونة للجرمية وفق 
بشأا  لطأو غحبيث إذا جهل اجلاين أحد هذه العناصر ، النموذج اإلجرامي احملدد هلا 

  . )2(انتفى لديه القصد اجلنائي 
ال خالف يف أن جهل الشخص بعنصر من العناصر الواقعية للجرمية حيول دون 

  . توافر القصد اجلنائي وال تشذ عن هذا جرمية التزوير 
فالعلم به ينتفي إذا كان ، تغيري احلقيقة أحد عناصر الركن املادي جلرمية التزوير 

كاملوظف حني يثبت ، قيقة اليت كان يتعني عليه إثباا أو اإلبقاء عليها املتهم جاهالً باحل
 اخـتالف  وأ يدري مبا فيه من حتريف على لسان ذوي الشأن بياناً غري صحيح وهو ال
 شخص يدرك األمر على وجهه الصحيح كذلك العلم بتغيري احلقيقة ينتفي ولو كان ال

فقـد يعـرب   ،ولكنه جيهل أن األمرين خمتلفان ، ويدرك أيضاً حقيقة ما أثبته يف احملرر 
فيخونه اللفظ أو ، حاب الشأن أمامه لوبه اخلاص عن إرادة أفصح عنها أصاملوظف بأس

وقد يترتب علـى فعلـه تغـيري    ، فه بسبب عجزه عن التمكن من ناحية اللغة عيسال 
 مضمون اإلرادة وآثارها وذلك رغم حرصه الشديد على تسجيل ما مت أمامـه بدقـة  

فقد تتغري ،ال يترتب الضرر حبكم اللزوم على تغيري احلقيقة يف مجيع األحوال و. وأمانة 
ولذلك فالعلم بتغـيري احلقيقـة ال يتضـمن    ، احلقيقة وال يتخلف عن تغيريها ضرر 

ويف يقينه أن فعله ال ميكـن أن   بالضرورة العلم باحتمال الضرر فإذا تصرف الشخص
ومعىن هذا إن حسن النيـة  ، فياً تنائي يف جانبه يكون منق بالغري ضرراً فالقصد اجلحلي
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حني يعتقد الشخص أن ما يثبته مطـابق للحقيقـة    ، حيول دون قيام القصد يف حالتني 
وحني يعتقد باستحالة ترتب الضرر على فعله ولو كان عاملاً بأنه يغري احلقيقة يف حمـرر  

بالضرر حالة من يقلد  ملوينتفي فيها العبتغيري احلقيقة  ومن احلاالت اليت يقع فيها العلم
فهنا ال تقـوم  . خط غريه فينشئ عليه سند دين رغبة منه يف إظهار براعته يف التقليد 

  . جرمية التزوير لتخلف القصد اجلنائي بسبب اجلهل بالضرر 
فالضرر يف جرائم التزوير عنصر أساسي كما أسلفنا سواء كان التزوير واقعاً يف 

فهو يف ، يف حمرر عريف ويتناول عدة مصاحل ختتلف باختالف نوع احملرر  حمرر رمسي أو
أما يف احملـررات  ، يتمثل فيما ينال الثقة العامة من إهدار أو زعزعة احملررات الرمسية 

  .)1(العرفية فهو ضرر نوعي يلحق فرد أمن األفراد أو هيئة خاصة أو عامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  اإلرادةعنصر 

  
ويترتـب  ، رادة هي عبارة عن نشاط نفسي واع اجته إىل حتقيق غرض معني اإل

غري املستساغ أن نفترض سلوكاً إرادياً واعياً من ألنه ،على ذلك أا ذات صفة غائية 
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هي النشاط النفسي الذي يهـدف إىل حتقيـق    اإلرادةمبعىن أن . )1(دون غاية حتدوه 
وعلى ذلك ال يكفي القول بـأن  . تيار حر السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية باخ

وإمنا البـد وأن تكـون اإلرادة متجهـة إىل    ، املقصود هو إرادة النشاط أو السلوك 
فالقانون يتطلب لقيام القصد العام يف جرمية ، النشاط املتمثل يف السلوك وإىل النتيجة 

مبعـىن أن  ، ترتبة عليه نتيجة املالتزوير اجتاه إرادة اجلاين إىل الفعل املكون للجرمية وال
وهو أن يشمل احملرر على ، إرادته إىل فعل تغيري احلقيقة وإىل األثر املترتب عليه  تتجه

ملا كان دفاع املتهمة  " فقد قضى ديوان املظامل باململكة بأنه. البيانات املخالفة للحقيقة 
رافقني دون أن تذيل األوىل من أا أضافت أمساء أوالدها على ظهر اإلقامة حتت بيان امل

اً فعلت ذلك حبسن نية وأا مل تكن تقصد تغيري احلقيقة ازات فإمنهذه اإلضافة خبامت اجلو
يف حمرر بطريقة الغش ذلك أن الثابت أا منحت اإلقامة على جواز سفرها وثابت من 

ـ  د عبارات اخلتم املطبوعة أن اإلقامة منحت هلا وملرافقيها وأن أوالدها قصر فإن القص
  . )2( "اجلنائي غري متوافر ويتعني عدم  إدانتها

عاماً إذا اجتهت إرادة اجلاين مقترنة  اجلنائي وخنلص من هذا إىل أنه يعترب القصد
السلوك وهو ، بعلمه إىل إتيان الواقعة املنصوص عليها يف القاعدة التجرميية بعنصريها 

والنتيجة وهي  ، ليها يف النظامقيامه بتغيري احلقيقة يف حمرر بإحدى الطرق املنصوص ع
دون أن له الغاية اليت يريد أن حيققها اجلاين من قيامه بالتزوير من خالل جلب مصلحة 

أن الضرر قد وقع حىت وإن كان اجلاين  ويرى الباحث ، يكون لديه نية األضرار بالغري 
رمسي يترتب عليـه  يف احملرر الألن قيام اجلاين بالتزوير ، مل يقصد أو ينوي الضرر للغري 

وإن مل يكـن  ، ضرر من خالل املساس بالثقة العامة يف احملررات واليت أوجبها القانون 
  .وهو ما يكون يف احملررات العرفيةضرر للغري قد أحدث  هلذا التصرف من قبل اجلاين 
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  المبحث الثاني
  صلة الضرر بالقصد الجنائي الخاص

  

رق لعام وحـده ال يسـتق  ضاء يف شبه إمجاع إىل أن القصد ايذهب الفقه والق
وإمنا يستكمل هذا الركن عناصره حني يقترن القصد العـام  ) املعنوي( الركن األديب 

  . بنية خاصة تتوفر لدى اجلاين وهلذا يعترب التزوير جرمية ذات قصد خاص كما أسلفنا 



 

لتزوير مل حيـل دون  غري أن اجتماع كلمة الفقه على لزوم القصد اخلاص يف ا
وذهب البعض ، بالغري  فذهب البعض إىل أن نية اإلضرار. اختالف الفقهاء يف حتديده 

نية االحتجاج باحملرر املزور على أمر ليس للمزور حق فيه أما الرأي السائد فقهاً  إىل أن
   .واملعمول به اليوم قضاءاً فيحدده بنية استعمال احملرر املزور فيما زور من أجله 

. واليت سبق وأن مت إيضاحها يف املطلب الثاين من الفصل الثاين مـن هـذا البحـث    
ونكتفي يف هذا املقام بإيضاح مقومات القصد اخلاص املتمثلة يف الباعـث والغايـة يف   

  . مستقل لكل منهما على حنو ما نرى مطلب 
  

  المطلب األول 
  الباعث

  

قد تتناوهلا أفكـار  ، ذهن فاعلها  إن اجلرمية تنشأ بداءة يف جمرد فكرة جتول يف
أي فكـرة اإلقـدام وفكـرة    ، وحيتدم الصراع بني الفكرتني ، مهته عنها  ى تثينأخر

وهذا الرأي القـاطع  ،اإلحجام إىل أن خيلص اجلاين إىل رأي قاطع مؤثراً كفة اإلقدام 
  . الذي حرك إرادته ودفعها صوب اجلرمية هو الباعث أو الدافع 

إحساس نفسي يوجد لدى الشخص فيولد يف نفسه القلق أو  فالباعث هو جمرد
بتحقيق هـدف  ، التوتر وميثل دافعاً إىل إتيان سلوك معني من شأنه أن يزيل هذا التوتر 

نـال  موظف حكـومي أراد أن ي . عرض هذا املثال وإليضاح معىن الباعث ن، )1(معني 
إال أنه مل تتوافر فيـه هـذه   ، بشهادة علمية أو تدريبية  وهذه الترقية مشروطة، ترقية 

فضاقت نفسـه  . ومل يكن لديه الوقت للحصول عليها من خالل الدراسة ، الشروط 
وأصبح متوتراًَ ففكر يف كيفية تدبري هذه الشهادة فاستقر تفكريه على تزوير شـهادة   

  . ومت التزوير 
ة فعلـه   يف هذا املثال اجتهت إرادة اجلاين إىل ارتكاب فعل التزوير وإرادة نتيج

لديـه  مع توافر العلم ، بل سعى إىل حتقيقها حىت أحدثها بتزوير شهادة علمية لنفسه 
فالباعث يف هذا املثال يتمثـل يف اإلحسـاس   ، بكافة العناصر القانونية جلرمية التزوير 
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 فر شروطها فيه مع عدم توا، النفسي الذي تولد لدى اجلاين من جراء الرغبة يف الترقية 
وخيتلف الباعث عن كل . بالتوتر ودفعه إىل التفكري يف ارتكاب جرم التزوير مما أصابه 

أما الغرض ، فالباعث عامل نفسي سابق على السلوك اإلجرامي ، من الغرض والغاية 
بيد أن الغرض ، وكالمها هدف ، والغاية فلهما وجود مادي حمسوس يف العامل اخلارجي 

ويف املثال السابق كان تزوير الشـهادة هـو   والغاية هدف ائي وبعيد ، هدف قريب 
والترقية هي الغاية أما الباعث فلم يكن له أي مظهر خارجي مثل التزويـر  ، الغرض 
 –الغـرض   –وإمنا كان جمرد شعور محل النفس إىل السعي لتحقيق الغايـة  ، والترقية 

  . واليت سيتم إيضاحها يف الفرع التايل 
يف االعتداء على مصلحة حيميهـا القـانون   فالباعث ينهض على رغبة اجلاين 

حىت إذا ما حتقق مثل هـذا  ، وأموال اآلخرين  ،والشرف، كالثقة العامة يف احملررات 
وبذلك يتمثل الباعث يف صورة ، االعتداء حتقق الغرض الذي تسعى اإلرادة إىل بلوغه 

ق بينها وبـني  ذهنية دارت يف خميلة اجلاين قبل أن تتحقق يف الواقع حبيث يكون الفار
ويشترط يف الباعـث أن يكـون   ، بالفعل  هالغاية هو الفارق بني تصور الشيء وحتقيق

كما هو موضح ، وذلك نتيجة لكونه القوة الدافعة للتصرف اإلنساين ، معروفاً للجاين 
فقد بينا أنه يعين تصور غرض معني وهو تزوير الشهادة يسعى اجلاين ، يف املثال السابق 

  . )1(وغ الترقيةا إىل بل
  

  الثاني المطلب 
  الغاية
  

تتمثل يف تصـور اجلـاين   ، ختتلف الغاية عن الباعث يف كوا حالة ذهنية حبتة 
حيث تكون الحقـة  ، فهي تتعلق بالنتيجة دون السلوك ، للنتيجة املترتبة على سلوكه 

ئي وتساهم أخر مرحلة من مراحل القصد اجلناوهي ، عليه وتتعلق بالنتيجة اليت يرتبها 
  .يف العدوان على املصلحة احملمية بنصوص القانون

                                                 
 . 22صـ ، مرجع سابق ، القصد الجنائي الخاص .حسنين إبراهيم،عبيد )1(



 

وهي ، اجلاين إىل حتقيقه من وراء نشاطه فالغاية هي اهلدف البعيد الذي يسعى 
يف املرحلة املعنوية للجرمية تسمى باعثاً ويف املرحلة املادية بعد  أا تطابق الباعث حيث

  .اطه املاديحيققها ارم بنش، وقوع اجلرمية تسمى غاية 
حيث ، ففي جرمية تزوير احملررات يقوم اجلاين بتغيري احلقيقة يف بيانات حمرر ما 

ويسمى . هو الرغبة يف استعمال احملرر املزور فيما يزور من أجله ، يتوافر لديه باعث 
وهو يف ذات الوقت الغاية املراد ،السابقة على ارتكاب جرمية التزوير  باعثاً يف املرحلة

حتققت ، أثناء التزوير  فإذا متت اجلرمية وتوافرت نية االستعمال، ها كهدف ائي حتقيق
الغاية أي اهلدف النهائي الذي يتمثل يف جعل احملرر املزور معداً لالستعمال فيمـا زور  
من أجله ومن هذا املثال يتبني مفهوم النية احملددة اليت يتطلبها القانون لتوافر الـركن  

  . املعنوي 
وإمنا يلزم توافر القصـد  ، يكفي للمساءلة عن التزوير توافر القصد العام فال 

الذي يتطلب فضالً عن عنصري العلم واإلرادة الالزمني للقصد العام تـوافر  ، اخلاص 
وهـي  ، املتمثلة يف الغاية من ارتكاب اجلرمية هنا ، عنصر ثالث هو عنصر النية احملددة 

والقضـاء   )1(زور من أجله وقد أمجع القضاء املصـري نية استعمال احملرر املزور فيما 
وجتري أحكام القضاء باطراد كما أسلفنا علـى أن النيـة اخلاصـة يف    ،  )1(السعودي

التزوير وتعلل هذه النية بأن . التزوير هي نية استعمال احملرر املزور فيما زور من أجله 
هي مقصودة أصالً مـن جانـب   يف ذاته ليس إال عمالً حتضريياً جلرمية االستعمال اليت 

بـل جعلـه   ، ولكن الشارع مل يعلق العقاب يف التزوير على فعل االستعمال . املزور 
غري أنه مل جيعله جرمية قائمة بذاا إال إذا ثبت أن اجلاين فعل ما فعـل  ، جرمية مستقلة 

يف ذاته وإال فالتزوير ، بنية الوصول إىل الغرض األصلي وهو استعمال األشياء املزورة 
  . ال خطر فيه لو أنه جرد من هذه النية 

                                                 
ائي  )1( ة ، نقض جن نة  4جلس ل س ة 1938أبري ائي جلس نة ين 9م ؛ ونقض جن ، م 1939اير س

اب  مر. القسم الخاص  ، شرح قانون العقوبات . محمود محمود ، مصطفى:مشار إليها في ق جع س
صـ  ، مرجع سابق  . القسم الخاص   ، شرح قانون العقوبات .عمر السعيد، ؛ رمضان 164صـ ، 
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فالشارع وإن كان قد فصل التزوير عن االستعمال إال أنه فيما يتعلق بـالركن  
طلـب أن  وهو لذلك يت، راعى االرتباط القائم بينهما يف ذهن اجلاين  )املعنوي( األديب

هو أبعد من ذلـك   وإمنا ميتد إىل ما، على نية التزوير  ري مقصورغيكون قصد الفاعل 
  .  )2( من التزوير وهو االستعمال الذي هو الغرض األصلي

فاالحتجاج فيـه معـىن   . هذا الرأي بني نية االحتجاج ونية االستعمال  يفرق
أما نية االستعمال فتشمل كل الفروض اليت تتردد يف ذهـن  ، التدليل وعنصر اإلثبات 

رر كدليل يسـتند إليـه يف حماولـة    اجلاين سواء أكان غرضه من التزوير استخدام احمل
أم كان غرضه ، احلصول على ميزة أو حق يأىب القانون أن مينحه إياه أو يعترف له به 

كمجرد اإلساءة إىل مسعة إنسـان   ، استعمال احملرر فيما زور من أجله ألغراض أخرى 
 أن يهـدف  بغري، أو التأثري يف مركزه االجتماعي أو االقتصادي ، أو النيل من اعتباره 

  .  )3(املزور من وراء ذلك إىل إثبات حق له 
وقد حدد النية اخلاصة يف  " جارسون"الفقيه الفرنسي وصاحب هذا الرأي هو 

التزوير بأا علم اجلاين أو قدرته على العلم بإمكان استخدام احملرر املزور فيما زور من 
احلقيقة قد محلته على االعتقـاد  أما إذا كانت الظروف احمليطة به وقت تغيري .  )4(أجله

ولن يترتب  اإلطالقوأنه لن يستعمل على ، بأن احملرر املزور سيظل سراً خفياً وجمهوالً 
عليه ضرر بأحد فإنه ال يكون قاصداً ارتكاب التزوير بشروطه اليت نص عليها القانون 

عض األوراق من لو أن استاذاً أرادا أن يوضح لتالميذه ما جيب أن تشتمل عليه بفمثالً 
يف ذيله باسم ووقع ، حتت اإلذن أو سنداً ، أو وصية ، فاصطنع إقراراً بدين ، بيانات 

األستاذ بني يدي شخص فاسـتعمله   مث وقع هذا احملرر قبل أن ميزقه، شخص معروف 
ألنه مل يرد على خاطره أبداً أن احملرر املـزور  ، فإن األستاذ ال يعد مرتكباً جرمية تزوير 

  . وهو مل حيرره بقصد هذا االستعمال الذي مل يتوقعه ، خدم يف غرض إجرامي سيست

                                                 
 158صـ، مرجع سابق ، جرائم التزوير في القانون المصري ، السعيد،  مصطفى، السعيد  )2(
 . ما بعدها و
، القاهرة ، جرائم االعتداء على األشخاص وجرائم التزوير . محمود إبراهيم ، إسماعيل  )3(

 . 286صـ ، م 1950
 . 131صـ ، مرجع سابق ، جرائم التزييف والتزوير . رؤوف ،عبيد ) 4(



 

 يف حمرر ما ، ور بتغيري احلقيقة بقيام املز، وعلى ذلك فلو توافرت إرادة سلوك التزوير 
ومع العلم بأن ، وإرادة النتيجة ، مع إرادة هذا السلوك ، بإحدى الطرق املقررة قانوناً 

واإلحاطة مبختلف العناصر األخرى الالزمة لقيام هـذه اجلرميـة   القانون يعاقب عليها 
وهو ال يكفي يف جرميـة  ، نقول أنه لو توافرت هذه العناصر فال يقوم إال القصد العام 

حيث يتطلب القانون لقيامها توافر عنصر ثالث هو نية استعمال احملرر ، التزوير خاصة 
يعاقب من يقلد يف حمرر ما خط غريه أو  وبدون هذه النية ميكن أن.فيما زور من أجله 

  . توقيعه رد إثبات براعته يف التقليد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الخامس الفصل 
  الجانب التطبيقي للدراسة 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية األولى
  هـ 1424ف لعام /2224/2: رقم القضية وتارخيها :أوالً

  تعمال احملرر املزوراملسامهة يف تزوير حمرر رمسي واس: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 
  هـ 1424لعام  10/ج/د/15: رقم احلكم 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 

هـ انعقدت الدائرة اجلزائية العاشـرة  24/8/1424إنه يف يوم االثنني املوافق   
جدة واملشكلة بقرار معايل رئيس ديـوان  /مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

هـ املكونة من رئيس وعضوين وحبضـور أمـني سـر    1424لعام ) 64( مل رقماملظا



 

للنظر واحلكم يف القضية املذكورة أعاله احملالة من هيئة الرقابـة والتحقيـق   . الدائرة 
هـ وقال ممثل االدعـاء يف دعـواه   1424لعام ) ج/432(مرفق ا قرار االام رقم 

أنـه قبـل تـاريخ    أجـنيب اجلنسـية ب  .... .ملدعى عليه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق ا
 2286843التجديد رقـم  ( هـ ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر رمسي 6/6/1424

مـن رخصـة إقامتـه    ) 10(صفحة رقمهـ واملثبت على ال29/5/1423املؤرخ يف 
 )هـ الصادرة من جـوازات جـدة   7/9/1421وتاريخ  21666064162/رقم

امته واملبلغ املايل املتفق عليه فقام األخري بـدوره  اهول برخصة إق دباالصطناع بأن أم
   .باصطناع ذلك التجديد مبا حيمله من بيانات وتواقيع وأختام

فيما زور من أجلـه بـإبرازه    –سابق الذكر  –واستعمل احملرر الرمسي املزور   
  .للسلطات املختصة وقت القبض عليه حمتجاً بصحته رغم علمه التام مبا حلقه من تزوير

من نظام ) 9، 6، 5(وطلبت اهليئة من الدائرة معاقبة املتهم املذكور طبقاً للمواد  
ومبثول املدعى عليه . هـ 1399لعام  223مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 

أجاب بقوله أنه قدم مـن دولتـه   ، أمام الدائرة وبعد مساعه بقرار االام املنسوب إليه
إال أنه مل يتقابل معه منذ قدم وإمنا تقابـل مـع   /... دعو أساساً للعمل لدى كفيله امل

شخص من بين جلدته سلمه اإلقامة لتجديدها بعد انتهائها ومبلغ ألف ريال وأحضرها 
فسـألته الـدائرة ملـاذا مل    ، القبض عليه  دالراهنة ومل يعلم أا مزورة إال بع اله حبالته

ئالً أنه ال يعرف شيئاً وقد اشـترى  يبحث عن كفيله عند قدومه للمملكة ؟ فأجاب قا
مث قرر ممثل االدعاء أنـه  . التأشرية مببلغ عشرة آالف ريال من أجل العمل يف اململكة 

ه وليس كما قرر املدعي عليه أنه يكتفي بأقوال، بقرار االام واألوراق جاء  يكتفي مبا
  .يفهلديه ما يض

  
  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 

عوى واعتراف املتهم مبا نسب إليه واالطالع على احملـرر  بناء على وقائع الد  
خلصت الدائرة إىل ثبـوت جـرمييت   .حمل االام وإفادة جهة االختصاص بعد صحته 

من ) 9، 6، 5(التزوير واالستعمال املنسوبني إىل املتهم يف هذه الدعوى مبقتضى املواد 



 

لعـام   223ء رقم ار جملس الوزرانظام مكافحة التزوير واعتباره فاعالً أصلياً طبقاً لقر
فاء بالعقوبة املقرر للجرمية األشد إعماالً ملبدأ تداخل العقوبات مع االكت. هـ 1399

جبـرمييت التزويـر   /.... يف الشريعة ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بإدانة املدعى عليه
مـن   حتسب) سنة(واالستعمال املنسوبتني يف هذه الدعوى وتعزيره عنهما بسجنه مدة 

  .تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغرميه ألف ريال 
  

  :حتليل املضمون : رابعاً
  .يف حمرر رمسي وهو رخصة اإلقامةوقوع جرمية التزوير  -1
توافر املظهر املادي والقانوين هلذا احملرر الرمسي كونه رخصة إقامة صـادرة   -2

 .من إدارة اجلوازات 
ير باالصطناع وهو أحد طرق التزو) ة رخصة اإلقام( تزوير احملرر الرمسي مت -3

 .املادي الذي نص عليها القانون والنظام
توافر نية تزوير جتديد رخصة اإلقامة لدى اجلاين واستعمال رخصة اإلقامـة   -4

من أجلها بدليل عدم تقيده بتعليمات وأنظمـة اجلـوازات يف    ةفيما زور
مبا يـوحي  ، يدضرورة وجود الكفيل أو من ينوب عنه أثناء التجدباململكة 

وقيامه باستعمال رخصة اإلقامة بعـد  ، بعدم رغبته يف العمل لدى الكفيل 
تزويرها بإبرازها للسلطات املختصة وقت القبض عليه حمتجاً بصحتها رغم 

بقوله أنه قدم للمملكة ومل يشـاهد كفيلـه    دفعهأما عن . علمه بتزويرها 
رة اجلوازات للنظر يف ها إدافكان باإلمكان الرجوع للجهات املختصة ومن

 .وضعه ووضع كفيله
التجديـد   فيعد رغم . وقوع التزوير يف البيانات اجلوهرية لرخصة اإلقامة  -5

اجلاين  ة حمل اجلرمية من رخصة اإلقام) 10(وتارخيه املثبت يف الصفحة رقم 
وم عليه انتهاء صالحية اإلقامـة مـن   حيث تق، يعد من البيانات اجلوهرية 

 .عدمه



 

اجتماعي ميس الدولة من جراء هذا التزوير وذلك عرب املساس  وقوع ضرر -6
فاجلاين قام مبخالفة تعليمـات وأنظمـة   ، مبصاحلها احملمية بنصوص التجرمي
بقيامه باملسامهة يف تزوير رخصة اإلقامة من ، الدولة حول مكافحة التزوير

واستعماهلا بعد تزويرها فيما زور مـن أجلـه بإبرازهـا    ، خالل جتديدها
كما أن هناك ضرر حمتمـل يهـدد   . لسلطات املختصة على أا صحيحةل

ل اجلاين مع أحدهم معـامالت ماليـة أو   أفراد اتمع وذلك يف حالة تعام
 .غريه

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  الثانية القضية 
  

  هـ  1424ق لعام /2860/2:رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي املزوررمسي واستعمال احملرر التزوير يف حمرر : نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 
  هـ 1424لعام  10/ج/د/78: رقم احلكم 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 



 

هـ انعقدت الدائرة اجلزائية العاشرة 26/11/1424إنه يف يوم االثنني املوافق   
جدة واملشكلة بقرار معايل رئيس ديـوان  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

هـ املكونة من رئيس وعضوين وحبضـور أمـني سـر    1424لعام ) 26(املظامل رقم
  .الدائرة

وذلك للنظر واحلكم يف القضية املذكورة أعاله الواردة إىل ديوان املظامل خبطاب هيئـة  
هـ املرفق به قرار االام رقم 8/9/1424وتاريخ  19/3353الرقابة والتحقيق رقم 

ابة والتحقيـق  يف دعواه تتهم هيئة الرقهـ وقال ممثل االدعاء 1424لعام ) ج/587(
هـ بدائرة حمافظة جدة مبنطقة مكـة  16/6/1424أنه قبل تاريخ ب/.... املدعى عليه 

  :املكرمة 
ساهم مع موظفي جهات القدوم مبطار امللك عبدالعزيز جبدة والقبض والتحقيق  .1

رمسيـة   يف التزوير مبحـررات  -النية حسين –واحملاكمة األدلة اجلنائية واألبعاد 
بإثبات بيانات خمالفة للحقيقة وجعل وقائع مزورة يف صورة وقـائع صـحيحة   

هـ 1392وذلك بأن أدىل يف السابقة املسجلة عليه بصحيفة حالته اجلنائية عام 
أجنيب اجلنسية املخالف ألمسه وجنسيته مما حـدا  /..... مبوجب جواز سفر باسم 

، سجالم ومكاتبام الرمسية مبوظف تلك اجلهات إىل إثبات ذلك مبحاضرهم و
  .فتمت جرمية التزوير بناء على ذلك

حمل االام فيما زور من أجله ) جواز السفر أجنيب(استعمل احملرر الرمسي املزور  .2
باالحتجاج بصحته أمام موظفي جوازات القدوم مبطار امللك عبدالعزيز وعنـد  

منـتحالً مبوجبـه امسـا     القبض عليه يف القضية السابقة مع علمه التام بتزويره
 .وجنسية خمالفني المسه وجنسيته

مـن نظـام   ) 6، 5(وطلبت اهليئة من الدائرة معاقبة املتهم املذكور طبقاً ألحكام املواد
  . هـ 1399لعام  223مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 

ه اعتـرف مبـا   ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إلي
  .نسب إليه

  



 

  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 
بناء على وقائع الدعوى واعتراف املتهم يف هذه الدعوى مبا نسب إليه وبعـد    

االطالع على احملرر حمل االام وإفادة جهة االختصاص بعدم صحته واعتراف املتـهم  
ميـة التزويـر   بتزويره واستعماله بعد مواجهته به فإن الدائرة ختلـص إىل ثبـوت جر  

) 6، 5(واالستعمال املنسوبتني إىل املتهم يف هذه الدعوى ومعاقبته عنهما مبقتضى املواد
 223من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعالً أصلياً طبقاً لقرار جملس الوزراء رقـم  

هـ مع االكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية األشد إعمـاالً ملبـدأ تـداخل    1399لعام 
  .يف الشريعة اإلسالمية العقوبات

ومن حيث أن املدعى عليه يبلغ من العمر أربعة وستون سنة كما يتضـح مـن أوراق   
تنتهي معه الـدائرة بوقـف    القضية وذكر أن لديه مثانية عشر من األبناء األمر الذي

  : لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة .العقوبة
ة جبرمية التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه أجنيب اجلنسي/... بإدانة املدعى عليه : أوالً 

حتسب من تاريخ توقيفه على ذمة ) سنة (يف هذه الدعوى وتعزيره عنهما بسجنه مدة 
  ).ألف ريال(هذه القضية وتغرميه 

  . وقف تنفيذ العقوبة نظراً لكرب سنه : ثانياً
  

  :حتليل املضمون : رابعاً
ثلة يف ملفات التحقيق واحملاكمة وقوع جرمية التزوير يف حمررات رمسية متم -1

باسم وجنسية خمالفـه المسـه    من خالل اإلدالء ، يفة سوابق اجلاينوصح
احلقيقي وجنسيته األصلية مبوجب جواز سفر حيمل امساً وجنسـية خمالفـه   

 .المسه احلقيق وجنسيته األصلية
 .وقوع التزوير يف بيانات حمررات رمسية توافر هلا املظهر املادي والقانوين -2
األسلوب الذي جرى به التزوير يف هذه احملررات يعد من طرق التزويـر   -3

 .املادي الذي نص عليها القانون وهو تغيري األمساء املدونة يف احملررات



 

توافر لدى اجلاين نية استعمال اجلواز املزور فيما زور له وهو الـدخول إىل   -4
ـ ،اململكة العربية السعودية  م املوجـود يف  ودل على ذلك أنه أدىل باالس

وترتب عليه . واحتج بصحة هذا اجلواز أمام اجلهات املختصة، اجلواز املزور
أن مت تدوين االسم املخالف المسه احلقيقي واجلنسـية املخالفـة جلنسـيته    

 .األصلية يف أوراق التحقيق واحملاكمة وصحيفة السوابق
الـبالد   يترتب على هذا التزوير ضرر حمقق للدولة يتمثل يف الـدخول إىل  -5

وضرر حمتمل يهدد أفراد اتمع يتمثل يف تعاملـهم  ، بطريقة غري مشروعة 
 .مع شخص جمهول اهلوية

 :اجلاين ارتكب ثالثة جرائم هي -6
  . خارج اململكة العربية السعودية ) جواز سفر (جرمية تزوير حمرر رمسي   - أ 
ـ   - ب  ذين جرمية تزوير حمرر رمسي باملسامهة مع موظفني عموميني داخل البالد ال

 .كانوا حبسن النية
الدائرة ورأت ،داخل اململكة ) جواز سفر مزور (جرمية استعمال حمرر رمسي   -ج 

اجلزائية املكلفة بالنظر يف القضية ارتباط جرمييت التزوير واسـتعمال احملـرر   
مث ، ولذا عاقبته بعقوبة الوصف األشد . داخل البالد ارتباطاً ال يقبل التجزئة 

 " كرب السن" بة لظروف تتعلق باجلاين قرر وقف تنفيذ العقو
  .وكذلك الركن املعنوي، توافر الركن املادي يف هذه القضية جبميع عناصره -7

  الثالثةالقضية 
  

  هـ   1425ق لعام /1492/2:رقم القضية وتارخيها :أوالً
  عريف  تزوير يف حمررا: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 
  هـ 1425لعام  10/ج /د /288: رقم احلكم 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 



 

هـ  انعقدت الدائرة اجلزائية العاشرة 28/7/1425إنه يف يوم االثنني املوافق   
جدة واملشكلة مـن رئـيس وعضـوين    / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

  .وحبضور أمني سر الدائرة
تحقيق وبرفقها قرار االام وذلك للنظر واحلكم يف القضية الواردة من هيئة الرقابة وال

هـ وقال ممثل االدعاء يف دعواه أن هيئة الرقابة والتحقيق 1425لعام ) ج/434(رقم 
أجنيب اجلنسية بالقيام بتزوير حمررات عرفية علـى النحـو   /..... تتهم املدعى  عليه 

  :التايل
منوذج تعميد بالصرف منسـوب صـدوره للشـركة السـعودية     ) 24(عدد   - أ 

ليت يعمل ا بتزوير توقيع مدير املشتريات عليها وإعدادها حبسب للتوريدات وا
صور الفواتري اليت سبق صرفها مث قام بتصويرها عن طريق الكمبيـوتر باملاسـح   

  .الضوئي وإرفاقها وإعادة صرفها واالستيالء على قيمتها بدون وجه حق
لسـعودية  فواتري منسوب صدورها حملالت جتارية خمتلفة باسم الشركة ا) 5(عدد  - ب 

للتوريدات وذلك بتعديل مبالغها وتزوير مناذج تعميد بالصرف الصادرة بصرفها 
وذلك بتزوير توقيع مدير املشتريات عليها وإعدادها حبسب الفـواتري املـزورة   

 .وصرف مبالغها بدون وجه حق فتمت جرمية التزوير بنا على ذلك
ها للشركة اليت يعمـل ـا   استعمل احملررات العرفية املزورة سالفة الذكر بتقدمي  -ج 

وطلب معاقبة اجلاين طبقـاً ألحكـام   . حمتجاً بصحتها رغم علمه التام بتزويرها 
) 223(من نظام مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم ) 10، 6، 5(املواد 
 .ومبواجهة املدعى عليه اعترف مبا نسب إليههـ 1399لعام 

  
  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 

وتثبت وقائع الدعوى واعتراف املتهم يف هذه الدعوى مبا نسب إليه بناء على   
خلصت إىل ثبوت جرائم التزويـر  .احملكمة من أن احملررات العرفية حمل االام مزورة 

مـن نظـام   ) 10، 6، 5(واالستعمال املنسوبة إىل املتهم ومعاقبته عنها مبقتضى املواد 
هـ مع االكتفاء بالعقوبة 1399لعام  223مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 



 

املقررة للجرمية األشد إعماالً ملبدأ تداخل العقوبات يف الشـريعة اإلسـالمية لـذلك    
أجـنيب اجلنسـية جبـرائم التزويـر     /......... حكمت الدائرة بإدانة املدعى عليـه  

ـ  ) سنة وستة أشهر (واالستعمال املنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه مدة  ن حتسـب م
  .تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغرميه ستة آالف ريال

  
  :حتليل املضمون : رابعاً

منـوذج تعميـد   ) 24(قيام جرمية التزوير يف حمررات عرفية تتمثل أوالً يف عدد .1
فـواتري  ) 5(وثانيـاً يف عـدد  ، بالصرف منسوبة للشركة اليت يعمل ا اجلاين 

تزوير توقيع مدير املشتريات على هذه منسوب صدورها حملالت جتارية لقيامه ب
 .احملررات وأصبح هلا قوة يف اإلثبات

أن التزوير وقع يف حمررات عرفية توفر فيها املظهر املادي ويتمثـل يف منـاذج    .2
وكذلك توافر فيها املظهر القـانوين يف  ، وفواتري معدة بشكل معني متفق عليه 

اء أو توقيع املسـئول  حيث أصبحت هلا قوة يف اإلثبات من خالل وضع امض
عنها واملتمثل يف مدير املشتريات يف هذه القضية والذي قام اجلـاين بتزويـر   

 .توقيعه
اجلاين قام بالتزوير يف هذه احملررات من خالل تزوير توقيع مـدير املشـتريات    .3

ولوال هذا التزوير يف التوقيع الذي حصل يف املكـان  ، للشركة اليت يعمل ا 
ملا قامت جرمية التزوير وهذه الطريقة تعد من طـرق التزويـر   املعد له مسبقاً 

 .املادي وهي وضع امضاءات أو اختام أو بصمات مزورة
وجود النية لدى اجلاين بالقيام بالتزوير من أجل احلصول على املبـالغ املاليـة    .4

فاجلاين قام بالفعل بنفسه بإعداد هذه النماذج والفواتري ومن مث قـام بتزويـر   
وتقدميها على أا صـحيحة  ، سئول عنها والذي يعطيها قوة صحتها توقيع امل

 .وسليمة وصرف مبالغها املالية واحلصول عليها



 

إن التزوير يف هذه القضية وقع يف بيان جوهري وهو توقيع املسئول عن اإلذن  .5
حيث بدون هذا التوقيع ليس هلـذه  ، بصرف مناذج اعتماد الصرف والفواتري 

 .احملررات أي قيمة
حيث أصيب اين عليه وهـو صـاحب   ، توافر الضرر األديب يف هذه القضية  .6

وكان هذا الضرر وقت قيام اجلاين . الشركة اليت يعمل ا اجلاين يف ذمته املالية
،  الوقـوع  ا يف الصرف حمتملب هذه احملررات قوسبتزوير التوقيع الذي يكت

رات بعد تزويرها فيما زورت لـه  مث أصبح حمققاً بعد قيام اجلاين باستعمال احملر
 .وهو احلصول على املال

وكذلك تـوافر الـركن   ، توافر الركن املادي جبميع عناصره يف هذه القضية  .7
 .املعنوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية الرابعة
  

  هـ 1425ف لعام /  1320/2:رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي تزوير يف حمرر: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 

  هـ 1425لعام  10/ج/د/328: احلكم  رقم



 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 

هـ انعقدت الدائرة اجلزائية العاشرة 19/9/1425إنه يف يوم الثالثاء املوافق   
جدة املكونة من رئيس وعضوين وأمـني  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

  سر الدائرة 
ة  الواردة إىل ديوان املظـامل خبطـاب فـرع     وذلك للنظر واحلكم يف القضية املذكور

هـ 1425لعام ) ج/393(الرقابة والتحقيق مبحافظة جدة املرفق به قرار االام رقم 
أجـنيب  /.... وقال ممثل االدعاء يف دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق املدعى عليـه  

  : هـ مبحافظة جدة 27/2/1425بال تاريخ بأنه قاجلنسية 
 210282جواز سفر باكستاين رقـم  (ول يف تزوير حمرر رمسي ساهم مع جمه .1

م تعلوه صورة املتهم الشمسية وبامسه باإلتالف اجلزئي 13/4/2002وتاريخ 
وعن طريق االتفاق واملساعدة بأن أمد اهول بصورته الشمسية فقام اهول 
نها بدوره برتع الصورة امللصقة على جواز السفرة ووضع صورة املتهم بدالً ع

  . فتمت جرمية التزوير بناء على ذلك 
فيما زور من أجله باالحتجـاج   –حمل االام  –استعمل احملرر الرمسي املزور  .2

بصحته أمام جوازات املغادرة مبطار امللك عبدالعزيز الدويل جبدة مع علمه التام 
 . بتزويره 

  
مـن نظـام   ) 6، 5(املوادوطلبت اهليئة من الدائرة معاقبة املتهم املذكور طبقاً ألحكام 

  . هـ 1399لعام  223مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 
ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إليه من قبل ممثـل  

مبوجـب   .............إنه يف يقيم يف البالد بإقامة نظامية  على كفالة :االدعاء أجاب 
هـ صـادرة مـن جـوازات    19/9/1418وتاريخ  2118020334اإلقامة رقم 

القنفذة مث فقد منه جوازه وكان أبوه مقيماً يف اململكة أيضاً فأخذ منه األوراق الالزمة 
الستخراج جواز جديد واستخراج له اجلواز حمل الدعوى وسلمه إياه مث سافر به مـن  



 

د السفر يف نفس السـنة  اململكة إىل إيران عن طريق البحرين وعاد بنفس اجلواز وأرا
لـه  كفيوقد حضـر حلضـوره   ، ولكنه مت القبض عليه يف املطار بتهمة تزوير اجلواز 

وصادق على صحة أقوال املتهم بأن أباه هو من أحضر له هذا اجلواز بـدالً  ، املذكور
عن اجلواز املفقود وبسؤال املتهم عن اعترافه يئة الرقابة والتحقيق أفاد بأنه من أجل 

ه للسفر إىل بالده ليشمله عفو رمضان فاعترف أمام اهليئة بأنه يعلم بتزوير هـذا  رغبت
بأنين أنكر هذا االـام وال   ةاجلواز واحلقيقة مثل ما ذكرت للدائرة يف اجللسة السابق

أعلم عن هذا التزوير والذي أحضر هذا اجلواز هو والدي بعد أن أخذ مين مستلزمات 
أن هذه هي احلقيقة مث قرر ممثل االدعاء اكتفاءه بقرار االام جتديد اجلواز وأقسم باهللا 

كما قرر املتهم  بأا صدر له من الدائرة قرار اطالق سراح وحىت تارخيـه  ، واألوراق 
  .مل يطلق سراحه على أساس أن جواز سفره برفقه القضية املنظورة لدى الدائرة

  
  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 

إلجابة وبعد دراسة األوراق والتحقيقات املرفقـة وبعـد   بناء على الدعوى وا  
االطالع على اجلواز حمل االام وما حواه وتضمنه من التأشـريات واألختـام الـيت    
تشكك يف كون هذا اجلواز مزور نفى علمه بالتزوير وأن والده هو من توىل استخراج 

ة إال باسـتكمال مجيـع   هذا اجلواز والعلم والنية من أركان اجلرمية وال تكتمل اجلرمي
األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل عدم إدانة املتهم مبا نسـب إليـه يف هـذه    ، أركاا

  . الدعوى 
أجـنيب اجلنسـية   /... ما تقدم حكمت الدائرة بعدم إدانة املدعى عليه  للذلك ولك

  . سباب جبرمييت التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه يف هذه الدعوى ملا هو موضح باأل
  

  :حتليل املضمون : رابعاً
من خالل ، حمرر رمسي عبارة عن جواز سفر باكستاين وقوع جرمية التزوير يف  .1

وهذا ، ووضع صورة املتهم بدالً عنها، نزع الصورة امللصقة  على جواز السفر
 .يعد تغيري للحقيقة حيث يوحي ملن يطلع عليه بأنه صاحب اجلواز الفعلي



 

مـع  . حمرر رمسي أجنيب توافر فيه املظهر املادي والقـانوين  أن التزوير وقع يف  .2
العلم أن اجلهة املختصة باململكة واليت تتمثل يف هيئة احلكم يف قضايا التزويـر  

تعطي احملررات الرمسية األجنبية حكم احملررات الرمسية الوطنيـة  ، بديوان املظامل
)1( . 

تغـيري الصـورة الشمسـية     وهي، السفرأن الطريقة اليت مت ا تزوير جواز  .3
معاقب عليهـا  ، الفعلي واستبداهلا بالصورة الشمسية للمتهملصاحب اجلواز 

يعترب " هـ الذي ينص 3/1/1406بتاريخ  3مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 
املساس بالصورة الشمسية امللصقة على األوراق أو الوثـائق الرمسيـة وغـري    

جرمية مـن  ، ث ا أو جزء منها أو تبديلها برتعها أو إتالفها أو العب، الرمسية 
فإنه مبقتضـى  " اجلرائم املعاقب عليها باملادة اخلامسة من نظام مكافحة التزوير

هذا القرار أصبح تغيري الصورة جرمية معاقب عليها نظاماً إال أنـه لـوحظ يف   
 وكـذلك وفقـاً  ، وقائع القضية عدم املطالبة مبعاقبة املتهم وفقاً هلذا القـرار  

من نظام مكافحة التزوير حيث نصت على جواز السفر من ضـمن  ) 9(للمادة
 .األوراق الرمسية على سبيل احلصر

عام ميس الدولـة  إنه من جراء هذا التزوير يف احملرر الرمسي األجنيب وقع ضرر  .4
ويعد هـذا خمالفـة   ، حيث أفاد املتهم بأنه سافر إىل دولة البحرين ذا اجلواز 

وميكن أن يكون خروجـه  ، من البالد بطريقة غري نظامية نظامية حيث خرج 
 . جنائية  يقة هروب من مطالبات مالية أو قضاياذه الطر

عدم توافر النية لدى اجلاين يف تزوير اجلواز ملا جاء بشهادة كفيله بأن املتهم قام  .5
 مما يترتب عليه عدم توافر نية استعمال اجلواز، بإعطاء والده اجلواز لتجديده 

 . املزور لعدم العلم بتزويره
توافر الركن املادي يف هذه القضية حيث مت تغيري احلقيقة يف حمرر رمسي بطريقة  .6

ولكن مل يتوافر القصد اجلنائي ، منصوص عليها نظاماً جنم عنه وقوع ضرر عام 
 .لدى املتهم وبذلك مل يتوافر الركن املعنوي هلذه اجلرمية

                                                 
 . هـ 21/2/1400وتاريخ  1/12/ قرار هيئة الحكم رقم هـ  )1(



 

منه اجلواز من أختام وتأشريات تشكك يف كون جاء يف أسباب احلكم أن ما تض .7
فطاملا أن أعضاء الدائرة يشـكون  ، والشك يفسر لصاحل املتهم ، اجلواز مزور 

فكان من األجدر هلا إحالته للجهة املختصة لتأكد ، يف صحة اجلواز من عدمه 
 .من صحة اجلواز من عدمه وتقدمي تقرير بذلك والذي على ضوئه تبين حكمها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية الخامسة 
  

  هـ  1424ق لعام / 2/ 2275:رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي تزوير يف حمرر: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 
  هـ 1424لعام  10/ ج/د/7: رقم احلكم 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 



 

رة هـ  انعقدت الدائرة اجلزائية العاش18/8/1424إنه يف يوم الثالثاء املوافق   
جدة املكونة من رئيس وعضوين وأمـني  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

  سر الدائرة 
وذلك للنظر واحلكم يف القضية  الواردة إىل ديوان املظامل خبطاب هيئة الرقابة والتحقيق 

هـ وقال ممثل االدعـاء يف دعـواه   1424لعام ) ج/514(املرفق به قرار االام رقم 
أنه ساهم مـع جمهـول   بأجنيب اجلنسية /... ئة الرقابة والتحقيق املدعي عليه تتهم هي

هـو رخصـة اإلقامـة رقـم     (بطريق االتفاق واملساعدة يف تزويـر حمـرر رمسـي    
ـ الصادرة مـن جـوازات الريـاض    ه18/10/1422وتاريخ  2177575163

إقامـة   أجنيب اجلنسية حيث اتفق مع الشخص اهول على تزويده برخصة/.... باسم
ريال فقام اهول بتزوير اإلقامة بطريقة اإلتالف ) 700(وأمده بصورته الشمسية ومبغ

اجلزئي فرتع منها الصورة األصل وأبدهلا بصورة املتهم مث سلمها له ليتسمى باالسـم  
  . املدون ا فتمت بذلك اجلرمية 

من نظام مكافحـة    )9، 6، 5(للمواد  وطلب من الدائرة معاقبة املتهم املذكور طبقاً 
  . هـ 1399لعام  223التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 

ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إليه من قبل ممثـل  
  .إن ما جاء يف قرار االام املنسوب إليه من قبل ممثل االدعاء صحيح :االدعاء أجاب 

  
  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 

املتضمنة اعتراف املتهم يف هذه الدعوى مبا نسب بناء على الدعوى واإلجابة و  
إليه وبعد دراسة األوراق والتحقيقات املرفقة واالطالع على احملرر حمل االام وإفادة 
جهة االختصاص بعدم صحته واعتراف املتهم بتزويره واستعماله بعد مواجهته به فإن 

 التزوير واالستعمال املنسـوبتني إىل املتـهم يف هـذه    الدائرة ختلص إىل ثبوت جرمييت
من نظام مكافحة التزوير واعتباره ) 9، 6، 5(الدعوى ومعاقبته عنهما مبقتضى املواد 

لعـام  ) 3(هـ ورقم 1399لعام  223فاعالً أصلياً طبقاً لقراري جملس الوزراء رقم 



 

الً ملبدأ تداخل العقوبـات  هـ مع االكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية األشد إعما1406
  .يف الشريعة اإلسالمية

أجنيب اجلنسية /.......... بإدانة املدعى عليه : لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة 
يف هذه الدعوى وتعزيره عنـهما بسـجنه   جبرمييت التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه 

  . ريال ) ألف (ه هذه القضية وتغرميحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة ) سنة(مدة
  

  :حتليل املضمون : رابعاً
 .قيام جرمية التزوير يف هذه القضية .1
،  صادرة مـن إدارة اجلـوازات   وقوع التزوير يف حمرر رمسي هو رخصة إقامة .2

 . توافر هلا املظهر املادي والقانوين 
متثل باإلتالف اجلزئي الذي يعد أحد طـرق التزويـر   التزوير يف هذه القضية  .3

وذلك برتع الصورة األصلية املوجودة على اإلقامة وإبداهلا بصـورة   ،املادي 
 .املتهم ليتسمى باالسم املدون ا

نزع الصورة الشمسية واستبداهلا بصورة أخرى معاقباً عليها نظاماً مبوجب قرار  .4
 .هـ 3/1/1406بتاريخ  3جملس الوزراء رقم 

خالل اتفاقـه   ذلك من حيث يتضح.توافر لدى املتهم نية التزوير واالستعمال  .5
قام بتزويده لذا  . ه برخصة إقامة لقاء مبلغ من املال مع شخص جمهول بتزويد

وهذا مـن  . بصورته الشمسية لوضعها على اإلقامة ليتسمى باالسم املدون ا
وفعالً استعمل ذلك احملرر املـزور حمتجـاً   ، أجل استعمال اإلقامة والتنقل ا 

 . قاً ملا جاء باعترافه بصحته مع علمه بتزويره وف
أن ما أقدم عليه اجلاين من تزوير رخصة اإلقامة ترتب عليه ضرر عام أصـاب   .6

وأصبح يتجول باسـم  ، حيث خالف نظام اإلقامة يف الدولة ، الدولة واتمع 
والذي معه قد ، خمالف المسه مبوجب رخصة إقامة نظامية يف نظر أفراد اتمع 

قيامه بارتكاب جرمية جنائية أو إجراء معـامالت  يترتب احتمال وقوع ضرر ب
 . مادية مع املواطنني 



 

 .توافر أركان جرمية التزوير يف هذه القضية ومها الركن املادي واملعنوي .7
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية السادسة
  

  هـ 1425ق لعام / 2/ 2197:رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي تزوير يف حمرر: نوع القضية 

  نظامي : كم نوع احل
  هـ 1425لعام  10/ ج/ د/ 308:  رقم احلكم 

  



 

  : وقائع الدعوى  :ثانياً 
هـ انعقدت  الدائرة اجلزائية العاشرة 28/8/1425إنه يف يوم الثالثاء املوافق   

جدة واملكونة من رئيس وعضوين وأمـني  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 
  .سر الدائرة 

احلكم يف القضية  املذكورة أعاله الواردة إىل ديوان املظامل خبطاب فرع وذلك للنظر و
هـ وقـال  1425هلام ) ج634/6(هيئة الرقابة والتحقيق املرفق به قرار االام رقم 

أجـنيب  /............. ممثل االدعاء يف دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق املدعى عليه 
  . ري نظامية اجلنسية مقيم يف البالد بطريقة غ

/ بأنـه رخصـة اإلقامـة بـرقم      ساهم مع جمهول يف تزويـر حمـرر رمسـي    .1
هـ منسوب صـدورها جلـوازات   28/8/1425وتاريخ  2156000800

خمـالف المسـه   /.......... حمافظة جدة تعلوها صورة املتهم الشمسية باسـم  
باإلتالف اجلزئي وعن طريق االتفاق واملساعدة بـأن أمـد اهـول بصـورته     

لشمسية فقام اهول برتع الصورة امللصقة على رخصة اإلقامة ووضع صـورة  ا
   .املتهم بدالً عنها فتمت بذلك جرمية التزوير

استعمل احملرر الرمسي املزور فيما زور من أجله بإبرازه للسلطات املختصة وقت  .2
  .ه حمتجاً بصحته مع علمه بتزويره منتحالً مبوجبه امساًالقبض علي

مـن  )  9، 6، 5(املتهم املذكور طبقاً  للمواد ئة  من ديوان املظامل معاقبة ت اهليوطلب
  . هـ 1399لعام  223نظام مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 

ب إليه من قبل ممثـل  ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسو
  . االدعاء اعترف مبا نسب إليه بالتفصيل 

  
  : احلكم وأسبابه : الثاً ث

وبناء على الدعوى واإلجابة املتضمنة اعتراف املتهم يف هذه الدعوى مبا نسب   
إليه وبعد دراسة األوراق والتحقيقات املرفقة واالطالع على احملرر حمل االام وإفادة 
جهة االختصاص بعدم صحته فإن الدائرة ختلص إىل ثبوت جرمييت التزوير واالستعمال 



 

مـن  ) 9، 6، 5(نسوبتني إىل املتهم يف هذه الدعوى ومعاقبته عنهما مبقتضى املـواد  امل
لعام  223نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعالً أصلياً طبقاً لقراري جملس الوزراء رقم 

هـ مع االكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية األشـد  1406لعام ) 3(هـ ورقم 1399
  .ت يف الشريعة اإلسالميةإعماالً ملبدأ تداخل العقوبا

أجنيب اجلنسية /.......... بإدانة املدعى عليه : لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة 
جبرمييت التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه يف هذه الدعوى وتعزيره عنـهما بسـجنه   

  . ريال ) ألف (حتسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغرميه ) سنة(مدة
  
  :حتليل املضمون : اًرابع

 .قيام جرمية التزوير يف هذه القضية -1
،  صادرة من إدارة اجلوازات أن التزوير وقع يف حمرر رمسي هو رخصة إقامة -2

 . توافر هلا املظهر املادي والقانوين 
جرمية التزوير يف هذه القضية متثلت يف نزع الصورة امللصقة على رخصـة   -3

عد هذا وي، نها ليتسمى باالسم املدون ااإلقامة ووضع صورة املتهم بدالً ع
إتالف جزئي من أجزاء احملرر وهو من طرق التزوير املادي واملنصوص عليه 

 . نظاماً 
إن نزع الصورة الشمسية امللصقة واستبداهلا بصورة أخرى معاقبـاً عليـه    -4

 . هـ 3/1/1406بتاريخ  3نظاماً مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 
ويظهـر ذلـك   ، القضية لديه نية التزوير واالسـتعمال  إن املتهم يف هذه  -5

بصـورته   هبوضوح من خالل قيامه باالتفاق مع شخص جمهـول بتزويـد  
الشمسية واحلصول على رخصة إقامة حتمل صورته لقاء مبلغ من املال ممـا  

الغاية  وباسم خمالف المسهتولد عنه احلصول على إقامة مزورة حتمل صورته 
وقام بإبرازها للسـلطات  ،  بيسر وسهولةاخل البالد منها هو استعماهلا د

 . املختصة وقت القبض عليه حمتجاً بصحتها مع علمه بتزويرها 



 

أن هذا الفعل وهو فعل التزوير يف هذه القضية ترتب عليه ضرر عام أصاب  -6
لقيام شخص على أراضيها وبني مواطنيها ، الدولة واملواطنني على السواء 

ل يف النـواحي  نجم عن ذلك أمور ال حتمد عقباه تتمثبطريقة غري نظامية ي
 .األمنية واملعامالت االجتماعية مع األفراد

 .ركين جرمية تزوير احملررات ومها الركن املادي واملعنويتوافر  -7
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية السابعة 
  

  هـ 1424ق لعام /  2/ 2356:رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي ررتزوير يف حم: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 
  هـ 1424لعام  10/ ج/د/44: رقم احلكم 



 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 

الدائرة اجلزائية العاشـرة  هـ انعقدت 14/1/1424االثنني املوافق إنه يف يوم   
جدة املكونة من رئيس وعضوين وأمـني  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

  سر الدائرة 
الواردة إىل ديوان املظامل خبطاب هيئـة  املذكورة أعاله لنظر واحلكم يف القضية وذلك ل

وقـال ممثـل    هـ1424لعام ) ج/461(املرفق به قرار االام رقم الرقابة والتحقيق 
  :بأنه أجنيب اجلنسية.. .../.الرقابة والتحقيق املدعي عليه االدعاء يف دعواه تتهم هيئة 

ـ ساهم  -1   بطاقـة تعريـف بالربومـاويني    رر رمسـي  مع جمهول يف تزوير حم
هـ منسـوب صـدورها   21/7/1419وتاريخ  2124762978رقم 

باالصطناع بأن أمد اهول بصورته الشمسية ) جلوازات العاصمة املقدسة 
واملبلغ املايل املتفق عليه فقام األخري بدوره باصطناع بطاقة التعريـف مبـا   

  .حتمله من بيانات وتواقيع وأختام
مل احملرر املزور سالف الذكر فيما زور من أجله بإبرازه للسـلطات  استع -2

  . املختصة وقت القبض عليه حمتجاً بصحته مع علمه بتزويره 
من نظـام مكافحـة     )6، 5(وطلب من الدائرة معاقبة املتهم املذكور طبقاً  للمواد 

  . هـ 1399لعام  223التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 
ليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إليه من قبل ممثـل  ومبثول املدعى ع
أنه يقيم مبكة املكرمة منذ ثالث وعشرين سنة حىت صدر أمر تصحيح :االدعاء أجاب 

هـ فحصل مبوجب ذلك على بطاقة إقامـة تعريـف   1417أوضاع الربماويني عام 
هــ عـن   1418طاقة لعام بالربماويني حتت كفالة أحد السعوديني وجدد بعد ذلك ب

طريق الكفيل نفسه مث جدد هذه البطاقة ثانية بواسطة ابن الكفيل وال يعلم أن هـذه  
وأنه ال يدفع أي مبالغ مالية ، ومل يدفع عن هذه البطاقة أي مبلغ مايل ، البطاقة مزورة 

  .للتجديد ألن األوامر تقتضي بأن الربماويني ال يدفعون مبالغ مالية
  



 

  : كم وأسبابه احل: ثالثاً 
اعتراف املتهم يف هذه الدعوى مبـا  عدم وبناء على الدعوى واإلجابة املتضمنة   

نسب إليه وبعد دراسة األوراق والتحقيقات املرفقة واالطالع على احملرر حمل االـام  
ومن حيث أن البطاقة املذكورة ال يوجد عليها طوابع مما يستلزم دفع مبالغ مالية ومن 

االطالع على أقوال كفيله الواردة يف دفتـر حتقيـق املديريـة العامـة     حيث أنه بعد 
للجوازات واليت ذكر فيها أنه ستخرج لـه بطاقـة تعريـف للربمـاويني بتـاريخ      

هـ بطلـب جتديـد إقامـة    8/5/1424هـ وقد تقدم كفيله بتاريخ 18/7/1417
مبكة املكرمة  مكفوله وإضافة أبنائه وذلك عند تقدميه ملكتب تسوية أوضاع الربماويني

وذج التجديد وأوارق الفحـص  وقدم مع ذلك كل األوراق املطلوبة ملثل ذلك من من
الطيب ومن حيث أنه ال يوجد له اعتراف يف مجيع مراحل التحقيق مبا نسب إليه وأقواله 

  ) .وكيله (متطابقة بأنه حصل على هذه البطاقة من كفيله وجددها له ابن كفيله 
نه ال يظهر بأن املدعي عليه لديه قصد من التزويـر ألن أصـل   وبناء على ما سبق وأ

البطاقة صحيح وليس هناك حاجة تدعوه للتزوير خاصة وأنه ال يترتب على ذلك مبالغ 
األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل ما جاء  وأن أوراقه األخرية مقدمة من كفيله، مالية 

  .مبنطوق احلكم
أجنيب اجلنسية مبا هـو  / ..... بعدم إدانة املتهم  لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة

منسوب إليه يف هذه القضية لعدم ثبوت توافر القصد اجلنائي منه ملـا هـو موضـح    
  . باألسباب 

  
  :حتليل املضمون : رابعاً

 .يام جرمية التزوير يف هذه القضية متمثالً يف ركنها املادي فقطق -1
قد تـوافر فيـه   ، ف بالربماويني التزوير وقع يف حمرر رمسي هو بطاقة تعري -2

 .املظهر املادي والقانوين



 

تغيري احلقيقة يف هذه القضية يتمثل يف اصطناع بطاقة تعريف للمدعى عليه  -3
وهذا يعد من طرق التزوير املـادي  ، مبا حتمله من بيانات وتواقيع وأختام 

 . املنصوص عليه نظاماً 
ية حتملها هذه البطاقة تتمثل أن التزوير يف هذه القضية وقع يف بيانات جوهر -4

 . يف تاريخ التجديد والتواقيع واألختام 
و ضرر عام يصيب الدولة واألفراد يتمثـل  توافر الضرر يف هذه القضية وه -5

  .يف املساس بالثقة يف احملررات الرمسية
يف  إليهـا  مل يتوافر القصد اجلنائي لدى املدعى عليه نتيجة للحيثيات املشار -6

 . احلكم  أسباب
ومل ، يف هذه القضية قام الركن املادي للجرمية التزوير يف حمرر رمسي فقـط   -7

 .يتوافر الركن املعنوي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية الثامنة 
  

  هـ  1424ق لعام / 2/  2969: رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي تزوير يف حمرر: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 



 

  هـ 1424لعام  10/ج /د /94: رقم احلكم 
  

  : وقائع الدعوى  :ثانياً 
هـ انعقدت الدائرة اجلزائية العاشرة 27/11/1424إنه يف يوم االثنني املوافق   

جدة املكونة من رئيس وعضوين وأمـني  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 
  سر الدائرة 

نسية  الواردة إىل أجنيب اجل/ ............ وذلك للنظر واحلكم يف القضية املقامة ضد 
لعـام  ) ج/552(ديوان املظامل خبطاب هيئة الرقابة والتحقيق املرفق به قرار االام رقم 

هـ وقال ممثل االدعاء يف دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيـق املـدعي عليـه    1424
رقـم  املذكور بعاليه أنه ساهم مع جمهول بالتزوير يف حمرر رمسـي رخصـة القيـادة    

هـ صادرة من إدارة مرور الرياض باإلتالف 11/8/1422وتاريخ  635491/10
اجلزئي برتع صورة صاحبها األصلي واستبداهلا بصورة املتهم بأن أمد اهول بصورته 
الشمسية واملبلغ املايل املتفق عليه فقام األخري بدوره برتع صورة صـاحب الرخصـة   

  .لرمسياألصلي ووضع صورة املتهم بدالً عنها وأكمل اخلتم ا
بإبرازه لرجال السلطات املختصة وقـت  املزور فيما زور من أجله كما استعمل احملرر 

  .القبض عليه رغم علمه مبا حلقه من تزوير ومنتحالً مبوجبه امساً خمالفاً إلمسه 
مـن نظـام     )9، 6، 5(طبقاً  للمـواد  ت اهليئة من ديوان املظامل معاقبة املتهم وطلب

  . هـ 1399لعام  223جملس الوزراء رقم  مكافحة التزوير وقرار
ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إليه من قبل ممثـل  

  .أنه معترف مبا نسب إليه بالتفصيل : أجاب بقوله االدعاء 
  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 

الدعوى مبا نسب  اعتراف املتهم يف هذه ء على الدعوى واإلجابة املتضمنة بنا  
وإفادة إليه وبعد دراسة األوراق والتحقيقات املرفقة واالطالع على احملرر حمل االام 

جهة االختصاص بعدم صحته واعتراف املتهم بتزويره واستعماله بعد مواجهته به فإن 
الدائرة ختلص إىل ثبوت جرمية التزوير واالستعمال املنسـوبتني إىل املتـهم يف هـذه    



 

من نظام مكافحة التزوير واعتباره ) 9، 6، 5(ومعاقبته عنهما مبقتضى املواد الدعوى 
لعـام   3هـ ورقـم  1399لعام  223فاعالً أصلياً طبقاً لقراري جملس الوزراء رقم 

هـ مع االكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية األشد إعماالً ملبدأ تداخل العقوبـات  1406
  . يف الشريعة اإلسالمية 

جبـرمييت  أجـنيب اجلنسـية   / ..... إدانة املتهم ما تقدم حكمت الدائرة بولكل  لذلك
) سنة( التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه يف هذه الدعوى وتعزيره عنهما بسجنه مدة 

  .ريال) ألف(حتسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغرميه 
  

  

  :حتليل املضمون : رابعاً
 .ضية جبميع أركااالق قيام جرمية التزوير يف هذه -1
مـن  حمرر رمسي هو رخصة قيادة صادرة التزوير يف هذه القضية وقع يف إن  -2

توافر فيها املظهر املادي والقـانوين  ، إدارة املرور واليت تعد جهة حكومية 
 . على السواء 

 :مدار القضية بطريقتني مها) رخصة القيادة ( غريت احلقيقة يف احملرر الرمسي -3
وهذا يعد إتالف جزئي . األصلية واستبداهلا بصورة املدعى عليه نزع الصورة   -  أ

للمحرر وهو إحدى الطرق املنصوص عليها يف املادة اخلامسة والسادسة مـن  
  .هـ1406لعام  3عمالً بقرار جملس الوزراء رقم ، نظام مكافحة التزوير

وع اقتران استبدال الصورة الشمسية بإكمال رسم بصمة اخلامت احلكومي املطب  -  ب
. به على جزء من الصورة اليت مت وضعها بدالً من الصورة األصلية املرتوعـة  

 .وهذه الطريقة جرمتها املادة الثانية من نظام مكافحة التزوير السعودي
وقـع يف بيـان   ) رخصة القيـادة  (إن التزوير الذي وقع يف احملرر الرمسي  -4

 . رة املرور جوهري وهو الصورة الشمسية واخلتم احلكومي العائد إلدا
فقد اتفق مـع  . توافر لدى املتهم يف هذه القضية نية التزوير واالستعمال  -5

صورته مقابل مبلـغ   شخص جمهول على احلصول على رخصة قيادة حتمل
مما ، وأمد هذا الشخص بصورته الشمسية واملبلغ املايل املتفق عليه، من املال



 

مل صـورته وباسـم   تولد عنه حصوله على هذه الرخصة املزورة واليت حت
قاصداً بذلك هذه الرخصة من تزويـر ومنـتحالً   ، خمالف المسه احلقيقي 

 . مبوجبها امساً خمالفاً ألمسه 
حيث حصـل  . توافر الضرر احلقيقي العام الذي أصاب الدولة واألفراد   -6

بـاإلجراءات   غري معتـرباً  ، اجلاين على رخصة قيادة بطريقة غري نظامية 
واملسـاس  ، عند احلصول على رخصة القيادة الدولة  هاتالنظامية اليت فرض

باإلضافة إىل ما يسببه لألفراد من ضرر لقاء قيادته للسـيارة  ،  بثقة احملرر
تماعي الذي قد يقع  هذا املقام الضرر االحوال ننسى يف. وهو غري مالئم هلا

على صاحب الرخصة األصلي يف حال ارتكب اجلاين خمالفات ومت حتريـر  
 .ت ا على الرخصةعقوبا

 . قيام كل من الركن املادي واملعنوي يف هذه القضية  -7
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  القضية التاسعة 
  

  هـ  1425ق لعام / 1679/2: رقم القضية وتارخيها :أوالً
  رمسي تزوير يف حمرر: ة نوع القضي

  نظامي : نوع احلكم 



 

  هـ 1425لعام  10/ج/د/  295:  رقم احلكم 
  

  : وى وقائع الدع :ثانياً 
هـ  انعقدت  الدائرة اجلزائية العاشرة 19/8/1425إنه يف يوم األحد املوافق   

جدة واملكونة من رئيس وعضوين وأمـني  / مبقر فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 
  .سر الدائرة 

وذلك للنظر واحلكم يف القضية  املذكورة أعاله الواردة إىل ديوان املظامل خبطاب فرع 
لعـام  ) ج/477(رقابة والتحقيق مبحافظة جدة املرفق به قرار االـام رقـم   هيئة ال
هـ وقال ممثل االدعاء العام يف دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيـق املـدعى   1425
أجنيب اجلنسية أنه ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر رمسي رخصـة  /.............. عليه

هـ منسوب صدورها جلوازات 22/6/1421وتاريخ  2117701611اإلقامة رقم 
خمالف المسه باإلتالف اجلزئي ..... حمافظة جدة تعلوها صورة املتهم الشمسية وباسم 

وعن طريق االتفاق واملساعدة بأن أمد اهول بصورته الشمسية واملبلغ املايل املتفـق  
نـها  عليه فقام اهول برتع الصورة امللصقة على اإلقامة ووضع صورة املتهم بـدالً م 

  .فتمت بذلك جرمية التزوير 
فيما زور من أجله بـإبرازه للسـلطات   ) سالف الذكر (استعمل احملرر الرمسي املزور 

املختصة وقت القبض عليه حمتجاً بصحته مع علمه بتزويره منتحالً مبوجبه امساً خمـالف  
  . المسه 

من )  9، 6، 5(املواد  وطلبت اهليئة  من ديوان املظامل معاقبة املتهم املذكور طبقاً  لنص
  . هـ 1399لعام  223نظام مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء رقم 

ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إليه من قبل ممثـل  
االدعاء أجاب عن طريق املترجم قائالً  أنكر هذا االام مجلة وتفصيالً فلم أزور هـذه  

والصورة ليسـت   ال أعلم عنها شيئاً بدليل أن االسم املثبت عليها ليس امسياإلقامة و
  . هذه اإلقامة حبوزيت وال أعلم كيف أشاروا أا يل  صوريت ومل يقبض على



 

وبسؤال املتهم عن أقواله يف التحقيقات السابقة أجاب أقوايل يف هيئة الرقابة والتحقيق 
بدون حضور مترجم وأنا ال أجيـد اللغـة    صحيحة أما أقوايل أمام اجلوازات فأخذت

العربية وقد بصمت على تلك األقوال حينما طلب مين ذلك بدون علم مين مبا هـو  
عنها شيء ومل  ممكتوب مث أضاف بأنه يقسم باهللا بأن اإلقامة هذه حمل الدعوى ال يعل

رر املتهم أنـه  كما ق، يقم بتزويرها مث قرر ممثل االدعاء اكتفاءه بقرار االام واألوراق 
  . يكتفي بأقواله وليس لديه ما يضيفه 

  
  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 

واإلجابة فالثابت من األوراق إنكار املتهم أمـام جهـات   وبناء على الدعوى   
التحقيق يف هيئة التحقيق واالدعاء وأمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ما هـو  

 شراءها مزورة وحيثل االام أو العلم بتزويرها أو ة حممنسوب إليه من تزوير اإلقام
إنه باالطالع على احملرر حمل االام على احملرر حمل االام فاالسم املثبت ا ليس باسم 

أن القصد اجلنائي ركن من أركان التزوير الثابت من  ، املتهم والصورة ليست صورته
مل يقم بتقدميها لرجال األمن حني القبض األوراق وأقوال املتهم انتفاء ذلك القصد ألنه 

ف ااعتـر ال الصورة املثبتة عليها صورته أما ما ذكره االدعاء من عليه ومل تكن بامسه و
أن املتـهم ال  : املتهم أمام اجلوازات وإفادا بأن اإلقامة مزورة فإنه ال يعول عليه أوالً

  . ن حضور مترجم جييد اللغة العربية وقد أخذت أقواله أمام اجلوازات بدو
أن إفادة اجلوازات جاءت عامة ومبهمة ال ختص هذه اإلقامة بعينها بتدليل أنه مل : ثانياً

يشري فيها إىل رقم اإلقامة وتارخيها كما هو املتتبع يف التقارير الفنية لفحص اإلقامـات  
وهذا غري صـحيح  كما أشارت اإلفادة إىل أن املتهم موقوف من قبل دائرة املخدرات 
وختلص الدائرة إىل  فاملتهم موقوف من قبل دائرة العرض واألخالق ألن جرميته أخالقية

ليه من تزوير واستعمال النتفاء القصد اجلنائي وعدم إعدم إدانة املتهم مبا هو منسوب 
  . كفاية األدلة 

أجـنيب اجلنسـية   .... بعدم إدانة املدعي عليه : لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة 
  .  التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه يف هذه الدعوى ملا هو موضح باألسباب جبرمييت



 

  
  :حتليل املضمون : رابعاً

، وقوع التزوير يف حمرر رمسي هو رخصة إقامة صادرة من إدارة اجلوازات  -1
 .وتوافر ا املظهر املادي والقانوين

من خالل استبدال التزوير يف هذا احملرر الرمسي وقع بطريق اإلتالف اجلزئي  -2
الصورة األصلية بالصورة الشمسية األخرى وهي من طرق التزوير املادي 

وهذه جرميـة  ، املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من نظام مكافحة التزوير
 . هـ 1406لعام ) 3(معاقب عليها نظاماً وفقاً لقرار جملس  الوزراء رقم 

م مل يكن حيمل صورة املتهم يف هذه حمل االا) رخصة اإلقامة ( احملرر املزور  -3
حكمها ومل يقـم   ملا أشارت إليه الدائرة يف حيثيات وفقاً، القضية وال أمسه

وهذا دليل كايف على عدم وجود . بتقدميها لرجال األمن حني القبض عليه 
وذا ينتفي القصد اجلنائي لدى املدعى عليه ، لدى املدعى عليه نية التزوير 

ض  علـى  وكان من املفتـر . قبوض عليه يف قضية أخالقية مع العلم بأنه م
ضية األخالقية التأكد من أن اإلقامة اليت حيملـها  اجلهة القابضة عليه يف الق

أمـا  . ومن مث اختاذ اإلجراء النظامي حياهلا  هاملدعي عليه حتمل صورته وامس
رى فكان األح، إذا مل تكن حتمل صورته وامسه كالواقعة اليت حنن بصددها 

وكيفيـة  ، صاحب هـذه اإلقامـة   ومعرفة إحالته للجوازات لتحقيق معه 
 .وما اهلدف من وراء وجودها ومحلها معه، وصوهلا إليه 

عدم توافر الركن املادي جبميع عناصره حيث مل يتوافر  عنصر الضـرر يف   -4
هذه اجلرمية حيث مل يثبت أن املدعي عليه قام بالتزوير وساهم مع جمهول يف 

 .خصة اإلقامة حمل القضية أو لديه نية استخدام اإلقامةتزوير ر
أرست احملكمة يف حكمها أمهية عدم جواز افتراض القصد مبجرد وقـوع   -5

الركن املادي بل التثبت من توافر أو عدم توافر القصد اجلنائي لدى املدعي 
لتحقيق العربية أثناء ابكما أكدت على وجود مترجم لغري الناطقني . عليه 



 

والتعويل على اعتراف املتهم أمـام اجلـوازات    بدليل عدم االستناد ،معهم
 . حيث مت بدون حضور مترجم 

حيمد للدائرة حكمها حيث اعتمدت على قاعدة األصل يف اإلنسان الرباءة  -6
وقد أصاب حكمهـا الشـرع والنظـام    ، واملتهم بريء حىت تثبت إدانته 

 .وحقوق اإلنسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رة القضية العاش
  

  هـ  1425ق لعام / 2/ 3491: رقم القضية وتارخيها :أوالً



 

  رمسي تزوير يف حمرر: نوع القضية 
  نظامي : نوع احلكم 
  هـ  1425لعام  10/ج /د/411:  رقم احلكم 

  
  : وقائع الدعوى  :ثانياً 

هـ  انعقـدت  الـدائرة اجلزائيـة    28/11/1425إنه يف يوم األحد املوافق   
جدة واملكونة من رئيس وعضوين / ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة العاشرة مبقر فرع 
  .وأمني سر الدائرة 

وذلك للنظر واحلكم يف القضية  املذكورة أعاله الواردة إىل ديوان املظامل خبطاب فرع 
لعـام  ) ج/932(هيئة الرقابة والتحقيق مبحافظة جدة املرفق بقـرار االـام رقـم    

/..... اء يف دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق املدعي عليههـ وقال ممثل االدع1425
) 185شهادة صحية رقـم  ( أجنيب اجلنسية أنه ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر رمسي 

تعلوهـا   نهـ منسوب صدورها لبلدية أيب عريش مبنطقة جازا20/1/1425وتاريخ 
  . خمالف المسه ............... صورة املتهم الشمسية وباسم 

فيما زور من أجلـه بـإبرازه للسـلطات    ) حمل االام ( ستعمل احملرر الرمسي املزور ا
  . املختصة وقت القبض عليه حمتجاً بصحته مع علمه بتزويره 

)   6، 5(وطلبت اهليئة  من ديوان املظامل معاقبة املتهم املذكور طبقاً  ألحكـام املـادتني  
  . هـ 1399لعام  223رقم  من نظام مكافحة التزوير وقرار جملس الوزراء

ومبثول املدعى عليه أمام الدائرة وبعد مساعه لقرار االام املنسوب إليه من قبل ممثـل  
  . االدعاء أجاب أنه معترف مبا نسب إليه بالتفصيل 

  
  

  : احلكم وأسبابه : ثالثاً 
وبناء على الدعوى واإلجابة املتضمنة اعتراف املتهم يف هذه الدعوى مبا نسب   

يه وبعد دراسة األوراق والتحقيقات املرفقة واالطالع على احملرر حمل االام وإفادة إل



 

جهة االختصاص بعدم صحته فإن الدائرة ختلص إىل ثبوت جرمييت التزوير واالستعمال 
من نظـام  ) 6، 5(املنسوبتني إىل املتهم يف هذه الدعوى ومعاقبته عنهما مبقتضى املواد 

لعـام   223ره فاعالً أصلياً طبقاً لقراري جملس الوزراء رقـم  مكافحة التزوير واعتبا
هـ مع االكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية األشـد  1406لعام ) 3(هـ ورقم 1399

  .إعماالً ملبدأ تداخل العقوبات يف الشريعة اإلسالمية
أجنيب اجلنسية /.......... بإدانة املدعى عليه : لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة 

جبرمييت التزوير واالستعمال املنسوبتني إليه يف هذه الدعوى وتعزيره عنـهما بسـجنه   
  . ريال ) ألف (حتسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغرميه ) سنة(مدة
  

  :حتليل املضمون : رابعاً
 .لقضية جبميع أركااقيام جرمية التزوير يف هذه ا -1
دة صحية منسوبة ألحـد الـدوائر   شهاأن التزوير وقع يف حمرر رمسي هو  -2

 .وذا فقد توافر املظهر املادي والقانوين للمحرر، احلكومية 
أورد ممثل االدعاء يف دعواه أن املدعي عليه ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر  -3

حيث أن االصطناع يقصد ـا  ، وهذا جانب الصواب . رمسي باالصطناع 
إال أن ما جاء يف إفادتـه  ، ناته إنشاء حمرر بأكمله عن طريق صنع كافة بيا

املدعي عليه بأنه تقابل مع شخص أجنيب اجلنسية عرض عليه هذه الشهادة 
ريال سعودي فقام املدعي عليـه  ) 500(حمل االام لقاء مبلغ مايل قدره 

بدوره بتزويده بصورة مشسية له مما يدل معه على أن احملرر الرمسـي وهـو   
صالً وعليه فالصحيح هو أن الطريقة اليت الشهادة الصحية كانت موجودة أ

استخدمت هي اإلتالف اجلزئي للمحرر حيث قـام باسـتبدال الصـورة    
وهو إحدى الطرق املنصوص عليهـا  ، األصلية بصورة املدعي عليه وبعلمه 

، مكافحة التزوير كونه شخص عادي يف املادة اخلامسة والسادسة من نظام 
 . هـ 1406لعام  3عمالً بقرار جملس الوزراء رقم 



 

إن التزوير الذي وقع يف الشهادة الصحية قد وقـع يف بيـان جـوهري     -4
فالصورة الشمسية ملثل هذا النوع من الشهادات أمر ضروري حيث تثبت 
هذه الشهادة أن صاحب الصورة واملدون امسه يف هذه الشهادة سليم مـن  

مل  فعند نزعها واستبداهلا بصورة شـخص آخـر  ، األمراض وصاحل للعمل 
فإـا  ، خيضع لإلجراءات النظامية اليت فرضتها اجلهات املختصة يف الدولة

تعطي هلذا الشخص مسة خلوه من األمراض وأنه صاحل للعمل وهذا خمالف 
 .للحقيقة

فقد اتفق مـع  . توافر لدى املتهم يف هذه القضية نية التزوير واالستعمال  -5
حمل االام لقـاء  شخص جمهول على احلصول على الشهادة الصحية وهي 

مما تولد عنه حصوله علـى  ، مبلغ من املال وقام بتزويده بصورته الشمسية 
قاصداً بذلك ، هذه الشهادة اليت حتمل صورته وباسم خمالف المسه احلقيقي 

استعماهلا وقد قام بإبرازها للسلطات املختصة وقت القبض عليه وحمتجـاً  
 . بصحتها مع علمه بتزويرها

فيما خيص الدولة . احلقيقي العام الذي أصاب الدولة واألفرادتوافر الضرر  -6
وهو عدم تقيد املدعي عليه بإجراءات وتعليمات األجهـزة املختصـة يف   

واملساس بالثقة املمنوحة  الدولة وكذلك بقائه يف الدولة بطريقة غري نظامية 
وفيما خيص األفراد فهو أم تعاملوا مـع شـخص مل خيضـع     هلذا احملرر

علـى  ، جراءات النظامية لتأكد من خلوه من األمراض وصالحه للعمل لإل
غري علم بذلك نتيجة استعماله هلذه الشهادة ألن النية يف احلصول على هذه 

 . الشهادة هي احلصول على العمل بعد استخراج رخصة اإلقامة
 . قيام كالً من الركن املادي واملعنوي يف هذه القضية  -7

  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  تتضمن النتائج والتوصياتو: الخاتمة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  



 

نوعاً مع هـذا االتسـاع   ائيات  أن اجلرمية تتزايد كماً وأثبت الواقع واإلحص
من قبل معروفة أظهرها  نوظهرت أنواع من اجلرائم مل تك، العمراين  والتكاثر البشري

ادة وطغياا علـى  وسيادة امل، تقهقر األخالق وتراجع الضمائر لدى كثري من الناس 
فضالً عن صراع يف اخللق حول احلصول على مزيد من متاع الدنيا الذي بدأ ، املبادئ

مما حدا باملشـرع يف كـل   ، اسوتشابك مصاحل الن، األخرية مبهراً للعقول  اآلونةيف 
من يعبـث   اًومتابع، على يد مقتر يف تلك اجلرائم  باًإىل املسارعة بالتشريع ضار الدول
د أتى بكثري من اجلرائم الـيت  ولئن كان العصر احلديث ق، لى الساحة بالتأثيم فيها ع
فإن من أبرزها جرمية التزوير يف احملررات الرمسية منها والعرفيـة إذ  ، ما سلف واكبت

من خالل قيـام منفـذيها بالتنقـل    ، عمد إليها الكثريون سواء يف جرائم اإلرهاب 
، وبغري طريق مشروع . ال بأسرع وقت ممكن أو للحصول على امل، والتصرف حبرية 

وإىل غري ذلك مما تنتجه هذه اجلرمية ، بغري عناء أدائها ، أو إضاعة حقوق للغري عليهم 
 . ملقترفيها 

يعترب التزوير من أدق موضوعات القسم اخلاص يف قانون العقوبات يف سـائر  
، لتسـليم بصـعوبته   التشريعات وقد درج الفقهاء عند دراسته باالعتراف بدقتـه وا 

فوصفه رأي يف الفقه بأن التزوير موضوع بالغ احلرج حيوطه الغموض من كافة جوانبه 
ويقول جارو إنه ليست هناك جرمية أثارت من املسائل واملشاكل ما أثاره التزوير يف ، 

أنه ليس مثة منوذج قانوين أضىن الفقـه يف  " بندنج " ويصفه الفقيه األملاين ، احملررات 
والقضاء يف تطبيق أحكامه حىت على وجه التقريب مثلما أضـنامها  ، تكناه جوهره اس

  . التزوير 
العقوبات موضوع تباينت فيـه أراء   أنه ليس يف قانون ونقانالوقد قرر شراح 

  . )1(املفسرين واضطربت فيه أحكام احملاكم كالتزوير يف احملررات 
اري والقضائي عند التصـدي ملعاجلـة   هناك صعوبات يواجهها رجال الضبط اإلد .1

وتتمثل هذه الصعوبات يف قصور فهـم جرميـة تزويـر    ، جرمية تزوير احملررات 
ويعـود ذلـك   ، احملررات من الناحية النظامية وتكييفها التكييف القانوين السليم 

                                                 
 . 182صـ ، مرجع سابق ، القسم الخاص ، نون العقوبات األهلي شرح قا. أحمد ، أمين  )1(



 

وتعارض هذه النصوص مع نصـوص  ، لغموض نصوص أحكام التزوير من ناحية 
مما أدى إىل إرباك رجال الضـبط  ، زوير من ناحية أخرى أخرى تتصدى جلرمية الت

  . أعماهلم املناط م والقضائي ووقوعهم يف حرية عند أداء  اإلداري
ولذلك جاءت هذه الدراسة ضمن احملاوالت العملية اليت تسعى لتوضيح معىن 

 وموضعه يف البنيـان القـانوين  ، وبيان مفهوم الضرر وصوره ، احملرر يف باب التزوير 
  . جلرمية تزوير احملررات 

  

  : وعند تصدينا هلذه الدراسة حملاولة حتقيق أهدافها واجهتنا عدة صعوبات منها
أن إدارة تصنيف ونشر األحكام بديوان املظامل مل تقم بإصـدار ونشـر أي    -1

جمموعات للقرارات واألحكام اجلزائية يف قضايا التزوير منذ ايـة عـام   
حث عـن قـرارات وأحكـام     صعوبة البهـ األمر الذي أدى إىل1403

جزائية جديدة تبني االجتاه التفسريي احلديث لنصوص نظام مكافحة التزوير 
  . يف القضاء السعودي 

أن األحكام اجلزائية الصادرة من دوائر هيئة احلكم بديوان املظامل يف قضايا  -2
أوراق  مل يكن مرفق ـا ، التزوير واليت مت أخذ عينة عشوائية منها للتطبيق 

القضية اليت تبني إجراءات التحقيق املتخذ مع املتهم أو املتهمني من حلظـة  
بدء القضية حىت صدور احلكم ليتسىن للباحث معرفة الظروف واملالبسات 

إضافة إىل صعوبة   ،اليت أدت باملتهم أو املتهمني إىل ارتكاب جرمية التزوير
رب إجراءات معقـدة   عإال، ل على نسخة من قرار احلكم االطالع واحلصو

 . يبذل فيها اجلهد والوقت 
الـيت تـبني جرميـة    ، قلة املراجع القانونية السعودية واليت تكاد أن تنعدم  -3

التزوير األمر الذي أدى إىل اللجوء واالعتماد على القانون املقارن لدراسة 
 . هذه اجلرمية من كل النواحي القانونية 

  
  : النتائج : أوًال 



 

تخلص عدد من النتائج اجلوهرية هلذه الدراسة وهي على وميكن أن نس
  : النحو التايل 

املالحظ يف كالً من التشريع املصري والسعودي أما أوجزا يف أحكام التزوير  :أوالً 
وإمنا يفتح الباب على مصراعيه للخالف الذي أدى ، إجيازاً خمالً ال حيسم اجلدل حوله 

لضبط اإلداري والقضائي عند التصدي ملعاجلـة  إىل ظهور صعوبات يواجهها رجال ا
-211(فالتشريع املصري عاجل تزوير احملررات يف مثاين عشر مـادة  ، جرمية التزوير 

نظام مكافحة التزوير السعودي قد تألف مـن إحـدى   و،من قانون العقوبات ) 227
رفيـة   وتزوير احملررات الرمسيـة والع ، عشر مادة فقط مشلت التزييف وتزوير األختام 
ورغم ذلـك مل  ، ) 9-8-7-6-5( وكان نصيب تزوير احملررات منها مخسة مواد 

أساساً ببيـان طـرق     وإمنا اهتما، أركانه وال حتديد لتزوير لتعريف يضع كالً منهما 
باإلضافة إىل خروج بعض النصوص جمملة أو ، التزوير وأنواع احملررات وصفة اجلاين 

  .افحة التزوير السعودييقة أو زائدة يف نظام مكغري دق
  
تزويراً رد أنه ينطوي على تغيري يف احلقيقة  هال يعاقب القانون على الفعل بوصف: ثانياً

فاحملرر هـو الـذي   ، وإمنا يكون الفعل تزويراً حني يقع هذا التغيري يف حمرر أو مبحرر 
ن ومع ذلـك لـيس يف قـانو   ، لذا يعد جوهر التزوير ، ينصب عليه سلوك التزوير 

العقوبات املصري أو يف نظام مكافحة التزوير السعودي تعريفاً للمحـرر أو حتديـداً   
مبعىن أما مل يقوم بإيضاح طبيعة احملرر وموطن ، لعناصره األساسية لتوافر صفة احملرر 

  . احلماية فيه
مييز كالً من املشرع املصري والسعودي بني فرعني أساسيني مـن التزويـر يف   : ثالثاً 
  . والتزوير يف احملررات العرفية ، مها التزوير يف احملررات الرمسية ، ررات احمل

 211حيث نص املشرع املصري على التزوير الواقع يف حمرر رمسي املواد مـن  
من القـانون   215ونص على احملرر العريف يف املادة ، من قانون العقوبات  213إىل 

الرمسيـة يف املادتـان   ير يف احملررات السعودي نص على جرائم التزو املنظم ، نفسه 
ونص على التزوير يف احملررات العرفيـة  ، اخلامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير



 

إال أنه مل يضع قانون العقوبات املصـري أو نظـام   ، يف املادة العاشرة من النظام نفسه 
  . ة مكافحة التزوير السعودي تعريفاً حمدداً للمحررات الرمسية أو العرفي

  
حيث أن أي تغيري للحقيقة ، يعترب الضرر من الشروط الالزمة لوجود التزوير : رابعاً 

فالتزوير املعاقب عليه ، ال ينشأ عنه ضرر أو لبس من شأنه إحداث ضرر ال يعد تزويراً 
ويف  ،يف القانون هو الذي جيتمع فيه تغيري احلقيقة بالكتابة يف حمرر رمسي أو غري رمسـي 

  . احملرر إلثباا وبإحدى الطرق املنصوص عليها يف القانون  وقائع جعل
فالذي ، وليس خاصاًَ بالتزوير وحده ، فالضرر عنصر مالزم لكل فعل جرمي 

 جرمية إال أن للضرر يف. يوقع بالغري ضرراً مبجرد  إتيان الفعل املادي ، يقتل أو يسرق 
و تغيري فيها هو فعل معاقب عليـه   ليس كل حتريف للحقيقة أ إذ، التزوير شأناًً خاصاً 

هو من قبيل االستحالة القانونيـة الـيت ال   ، ألن التحريف الذي ال يترتب عليه ضرر 
مبعـىن أن الضـرر أو   ، عاقب فيها مثله مثل من حياول سم عدوه مبادة ال خطر فيها 

ا ال شرطاً من شروط العقـاب فـإذ  ، احتمال وقوعه عنصراً أساسياً يف جرمية التزوير 
التزوير يف القانون املصري والنظام نصوص إال أن . انعدم الضرر فال جرمية وال عقاب 

وثار اخلالف يف ، مل يتناوال حتديد موضع الضرر يف النظرية العامة للتزوير ، السعودي 
البعض إىل أنه ركن مستقل فيها  فذهب، الفقه حول مكان الضرر بني عناصر اجلرمية 

وذهب  ،العربية السعودية على هذا الرأيالً من مصر واململكة وقد ذهب القضاء يف ك
وهـذا مـا   . البعض اآلخر إىل أنه ال يعدو أن يكون عنصر من عناصر الركن املادي 

ذهبت إليه هذه الدراسة كما أسلفنا ألن التزوير مثل غريه من اجلـرائم ال يتطلـب   
ـ  نني األول اجلانـب املـادي    لتحققه بالصورة اليت يعاقب عليها القانون غري ركنني اث

  . ويدخل فيه الضرر والثاين هو اجلانب املعنوي 
وهذا األثـر إمـا أن   ، أن الضرر عبارة عن األثر املترتب فيها على السلوك : خامساً 

وهو يف مجيع األحوال ميثل ، فردياً أو اجتماعياً ، حمققاً أو حمتمالً ، يكون مادياً أو أدبياً 
ويقصد ، ولكن البد للضرر من ضابط ، ة معتربة حيميها القانون اساً حبق أو مصلحسم

ذا الضابط املعيار الذي ميكن أن يستند إليه القاضي يف القول بتوافر عنصر الضـرر  



 

وبالتايل قيام جرمية التزوير من عـدمها ولكـن   ، من عدمه يف جرمية تزوير احملررات 
م مكافحة التزوير السعودية مل يضعا ونظا، نصوص التزوير يف قانون العقوبات املصري 

والبيان اجلوهري كمـا  ، فأخذ كالً منهما بضابط البيانات اجلوهرية . ضابط للضرر 
  . أسلفنا هو الذي من شأنه أن يولد عقيدة مغايرة للحقيقة لدى من يطلع عليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : التوصيات : ثانيًا 
فإنه ميكن أن نوجز ما نراه مـن  ، ا هذه بعد أن مت حبمد اهللا االنتهاء من دراستن  

مقترحات وتوصيات خبصوص مواد نظام مكافحة التزوير يف اململكة العربية السعودية 
  :فيما يلي

 53كافحة التزوير الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم    سن نظام جديد ملالبدء يف  -1
هـ املعمول به حالياً وذلك من خالل جلنة متخصصـة  11/1383م 5وتاريخ 



 

ل من جملس الشورى تضم بني أعضائها خرباء من أهل العلـم واالجتـهاد   تشك
والورع ذوي االختصاص يف الشريعة اإلسـالمية والقـانون وعلـم الـنفس     

على أن يتم ، االجتماعي واجلنائي مع مشاركة رجال الضبط اإلداري والقضائي
 :ذلك وفق ما يلي

نطقي يراعـي فيـه   أن يتم صياغة مواد النظام بصورة واضحة وفق تسلسل م  - أ 
  .وضوح العبارات بصورة ال تثري اجلدل

إزالة التعارض بني نصوص مواد مكافحة التزوير وبني أيـة نصـوص أخـرى      - ب 
مـع نصـوص نظـام     ضويتم ذلك بالنص بإلغاء كل مادة تتعار، تتعارض معه

 .مكافحة التزوير
رفع  مع مراعاة، أن تتناسب العقوبات مع خمتلف صور السلوك يف جرمية التزوير  -ج 

املالية عن املستويات املعمول ا حالياً حىت يتوافر عنصـر الـردع يف   الغرامات 
 .هذه العقوبة

تشكل احملررات ركناً جوهرياً يف املعامالت الرمسية واألهلية يف اململكة العربية  -2
وغريها من الدول اإلسالمية اليت تطبق شرع اهللا لكون الكتابـة يف  السعودية 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم  {جيهاً ربانياً لقوله تعاىل الديون والبيوع تو
  ـأْبال يلِ ودبِالْع بكَات كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد

لْ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بقِ كَاتتلْيو قالْح هلَيي ع
اللَّه ربه وال يبخس منه شيئاً فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيهاً أَو ضعيفاً 
 ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسلِ ودبِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسال ي أَو

كُمالرِج     ـننَ مـوضرت ـنمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم
الشهداِء أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى وال يأْب الشهداُء 

ى أَجلـه ذَلكُـم   إِذَا ما دعوا وال تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغرياً أَو كَبِرياً إِلَ
أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهادة وأَدنى أَالَّ ترتابوا إِالَّ أَنْ تكُونَ تجـارةً  
حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَالَّ تكْتبوها وأَشـهِدوا إِذَا  



 

ارضال يو متعايبقُـوا   تاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدال شو بكَات
يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو 282(سورة البقرة  }اللَّه.( 

عليه أرى أنه من الضروري إصدار نظام خاص يعرف احملررات جبميع أنواعها 
الرمسية منها والعرفية وطرق وعناصـر تزويرهـا    وحيدد كيفية إعداد احملررات
وينبغي أن يتضمن النظام كيفية ضبط وتوثيـق  . والعقوبات التعزيرية املالئمة 

احملررات واعتمادها من جهات خمتصة تعطي احملررات قيمتها الثبوتية وحتمـي  
 .احلقوق املكتسبة مبوجبها

وتضمينها يف وقائع رية حتديد ضابط الضرر من خالل التعريف بالبيانات اجلوه -3
 .القضية ومنطوق احلكم

أن يتم تدريب رجال الضبط اإلداري والقضائي  على معرفة جرمية التزوير من  -4
حيث إن الدورات اليت تعقد يف املعاهد املتخصصة تركـز  ، الناحية التشريعية 

على الناحية اإلدارية والفنية للكشف عن هذه اجلرمية ومل الناحية التشريعية 
 ).القانونية(

ونشر الوعي عن خماطرها والعقوبة املقررة هلـا  ، التعريف جبرمية تزوير احملررات -5
وخصوصـاً للوافـدين   ، حىت تكون رادع ملن تسول له نفسه اإلقدام عليهـا  

كوم أكرب شرحية تقدم على ، للمملكة أثناء قدومهم بتوزيع املنشورات عليهم
 .هذه اجلرمية

وإن ، بذلته رغبة يف أن يعود نفعه على الفرد وعلى اتمـع  ، فهذا جهد املقل، وبعد 
  . كان هذا اجلد ضئيالً حيال ما يتطلبه هذا املوضوع 

وصلى اهللا  على ، وأن ينفع به ، واهللا أسأل أن جيعل هذا اجلهد خالصاً لوجهه الكرمي 
  .نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربه العاملني

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح
  

o نصوص مواد التزوير في قانون العقوبات المصري  
o نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  )1(ملحق رقم 
  )1(نصوص قانون العقوبات المصري

  التزوير: الباب السادس عشر
  

  : ومائتان المادة السادسة 
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من األشياء 
اآلتية سواء بنفسه أو بواسطة غريه وكذا كل من استعمل هذه األشياء أو أدخلـها يف  

  :البالد املصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه األشياء هي
خامت الدولة أو إمضـاء  ، صادر من احلكومة أمر مجهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار

أختام أو متغات أو عالمات إحدى املصـاحل أو إحـدى   ،أو ختمه " رئيس اجلمهورية"
أوراق مرتبـات أو  ، ختم أو إمضاء عالمة أحد موظفي احلكومـة  ، جهات احلكومة 

متغـات  ، بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة احلكومة أو فروعها 
  .أو الفضة الذهب

  

  :المادة السادسة ومائتان مكررًا
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنني على اجلرائم الواردة يف املادة السابقة إذا 
كان حملها أختاماً أو دمغات أو عالمات إلحـدى الشـركات املسـامهة أو إحـدى     

نـاً أو إحـدى   اجلمعيات التعاونية أو النقابات املنشأة طبقاً لألوضـاع املقـررة قانو  
وتكون العقوبة السجن مدة ال ، املؤسسات أو اجلمعيات املعتربة قانوناً ذات نفع عام 

تزيد على سبع سنني إذا كانت األختام أو الدمغات أو العالمات اليت وقعت بشـأا  
اجلرائم املبينة يف الفقرة السابقة خاصة مبؤسسة أو شركة أو مجعية أو منظمة أو منشأة 

  .الدولة أو إحدى اهليئات العامة تساهم يف ماهلا بنصيب ما بأية صفة كانتإذا كانت 
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  :المادة السابعة ومائتان

يعاقب باحلبس كل من استحصل بغري حق على أختام أو متغات أو عالمات حقيقيـة  
إلحدى املصاحل احلكومية أو إحدى جهات اإلدارة العمومية أو إحدى اهليئات املبينـة  

  . بقة واستعملها استعماالً ضاراً مبصلحة عامة أو خاصةيف املادة السا
  

  : المادة الثامنة ومائتان 
يعاقب باحلبس كل من قلد ختماً أو دمغة أو عالمة إلحدى اجلهات أياً كانت 
أو الشركات املأذونة من قبل احلكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً 

  .تقليدهامن األشياء املذكورة مع علمه ب
  

  :المادة التاسعة ومائتان
من استحصل بغري حق على األختام أو التمغات أو النياشني احلقيقيـة املعـدة   
ألحد األنواع السالف ذكرها واستعملها استعماالً مضراً بأي مصـلحة عموميـة أو   

  . شركة جتارية أو أي إدارة من إدارات األهايل يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني 
  

  : المادة العشرة ومائتان
األشخاص املرتكبون جلنايات التزوير املذكور باملواد السابقة يعفون من العقوبة 
إذا أخربوا احلكومة ذه اجلنايات قبل متامها وقبل الشروع يف البحث عنهم وعرفوها 

  .بفاعليها اآلخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع يف البحث املذكور
  

  :الحادية عشر ومائتانالمادة 
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب يف أثناء تأدية وظيفته تزويـراً يف أحكـام   
صادرة أو تقارير أو حماضر أو وثائق أو سجالت أو دفاتر أو غريها مـن السـندات   
واألوراق األمريية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيري احملررات 

اءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أمساء أو صور أشخص آخـرين  أو األختام أو اإلمض
  .مزورة يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة أو السجن

  : المادة الثانية عشر ومائتان 



 

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مـبني يف  
  . ثرها عشر سنني املادة السابقة يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة أو بالسجن مدة أك

  

  : المادة الثالثة عشر ومائتان 
يعاقب أيضاً باألشغال الشاقة املؤقتة أو بالسجن كل موظف يف مصلحة عمومية 
أو حمكمة غري بقصد التزوير موضوع السندات أو أحواهلا يف حال حتريرها املخـتص  

ريـر تلـك   بوظيفته سواء كان ذلك بتغيري إقرار أويل الشأن الذي كان الغرض من حت
السندات إدراجه ا أو جبعله واقعة مزورة يف صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها 

  .أو جبعله واقعة غري معترف ا يف صورة واقعة معترف ا
  

  : المادة الرابعة عشر ومائتان 
من استعمل األوراق املزورة املذكورة يف املواد الثالث السـابقة وهـو يعلـم    

  . ألشغال الشاقة أو بالسجن من ثالث سنني إىل عشربتزويرها يعاقب با
  

  :المادة الرابعة عشر ومائتان مكررًا
كل تزوير أو استعمال يقع يف حمرر إلحدى الشركات املسـامهة أو إحـدى   
اجلمعيات التعاونية أو النقابات املنشأة طبقاً لألوضـاع املقـررة قانونـاً أو إحـدى     

وناً ذات نفع عام تكون عقوبته بالسـجن مـدة ال   املؤسسات أو اجلمعيات املعتربة قان
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنني إذا وقـع  ،تزيد على مخس سنني 

التزوير أو االستعمال يف حمرر إلحدى الشركات أو اجلمعيات املنصـوص عليهـا يف   
إلحـدى   الفقرة السابقة أو ألية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو

  .اهليئات العامة نصيب يف ماهلا بأية صفة كانت
  
  
  

  :المادة الخامسة عشر ومائتان
كل شخص ارتكب تزويراً يف حمررات أحد الناس بواسـطة إحـدى الطـرق    

  .السابق بياا أو استعمل ورقة مزورة وهو عامل بتزويرها يعاقب باحلبس مع الشغل



 

  

  :المادة السادسة عشر ومائتان
يف تذكرة سفر أويف تذكرة مرور باسم غري امسـه احلقيقـي أو    كل من تسمى

كفل أحداً يف استحصاله على الورقة املشتملة على االسم املذكور وهو يعلـم ذلـك   
  ...يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني 

  

  :المادة السابعة عشر ومائتان
ا كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور يف ورقة مـن هـذ  

القبيل كانت صحيحة يف األصل أو استعمل إحدى األوراق املـذكورة مـع علمـه    
  .بتزويرها يعاقب باحلبس

  

  :المادة الثامنة عشر ومائتان
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب باحلبس مـدة ال  

  ....تتجاوز ستة شهور أو بغرامة ال تزيد على مائيت جنيه مصري
  

  :سعة عشر ومائتانالمادة التا
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو حمالت مفروشة معدة لإلحيار وكذلك 
كل صاحب خان أو غريه ممن يسكنون الناس باألجرة يومياً قيد يف دفاتره األشـخاص  
الساكنني عنده بأمساء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثـة  

  .ائيت جنيه مصريشهور وبغرامة ال تتجاوز م
  
  
  
  

  :المادة العشرون ومائتان
كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمـه  
بالتزوير يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني أو بغرامة ال تتجاوز مخسـمائة جنيـه   

  .... فضالً عن عزله 
  



 

  :المادة الحادية والعشرون ومائتان
بواسطة شخص آخر شهادة مزورة علـى ثبـوت   كل شخص صنع بنفسه أو 

عاهة لنفسه أو لغريه باسم طبيب أو جراح بقصد أنه خيلص نفسه أو غـريه مـن أي   
  .خدمة عمومية يعاقب باحلبس

  

  :المادة الثانية والعشرون ومائتان
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطي بطريق ااملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن 

هة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب باحلبس أو بغرامة ال جتاوز محل أو مرض أو عا
مخسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيـام  
بشيء من ذلك أو وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقـب بالعقوبـات   

  .....العقوبة املقررة للمرتشي أيضاًويعاقب الراشي والوسيط ب، املقررة يف باب الرشوة
  

  :المادة الثالثة والعشرون ومائتان
العقوبات املبنية باملادتني السابقتني حيكم ا أيضاًَ إذا كانت تلك الشهادة معدة 

  .ألن تقدم إىل احملاكم
  

  :المادة الرابعة والعشرون ومائتان
ال علـى أحـو   215، 214، 213، 212، 211ال تسري أحكام املـواد  

، 222، 221، 220، 219،  18، 117، 216التزوير املنصوص عليها يف املـواد  
  .وال على أحوال التزوير املنصوص عليها يف قوانني عقوبات خاصة

  
  :المادة الخامسة والعشرون ومائتان

  . تعترب بصمة األصبع كاإلمضاء يف تطبيق أحكام هذا الباب 
  

  :المادة السادسة والعشرون ومائتان
ب باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني أو بغرامة ال تزيد على مخسمائة جنيه كل يعاق

من قرر إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة املختصة 
بأخذ األعالم أقوالً غري صحيحة عن الوقائع املرغوب إثباا وهو جيهل حقيقتها أو يعلم 



 

ويعاقب باحلبس ، األعالم على أساس هذه األقوال  أا غري صحيحة وذلك مىت ضبط
مدة ال تتجاوز سنتني أو بغرامة ال تزيد على مخسمائة جنيه كل من اسـتعمل إعالمـاً   
بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة  وضبط على الوجه املبني يف الفقرة األوىل من 

  . هذه املادة وهو عامل بذلك 
  

  :ومائتان المادة السابعة والعشرون
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني أو بغرامة ال تزيد على ثالمثائة جنيه كـل  
من أبدى أمام السلطة املختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجني السن احملددة قانونـاً  
لضبط عقد الزواج أقواالً يعلم أا غري صحيحة أو حرر أو قدم هلا أوراقاً كذلك مىت 

  .أساس هذا األقوال أو األوراق ضبط عقد الزواج على
ويعاقب باحلبس أو بغرامة ال تزيد على مخسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة 

  .ضبط عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه مل يبلغ السن احملددة يف القانون
  
  
  
  
  
  

  )2(ملحق رقم 
  )1(نظام مكافحة التزوير بالمملكة العربية السعودية

  

   :المادة األولى 
من قلد بقصد التزوير األختام والتواقيع امللكية الكرمية وأختام اململكة العربية 
السعودية أو توقيع أو ختم رئيس جملس الوزراء وكذلك مـن اسـتعمل أو سـهل    

                                                 
م    )1( ي رق وم الملك ام بالمرس ذا النظ اريخ  114صدر ه وم  26/11/1380وت دل بالمرس ـ وع ه

 . هـ 13/11/1392وتاريخ  3هـ والمرسوم الملكي رقم 5/11/1384وتاريخ  53الملكي رقم 



 

استعمال تلك األختام والتواقيع مع علمه بأا مزورة عوقب بالسجن من مخس سنوات 
  . آالف إىل مخسة عشر ألف ريال إىل عشر سنوات وبغرامة مالية من مخسة 

  

  :المادة الثانية
من زور أو قلد خامتاً أو ميسماً أو عالمة عائدة إلحدى الدوائر احلكوميـة يف  
اململكة العربية السعودية أو للمثليات السعودية يف البالد األجنبية أو خاصـة بدولـة   

ـ   ع أو العالمـات أو  أجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهل اسـتعمال التواقي
األختام املذكورة عوقب بالسجن من ثالث إىل مخس سنوات بغرامتني من ثالثة آالف 

  . إىل عشرة آالف ريال 
  

  :المادة الثالثة 
إذا كان مرتكب األفعال الواردة من املادتني األوىل والثانية من هذا النظـام أو  

خزينة الدولة العامة حيكم عليـه   املشترك فيها موظفها عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من
بنص العقوبة وإذا أتلف الفاعل األصلي أو الشريك األشياء املزورة املذكورة يف املادتني 
السابقتني قبل استعماهلا أو أخرب عنهما قبل إجراء التتبعات النظامية يعفي من العقـاب  

  .والغرامة
  
  

  : المادة الرابعة 
دنية أو قلد األوراق النقدية سواء اخلاصة من زيف عملة ذهبية أو فضية أو مع

باململكة العربية السعودية أو اخلاصة بالدول األجنبيـة أو روجهـا يف اململكـة أو يف    
خارجها أو قلد أو زور األوراق اخلاصة باملصارف وسندات الشركات سواء كانـت  

مرييـة  املصارف أو شركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زور الطوابع الربيديـة واأل 
السعودية وأسناد الصرف على اخلزينة وإيصاالت بيوت املال ودوائر املالية أو صنع أو 
اقتىن األدوات العائدة لتزييف العمالت والسندات والطوابع بقصد استعماهلا لنفسه أو 
لغريه عوقب بالسجن من ثالث إىل عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثالثـة آالف إىل  

رم الفاعل األصلي أو الشريك املروج لألشياء املزورة إضافة إىل عشرة آالف ريال ويغ



 

العقوبات السابقة جبميع املبالغ اليت تسـبب خبسـارا للخزينـة أو للشـركات أو     
للمصارف أو لألفراد ويعفي من العقوبة من أنبأ باجلرائم املنصوص عنها يف هذه املادة 

و املشتركني فيها بعد بـدء املالحقـات   قبل إمتامها كامالً أما من أخرب عن الفاعلني أ
النظامية فتخفض عقوبته إىل ثلث احلد األدىن من العقوبة كما جيوز االكتفـاء باحلـد   
األدىن للغرامة فقط ويشترط لالستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص مجيع مـا  

  .)1(دخل يف ذمته من األموال بسبب التزوير أو التزييف
  
  

  : المادة الخامسة 
كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير يصنع صك أو أي خمطوط ال أصل له أو حمرف 
عن األصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء  أو ختماً أو بصمة أصبح مزورة أو أتلف صكاً 
رمسياً أو أوراقاً هلا قوة الثبوت سواء كان اإلتالف كلياً أو جزئياً أو زور شهادة دراسية 

أهلية أو أساء التوقيع على بياض أؤمتن عليـه أو بإثباتـه   أو شهادة خدمة حكومية أو 
وقائع وأقوال كافة على أا وقائع صحيحة وأقوال معترف ا أو بتدوينـه بيانـات   
وأقوال غري اليت صدرت من أصحاا أو بتغري أو حتريف األوراق الرمسية والسجالت 

هلا قصـداً أو بتغـيري   واملستندات باحلك والشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإمها
األمساء املدونة يف األوراق الرمسية والسجالت ووضع أمساء غـري صـحيحة أو غـري    
حقيقية بدالً عنها أو بتغيري األرقام يف األوراق والسجالت ووضع أمساء غري صحيحة 

                                                 
ى     5/11/1382وتاريخ   53م الملكي رقم عدلت هذه المادة بالمرسو )1( ادة األول ه في الم هـ بقول

م      114من المرسوم يستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رق
د أو زور األوراق الخاصة بالمصارف أو سندات      " هـ هذا النص  26/11/1380وتاريخ  من قل

ة  عودي أو أجنبي رآات س ارف أو الش ت المص واء آان رآات س ع ، الش د أو زور الطواب أو قل
البريدية واألميرية السعودية وأسناد الصرف على الخزينة وإيصاالت بيوت المال ودوائر المالية 

تعمالها لنفسه أو     أو صنع أو اقتنى األدوات العائدة لتزوير الس ذآورة بقصد اس ندات والطوابع الم
ى عشرة آالف       ، لغيره عوقب بالسجن من ثالثة إلى عشر سنوات  ة إل راوح من ثالث ة تت وبغرام

الغ التي           ، ريال  ع المب ابقة بجمي ات الس ى العقوب ويغرف الفاعل األصلي والشريك باإلضافة عل
اعلي    ن الف ر ع ن أخب ات م امًال أم ارتها آ بب بخس ات   تس دء المالحق د ب ا بع ترآين فيه ن أو المش

ى من          اء بالحد األدن ا يجوز االآتف ة آم النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد األدنى من العقوب
ه من      ، الغرامة فقط ا دخل في ذمت ويشترط لالستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع م

 ".األموال بسبب التزوير



 

أو غري حقيقة بدالً عنها أو بتغيري األرقام يف األوراق والسجالت الرمسية باإلضـافة أو  
  . )1(أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إىل مخس سنوات احلذف

  

  : المادة السادسة 
يعاقب األشخاص العاديون الذين يرتكبون اجلرائم املنصوص عليها يف املادة السابقة أو 
الذين يستعملون الوثائق واألوراق املزورة واألوراق املنصوص عليها يف املادة السابقة 

ات املنصوص عليها يف املادة املذكورة وبغرامة مالية مـن  على علم من حقيقتها بالعقوب
  .)2(ألف إىل عشرة آالف ريال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المادة السابعة 
األوراق املالية املنظمة حلاملها أو ملصلحة شخص آخر واملستندات املالية واألسهم اليت 

األجنبية ومل مينع أجيز إصدارها يف اململكة العربية السعودية أو اليت صدرت يف البالد 
تداوهلا يف اململكة وبصورة عامة كافة املستندات املالية سواء كانت حلاملها أو حتـول  
بواسطة التظهري تعترب مبثابة األوراق واملستندات الرمسية يف مجيع األعمال املنصـوص  

  .عليها يف املادة اخلامسة من هذا النظام
  

  : المادة الثامنة 
عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطي وثيقة أو شهادة أو بني  كل موظف أو مكلف خبدمة

لشخص آخر على خالف احلقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غـري مشـروعة أو   
  . إحلاق ضرراً بأحد الناس يعاقب بالسجن من مخسة عشر يوماً إىل سنة 

  

  : المادة التاسعة 
                                                 

وزراء  )1( م   انظر قرار مجلس ال اريخ   223رق ى      14/8/1399وت رة األول ـ حيث ورد في الفق ه
ر      " منه النص على  ألوراق الرسمية وغي ر ل شمول حكم المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوي

 ". الرسمية
ة      14/8/1399وتاريخ  223انظر قرار مجلس الوزراء رقم ) 2( رة الثاني ه في الفق ك بقول هـ وذل

ائق المزورة مع         شمول حكم المادة السادسة "  ذآور لمن استعمل األوراق أو الوث من النظام الم
تعمل        ان المس اء آ مية وس ر رس مية أو غي ائق رس ت األوراق أو الوث واء آان ا س ه بحقيقته علم

ذ         " وقوله في الفقرة الثانية ، " موظفًا أو غير موظف  اعًال أصليًا آل من ساهم في تنفي ر ف يعتب
 ". الرآن المادي للجريمة 



 

السابقة لتزوير الوثيقـة  من انتحل اسم أو توقيع أحد األشخاص املذكورين يف املادة 
املصدقة أو حرف  أو زور وثيقة رمسية أو يف حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصـة  

أو اإلقامة أو اخلروج مـن   –إقامة أو تأشرية من التأشريات الرمسية للدخول أو املرور 
اململكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من مائة إىل 

  . ف ريال أل
  

  : المادة العاشرة 
من قلد أو زور توقيعاً أو ختماً لشخص آخر أو حرف بطريق احلك أو الشـطب أو  

  .التغيري سنداً أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إىل ثالث سنوات
  

  
  
  

  : المادة الحادية عشرة 
ـ  عة إذا أقـروا  يعفى من العقوبة األشخاص املنصوص عليهم يف املادتني الثامنة والتاس

  . )1(باجلرائم قبل استعمال الوثيقة املزورة وقبل بدء املالحقة 
  
  
  
  
  
  

                                                 
هـ بقوله 18/2/1412وتاريخ  3/ للنظام وذلك بالمرسوم الملكي رقم م  12مادة برقم أضيقت  )1(

ة  رة الثاني ي الفق اوز  " ف ة ال تتج م بغرام ر الحك رائم التزوي ي ج الحكم ف ة المختصة ب ى الجه عل
زة           ة أو األجه وزارات أو المصالح الحكومي دخول مع ال ان من ال ال أو بالحرم عشرة ماليين ري

اتين    ذات ال ا أو به شخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وعماله
ديرها أو أحد منسوبيها في        ن م ة أدي العقوبتين على أية شرآة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبي

ة ارتكبت لمصلحتها           ذا النظام إذا ثبت أن الجريم ا في ه ، جريمة من الجرائم المنصوص عليه
ى          ولمجلس ا د مضي خمس سنوات عل ا بع ان المشار إليه ة الحرم لوزراء إعادة النظر في عقوب

 ".األقل من صدور الحكم 
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