جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية الحقوق و العموم السياسية
قسم الحقوق

مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
الميدان  :الحقوق

الشعبة  :العلوم القانونية واإلدارية

التخصص  :القانون العام لألعمال

من إعداد الطالبة  :رسيوي ليمى

بعنوان :

جرائم الشيك وآليات مكافحتيا
نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ 2013/06/19 :
أمام اللجنة المكونة من السادة :
الدكتور /األخضري نصر الدين  ) .............أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح ورقلة ( رئيسا
الدكتور /قريشي محمد ) ....................أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح ورقلة ( مشرفا ومقررا
الدكتور/يدر جمال الدين ) .................أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح ورقلة ( مناقشا
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أوال الشكر هلل تعالى عمى فضمو واحسانو و توفيقي إلى الخير و إتمام ي لمماستر
بشكل حسن فالحمد هلل عمى ىذه النعمة.
كما أخص بالشكر الجزيل أستاذي الكريم الدكتور :قريشي محمد عمى قبولو
اإلشراف عمى مذكرتي المتواضعة ذلك من خالل توجيياتو و نصائحو و حتى بدعائو لي
فجزاه اهلل خي ارً و أحسن إليو.
أشكر كل من موظفي بنك القرض الشعبي الجزائري عمى مساعدتي و المحضر القضائي
غباش شمس الدين و المحامي دادي بكة منير
أشكر كل األساتذة الذين ساعدوني في إنجاز ىذه المذكرة عمى مستوى جامعة غارداية
و ورقمة خاصة األستاذة منوار لويزة
كما أشكر كذلك عمال المكتبة المركزية عمى مستوى جامعة ورقمة خاصة مديرىا بوخزنة
مبروك و الموظف عبد القادر و عمال المكتبة المركزية بجامعة غارداية و األغواط
أشكر كل من ساىم من قريب و من بعيد سوءا بنصائح أو توجييات في إنجاح ىذه
المذكرة
و ال أنسى زمالئي و زميالتي الّذين طالما صاحبونا طيمة دارستنا بالجامعة.
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أىدي ثمرة مجيودي المتواضع و المتمثّل في إنجاز ىذه مذكرة التّخرج إلى الوالدين
الكريمين أمي وأبي جزاىما اهلل خي ار و حفظيما.
و إلى إخوتي و أخواتي و إلى كل عائمة رسيوي
و إلى صديقاتي زىية و خديجة و خيرة و أمينة
و إلى كل طمبة الماستر القانون العام لألعمال

ليمى
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مقــدمـــــة
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مقدمـة

اف ظهور الشيك يف حياة االفراد كوثيقة ربل زلل النقود كاف مند القدـ حبيث أف الباحثُت عند حبثهم يف النشأ ة
التارخيية للشيك وجدوا أنو يتزامن مع ظهور البنوؾ ،حبيث أف ىده األخَتة تستلزـ إصدار أمر بالدفع أو السحب
أو احلوالة ،و أوؿ مدينة تداوؿ فيها التعامل بالشيك كانت البندقية فكانت بذلك السباقة يف ىذا اجملاؿ و ذلك
يرجع إىل الطابع ادلصريف الدي كانت تعتمده ادلعامالت التجارية الشائعة يف القرف الثاين عشر.
اف بدايات ظهور الشيك كاف على شكل األسناد التجارية تشبو الشيك مث انتقلت إىل الدوؿ االوروبية إىل أف
صدر القانوف اذلولندي يف عاـ  1838ـ فكاف بذلك أقدـ قانوف ينظم قاعدة التعامل بالشيك ،و يف القرف
العشرين يف عاـ 1931ـ انعقد مؤسبر جنيف لتوحيد قواعد و قوانُت التعامل بالشيك مث أصبحت ىذه االتفاقية
مرجعا ألحكاـ الشيك يف معظم الدوؿ العربية ىذا من الناحية الدولية لنشأة الشيك ،أما زلليا فنجد أف ادلشرع
اجلزائري مل يبخل ىو اآلخر يف التقنُت يف اجملاؿ اخلاص بالشيك و ذلك بقواعد و تنظيمات ربكم التعامل هبذا
السند وقد دكرىا يف نوعُت من القوانُت (قانوف العقوبات و القانوف التجاري) ذلك الختالؼ صفة االفراد
ادلتعاملُت بو من مدنيُت و ذبار .إال أف تطور احلياة االقتصادية و التعامالت التجارية وسع نطاؽ التعامل بالشيك
ذلك لألمهية اليت يكتسيها من تسهيل محل االمواؿ لألفراد و الذي يعطيهم حق السحب من أي مؤسسة
مصرفية ،إال أف بعض األفراد أرادوا الوصوؿ إىل اختالس أمواؿ الغَت عن طريقو باالحتياؿ و النصب على األفراد و
الدولة ،شلا أدى بادلتعاملُت بالشيك إىل فقد الثقة فيو و نتج عن دلك تبعات سبس اقتصاد الدولة لدى وجب
على ادلشرع اجلزائري تنظيم قانوف يكوف دبثابة احلماية القانونية و ادلصرفية للمتعامل بالشيك و ذبرـ مثل ىذه
األفعاؿ مع وضع كل أنواع اجلرائم الواقعة على الشيك مع اجلزاء و العقوبة اليت تردع كل من سولت لو نفسو
افتعاؿ مثل ىذه اجلرائم.
إف القانوف اجلزائري ىو اآلخر مر بتعديالت يف رلاؿ موضوع الشيك ذلك بسبب التطورات احلاصلة يف رلاؿ
التعامالت التجارية و االقتصادية ،فكاف أوؿ تقنُت يف قانوف العقوبات الصادر دبوجب األمر رقم 156/66
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مقدمـة

ادلؤرخ يف  18صفر عاـ  1386ادلوافق م  18يونيو  1966جرـ ىاتو األفعاؿ و أوردىا يف القسم الثاين بعنواف
النصب و إصدار شيك بدوف رصيد و وضع ذلا العقوبة لردعو ،أما القانوف التجاري فهو اآلخر بعد صدوره يف
 26سبتمرب  1975جاء حلماية ادلتعاملُت بالشيك قبل الوقوع يف جردية من اجلرائم الواقعة على الشيك فوضع
آليات لالحتياط ،و دلكافحة و تقليص النطاؽ الواسع من انتشار ىذه اجلرائم ،إال أف ىذه اآلليات مل تفى
بالغرض ادلوضوع ذلا ،و عليو كاف بالضرورة على ادلشرع تعديل القانوف التجاري باألمر رقم  02/05ادلؤرخ يف
 06فيفري  2005ادلعدؿ و ادلتمم.
و سنركز يف حبثنا ىذا على إشكالية رئيسية و ىي :هل يمكن القول أن اآلليات التي نظمها المشرع
الجزائري في القانون لمكافحة جرائم الشيك لم تؤدي الغرض الموضوع من أجلها مما أدى بتعديل القانون
التجاري في  2005بوضع آليات أكثر فعالية؟
باالضافة إىل ىذه اإلشكالية الرئيسية ىناؾ تساؤالت ثانوية و ىي:
 -1ما ادلقصود بالشيك و ما ىي شروطو بشكل عاـ؟
 -2ما ىي جرائم الشيك يف القانوف اجلزائري و ما ىي أركاهنا؟
 -3ما ىي اآلليات اليت وضعها ادلشرع اجلزائري لردع اجلردية بُت التشريع السابق للقانوف التجاري و بعد تعديلو يف
2005؟
 -4ما ىي أىم التغَتات اليت جاءت لقمع اجلردية من ناحية تشديد العقوبة و زبفيفها؟
و كانت أسباب اختياري للموضوع:
 -1ما حيققو من معرفة بصور التعامل بالشيك ادلشروعة و غَت ادلشروعة.
 -2كونو سبس جانبا حيا دائم احلركة و التطور يف احلياة ادلدنية و التجارية لألفراد.
 -3كوف جرائم الشيك ذات نطاؽ واسع االنتشار يف اجملتمع و كثرة القضايا اليت تتداوؿ يف احملاكم يف ىذا اجملاؿ.
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مقدمـة

و يسعى البحث جلملة من األىداؼ من أبرزىا:
 -1ربديد طبيعة الشيك من حيث مفهومو و شروطو ادلوضوعية و الشكلية.
 -2تفصيل األحكاـ ادلوضوعية جلرائك الشيك و بياف أركاهنا.
 -3عرض آليات مكافحة جرائم الشيك يف القانوف التجاري بادلقارنة بُت التشريع السابق و التشريع احلايل( بعد
تعديل القانوف التجاري يف .)2005
 -4تبياف العقوبة ادلقررة ذلذه اجلرائم و ما طرأ عليها من تعديل من ناحية تشديد و زبفيف العقوبة.
و قد استعنا يف ىذا البحث بادلنهج التحليلي دلا يستدعيو البحث يف النصوص القانونية  ،و ادلنهج ادلقارف بذكر
قوانُت دوؿ أخرى.
ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية اعتمدنا اخلطة التالية الذكر اليت كانت تضم فصلُت و جاءت كالتايل:
مقدمػة:
الفصػل األوؿ :اإلطار ادلفاىيمي جلرائم الشيك
ادلبحػث األوؿ :ماىية الشيك
ادلطلػب األوؿ :مفهوـ الشيك
الفرع األوؿ :تعريف الشيك و خصائصو
الفرع الثاين :أنواع الشيكات و وظائفها
ادلطلػب الثاين :الشروط الشكلية و ادلوضوعية للشيك
الفرع األوؿ :الشروط الشكلية للشيك
الفرع الثاين :الشروط ادلوضوعية للشيك
ادلبحػث الثاين :أركاف جرائم الشيك
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مقدمـة

ادلطلػب األوؿ :جردية إصدار شيك بدوف رصيد
الفرع األوؿ :الركن الشرعي
الفرع الثاين :الركن ادلادي
الفرع الثالث :الركن ادلعنوي
ادلطلػب الثاين :تسليم أو قبوؿ أو تظهَت شيك بدوف رصيد كضماف
الفرع األوؿ :الركن ادلادي
الفرع الثاين :الركن ادلعنوي
ادلطلػب الثالث :تزوير و تقليد الشيك
الفرع األوؿ :الركن الشرعي
الفرع الثاين :الركن ادلادي
الفرع الثالث :الركن ادلعنوي
الفصػل الثاين :آليات مكافحة جرائم الشيك
ادلبحػث األوؿ :إجراءات ربريك الدعوى العمومية
ادلطلػب األوؿ :إجراءات ادلتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية
الفرع األوؿ :إجراءات ادلتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية قبل تعديل القانوف التجاري يف 2005
الفرع الثاين :إجراءات ادلتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية بعد تعديل القانوف التجاري يف 2005
ادلطلػب الثاين :ادلتابعة اجلزائية
الفرع األوؿ :مباشرة الدعوى العمومية
الفرع الثاين :زلكمة االختصاص

10

مقدمـة

ادلبحػث الثاين :العقوبة ادلقررة جلرائم الشيك
ادلطلػب األوؿ :اجلزاء يف قانوف العقوبات
الفرع األوؿ :العقوبة (احلبس ،الغرامة ادلالية)
الفرع الثاين :تطبيق العقوبة
ادلطلػب الثاين :اجلزاء يف القانوف التجاري بعد تعديل 2005
الفرع األوؿ :العقوبة
الفرع الثاين :تطبيق العقوبة
خاسبػة
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الفصل األول
اإلطار ألمفاىيمي لجرائم الشيك
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الفصـل األول :اإلطار المفاهيم لجرائم الشيك

يعترب الشيك من السندات اليت سبثل مبلغاً من النقود و مىت كانت كذلك فإف موضوعو التزاماً بدفع مبلغ من النقود
لكي يستطيع القياـ بو و ىذه األخَتة يف ادلعامالت دوف احلاجة إىل استعماؿ النقود بالذات و على ىذا األساس
جيب أف يكوف مبلغ النقود موضوع سند زلدد ادلقدار و األجل و يف غَت ىذه احلالة يعترب التزاماً غَت زلدد ،إال أف
بعض األشخاص ازبذوا ىذه الوسيلة للقياـ بأعماؿ غَت مشروعة فجرمها ادلشرع يف القانوف.
و يف ىذا الفصل سنتطرؽ إىل تعريف الشيك و بياف خصائصو و أنواعو و كذا وظائفو مث سنتطرؽ إىل رلموعة
أنواع اجلرائم اليت ديكن أف تقع على الشيك و قد جاء ىذا الفصل دببحثُت على النحو التايل:
المبحث األول :ماىية الشيك
بعد التطور احلاصل يف ادلعامالت االقتصادية و التجارية وجب االستعانة بوسائل تسهل شلارسة ىذه العالقات و
قد احتل الشيك صدارة ىذه الوسائل باعتباره أكثر األوراؽ التجارية شيوعاً يف التعامل ،و سنتطرؽ يف ىذا
ادلبحث إىل مفهوـ الشيك يف ادلطلب األوؿ ،مث نعرج للشروط ادلوضوعية و الشكلية للشيك يف ادلطلب الثاين.
المطمب األول :مفيوم الشيك
إف رلمل ماجاء يف مفهوـ الشيك ىي تعريف الشيك و خصائصو و أنواعو مث وظائفو و سنقسم ىذا ادلطلب إىل
تعريف الشيك و خصائصو يف الفرع األوؿ ,و أنواع الشيك و وظائفو يف الفرع الثاين.
الفرع األول :تعريف الشيك و خصائصو
أوال :تعريف الشيك:
أ -تعريف لغوي  :إف كلمة شيك ىي أصل كلمة إصلليزية من كلمة ) (to checkدبعٌت التحقق و التأكد
ويظهر ىذا يف أف ادلسحوب عليو فبل وفائو للشيك فإنو ملزـ بالتحقق من ىوية احلامل  ,1و ىنالك رأي ثاين يرى
 - 1ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذً ،الحماية القانونية لممتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن ,الجزء األول ,الطبعة السابعة  ,دار هومة لمنشر و
التوزيع ,الجزائر ,2009 ,ص .7
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الفصـل األول :اإلطار المفاهيم لجرائم الشيك

أف مصطلح (الشيك) مأخوذ من اللغة العربية فهو األقرب لغويا ,و منطقيا ,من ادلصطلح العريب (صك) ,دبعٌت
كتاب ,و ىو فارسي معرب ,و أصلو "جك" ,منو من ادلصطلح االصلليزي (  ,)to checkو شلا يؤكد ىذا أف
العرب ىم أوؿ من استعمل الصكوؾ مث انتقلت منهم إىل باقي األمم ,و قد شاع استخداـ اللفظ يف معظم بالد
العامل ,فأصبحت لو داللة عادلية على أمر الدفع الذي يوجهو العميل إىل البنك بدفع مبلغ من ادلاؿ لصاٌف
ادلستفيد ادلسمى ,أو ألمره ,أو حلامل الورقة.

1

ب -تعريف إصطالحي  :أنو ال يوجد تعريف للشيك يف قانوف العقوبات و ال يف القانوف التجاري ,و مع
ذلك ديكن استخالص تعريفو من ادلواد  472إىل  474من القانوف التجاري على أنو أمر مكتوب من الساحب
إىل ادلسحوب عليو بأف يدفع دبجرد االطالع عليو مبلغا من النقود دلصلحة من حيدده األمر.

2

و صلد أف القانوف الفرنسي ادلؤرخ يف  14جواف  1865حيث نص على أف الشيك "ىو زلرر على شكل حوالة
ديكن احلامل من سحب حلسابو أو احلساب الغَت كل جزء من النقود ادلودعة يف حساب و ادلتوفرة لدى احملسوب
3

عليو".

كما نص ادلشرع األردين على أحكاـ الشيك يف ادلواد (  )281-228من قانوف التجارة الذي يستمد من القانوف
ادلوحد التفاقيات جنيف عاـ  1931فعرؼ الشيك يف الفقرة (ج) من ادلادة (  )123بأنو "زلرر مكتوب وفق
شرائط مذكورة يف القانوف ,و يتضمن أمرا صادرا من شخص ىو الساحب إىل شخص آخر يكوف مصرفا ,و ىو
ادلسحوب عليو باف يدفع شخص ثالث ،أو ألمره أو حلامل الشيك و ىو مستفيد مبلغا معينا دبجرد االطالع على
4

الشيك".

 - 1عيسى محمد عيسى العواودة ,أحكام الشيك (دراسة فقهية تاصيمية مقارنة بالقانون) ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،عمادة الدراسات العميا،
فمسطين ,2011،ص .2
 - 2أحظٓ تٛطمٍؼح ,اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌراص ,اٌجشء األٚي ,اٌطثؼح اٌظاتؼح ,زار ِ٘ٛح ٌٍٕشز  ٚاٌرٛسٌغ ,اٌجشائز ,2007 ,ص ,330
.331
 - 3عبد الرحمان خميفاتي ,مرجع سابق ,ص .7
4

 -أٌّٓ حظٓ اٌؼزًٌّ -أوزَ طزاز اٌفاٌش ،اٌّظؤٌٍٚح اٌجشائٍح ػٓ جزائُ اٌشٍه ،اٌطثؼح األٌٚى ،زار اٌثمافح ٌٍٕشز ٚاٌرٛسٌغ ،2010 ،ص .16
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الفصـل األول :اإلطار المفاهيم لجرائم الشيك

ج – تعريف فقيي  :يعرؼ الفقو الشيك بأنو زلرر مسحوب على بنك أو مؤسسة من أجل حصوؿ حاملو
على مبلغ نقدي موضوع ربت تصرفو.

1

شلا سبق ديكن االتفاؽ على مضموف واحد و ىو أف الشيك يقوـ مقاـ النقود و بدال عنها و من ىذه التعريفات
ديكن تلخيص ما يلي:
الشيك :صك زلرر وفقا ألوضاع معينة يتضمن أمرا غَت معلق على شرط من الساحب إىل مسحوب عليو بوفاء
مبلغ معُت من النقود إىل مستفيد دبجرد االطالع.
ثانيا :خصائص الشيك
زبتلف خصائص الشيك إىل نوعُت من اخلصائص من الناحية التجارية و ادلصرفية و سنتطرؽ إليها كالتايل:
أ /خصائص الشيك كسند تجاري:
األصل أف الشيك يعترب مدنيا ،بل من يدعي انو قاـ بعمل ذباري أف يقيم الدليل على ما يدعيو ،على أف عملو
من بُت األعماؿ التجارية اليت عددىا ادلشرع أو على انو شلا يقاس عليو ،و أف الشيك حرر ابتداء دبناسبتو فاف
عجز يقي األصل على حالو و بقي الشيك مدنيا وإف خضع للنصوص اخلاصة بالشيك.
ىنالك حالتُت ديكن اعتبار التعامل بالشيك فيهما عمال ذباريا مها:
 -1حالة اعتباره تجاريا بحسب موضوعو:
وىذا طبقا ألحكاـ ادلادة  2الفقرة  14من القانوف التجاري اليت نصت على انو يعد عمال ذباريا حبسب
موضوعو :
كل عملية مصرفية أو عملية صرؼ أو مسسرة أو خاصة بالعمولة ،و يفهم من نص ادلادة السابقة أف التعامل
بالشيك يعترب عمال ذباريا بالنسبة للبنك أو مؤسسة مصرفية حيث يتعامل مع زبائنو على سبيل االمتهاف.
 - 1عيسى محمود عيسى العواودة ،مرجع سابق ,ص .5
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 -2حالة اعتباره عمال تجاريا بالتبعية:
و ىذا عمال بنص ادلادة  4فقرة  2من القانوف التجاري اليت نصت على انو يعد عمال ذباريا بالتبعية:
األعماؿ اليت يقوـ هبا التاجر و ادلتعلقة دبمارسة ذبارتو أو حاجات متجره ،و منو يعترب التعامل بالشيك عمال
ذباريا إذا سحبو تاجرا ألداء دين متعلق بتجارتو ،أما إذا كاف االلتزاـ األصلي مدنيا فال يعد التعامل بالشيك ذباريا
حىت و لو قاـ بو تاجر.
و منو فال يعترب الشيك عمال ذباريا إال إذا سحب دبناسبة عمل ذباري أما إذا حرر الشيك دبناسبة عمل مدين
فتبقى كل األعماؿ ادلرتبطة بو أعماؿ مدنية و يًتتب عن كوف الشيك عمال ذباريا أو مدنيا النتائج التالية:
 ال يرتب التأخر يف وفائو إال الفائدة بسعرىا ادلدين ،ال توجد خالفا عن الفائدة عند اعتبارىا عمال ذباريا. اختالؼ االختصاص (النوعي) القضائي حسب طبيعة الشيك. ال يًتتب االمتناع عن وفائو شهر إفالس ادلدين ،إال إذا اعترب عمال ذباريا. عدـ استلزاـ األىلية التجارية للموقع عندما ال يكوف السبب يف التزامو تسوية دين ذباري ،بل يكفي أف تتوافراألىلية ادلدنية.
لكن ىذا ال يعٍت أف الشيك يظل خارج نصوص القانوف التجاري بل إف ىذه النصوص تنطبق على شيك إف كاف
العمل الذي حرر دبناسبتو.
ىذا و ذبدر اإلشارة إىل أف الصفة التجارية أو ادلدنية تثبت للشيك عند إنشائو ،فإذا ثبتت ىذه الصفة فإهنا
تنسحب على مجيع العمليات الالحقة اليت تقع على الشيك كتظهَته.
ب /الشيك كورقة مصرفية:
تنص ادلادة  474من القانوف التجاري على انو" :جيوز سحب الشيك إال على مصرؼ أو مقاولة أو مؤسسة
مالية أو على مصلحة الصكوؾ الربيدية أو مصلحة الودائع واألمانات أو اخلزينة العامة أو قباضة مالية".
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كما ال جيوز سحب الشيك إال على مؤسسات القرض البلدي أو صناديق القرض الفالحي اليت يكوف لديها
وقت إنشاء السند رصيد من النقود ربت تصرؼ الساحب

و دبوجب اتفاؽ صريح أو ضمٍت حيق دبقتضاه

الساحب أف يتصرؼ يف ىذه النقود بطريقة إصدار الشيك.
إف السندات اليت مت سحبها و وجب دفعها بالقطر اجلزائري على غَت األشخاص ادلذكورين يف الفقرة األوىل وكانت
زلررة على شكل شيكات ال يصح اعتبارىا شيكات.
كم خالؿ نص ادلادة يتضح لنا أف الشيك يعترب ورقة مصرفية على أساس انو خيضع الحتكار ادلؤسسة البنكية و
ادلصرفية فيما خيص تسيَت طرؽ الدفع كما يعترب الشيك عالقة عقدية بُت البنك والعميل يلتزـ دبوجبها البنك برد
الوديعة للعميل أو أي شخص يعنيو ىذا األخَت ،كما يلتزـ العميل باحًتاـ األحكاـ والشروط ادلوضوعة من طرؼ
البنك يف استعماؿ ىذه الوسيلة.
و يف ىذا يرى الفقهاء أف الشيك ىو صك مصريف ألنو ال جيوز أف يصدر صحيحا إال على ورؽ مصرؼ أو
بنك ،و ىو أمر ال يوجو إال إىل بنك و ال ينفذه إال البنك.
ج  -الشيك أداة وفاء  :ويف ىذا يتميز عن السفتجة اليت تعد ائتماف و وفاء يف حُت أف الشيك ليس أداة
ائتماف ،وذلذا فاف ادلشرع يشًتط أف يكوف الرصيد (مقابل وفاء) موجودا.

1

الفرع الثاني :أنواع الشيكات و وظائفيا
تتعدد أنواع الشيكات إىل :شيك عادي ،شيك سلطط أو مسطر ،شيك معتمد أو مصدؽ ،شيك مؤشر ،شيك
مقيد يف حساب ،شيك سياحي ،شيك بريدي ،شيك إلكًتوين ،شيك ضماف.

 - 1عبد الرحمان خميفاتي ,مرجع سابق ,ص .13 ,12 ,11
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أوال :أنواع الشيكات
زبتلف الشيكات حبسب طريقة وفائها أو اذلدؼ منها إىل عدة أنواع و سنتناوؿ كل ىذه الشيكات بالنظر إليها
من كل اجلوانب فيما يلي:
أ /الشيك العادي:
ال يوجد يف القانوف ما دينع إنشاء ورقة و ربريرىا باليد ،إال أف البنك ديكنو أف يشًتط على عميلو عند فتح
احلساب بأنو ال يقبل أي منوذج من غَت النماذج ادلسلمة لو و ىذا يعترب خاصية من خصائص الشيك بأنو وثيقة
مسلمة من مؤسسة مصرفية.
أما يف ما خيص نظائر الشيك فلقد حدد ادلشرع اجلزائري ىذا اإلجراء يف ادلادة  252و ادلادة  524من القانوف
التجاري بشرطُت أف حيمل الشيك اسم ادلستفيد و يكوف صادر يف اجلزائر و واجب الدفع يف بلد آخر أو العكس
مع ذكر أرقاـ النظائر يف نص الشيك و إال اعترب كل نظَت منها شيكا مستقال ،و مل جيز ادلشرع اجلزائري تعدد
نسخ الشيكات يف ىذا الصدد.

1

ب /الشيك المخطط أو الشيك المسطر:
يتميز ىذا النوع من الشيكات بوجود خطُت متوازيُت يف منت الشيك و ال تسدد قيمتو إال للمصرؼ و على ىذا
النحو فهو سند زلدد التداوؿ.
و جيوز التسطَت من الساحب أو من احلامل و ىذا حسب ادلواد

 514،513،512من القانوف التجاري و

الذي أخد فيها ادلشرع اجلزائري بنفس قواعد قانوف جنيف ادلوحد حسب مواده  39،38،37و ذلذا النوع من
الشيكات عدة فوائد منها:

 - 1راشس راشس ,األٚراق اٌرجارٌح اإلفالص  ٚاٌرظٌٛح اٌمضائٍح فً اٌمأ ْٛاٌرجاري اٌجشائزي ,اٌطثؼح اٌظازطح ,زٌٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼٍح,
تٓ ػىٕ ,ْٛاٌجشائز ,2008 ,ص .128
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 ينقص من سلاطر الضياع والسرقة والتزوير ،على أساس أف السارؽ أو ادلزور أو احلامل الغَت شرعي ال ديكنو أفيتقدـ بنفسو الستفاء مبلغ الشيك إال بتظهَته ألحد البنوؾ و ىذا األخَت عليو التحقق من شخصية حامل
1

الشيك.

ج /الشيك المعتمد أو المصدق:
يقوـ ادلسحوب عليو يف ىذا النوع من الشيك بتصديقو أو اعتماده ،و ىذا يعٍت االعًتاؼ بوجود الرصيد كايف
للشيك ،و يًتتب على اعتماد الشيك أف جيمد ادلسحوب عليو الرصيد لديو ،و هبذه الطريقة يطمئن ادلستفيد إىل
وجود الرصيد الذي يكوف الضمانة األوىل لوفاء قيمة الشيك.

2

و اعتماد البنك للشيك ليس تقدديو للقبوؿ الف الشيك قابل الدفع عند االطالع حسب القانوف ادلوحد للشيك
ادلادة  4و جل قوانُت التجارة و جاء ادلشرع اجلزائري يف مادتو  475من قانوف ذباري مواكبا ىذا الرأي إال أف
التقدًن لالعتماد يكوف من طرؼ الساحب حىت يسهل تداوؿ الشيك أو من طرؼ احلامل ،و يبقى ادلسحوب
عليو مسؤوال عن وفاء ىذا الشيك ادلعتمد إىل غاية انقضاء آجاؿ تقدًن الشيك للوفاء و ىو احلكم الذي ذكره
مشرعنا يف مادة  483من قانوف التجاري مشاطرا الرأي مع ادلشرع الفرنسي يف مادتو

 14-131من التقنُت

النقدي وادلايل.
أما يف حالة عدـ استعماؿ الشيك من طرؼ الساحب أي مل يضعو يف التداوؿ يعيده إىل مسحوب عليو فيقوـ
ىذا األخَت بتحرير مقابل الوفاء الذي كاف قد حجزه لوفاء الشيك ادلعتمد.
د /الشيك المؤشر:

 - 1أٌّٓ حظٍٓ اٌؼزًٌّ ,أوزَ طزاز اٌفاٌشِ ,زجغ طاتك ,ص .35
 - 2أيمن حسين العريمي ,أكرم طراد الفايز ,مرجع سابق ,ص .39
 - 3عبد الرحمان خميفاتي ,المرجع السابق ,ص 18
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ىذا النوع من الشيكات يقوـ ادلسحوب عليو بناءا على طلب من احلامل أو الساحب بالتأشَت على الشيك شلا
يدؿ على وجود مقابل الوفاء يف تاريخ التأشَت ،ىذا ما قضت بو ادلادة  475الفقرة  2من قانوف ذباري و نص
عليو ادلشرع الفرنسي يف تقنينو اخلاص بالنقد و ادلالية  516/2005ادلادة .5/131
و من الواضح أف ىذا النوع ال يًتتب عليو ذبميد مقابل الوفاء بل غايتو التأكد من وجود مقابل الوفاء وقت
التأشَت فقط.

1

ه /الشيك المقيد في الحساب:
و ىو الشيك الذي يقوـ ساحبو ،أو حاملو ،دبنع الوفاء بو نقدا ،بل يويف بو عن طريق توثيقو يف سجالت البنك
لصاٌف ادلستفيد ،بتقييده يف حسابو ،و يتم تقييد الشيك يف احلساب عن طريق الكتابة على ظهر الشيك عبارة
"لقيده يف احلساب" أو عبارة أخرى تفيد منع الوفاء بو نقدا ،و يقوـ القيد يف السجالت مقاـ الوفاء .و صلد أف
ادلشرع اجلزائري يف مادتو  514من قانوف التجاري قد حدا طريق ادلشرع الفرنسي يف تقنينو النقدي و ادلايل
 516-2005يف مادة  46 -131فجعل آثار الشيك ادلسطر تنصرؼ على ىذا النوع من الشيكات ،دبعٌت
يستطيع ادلسحوب عليو أي البنك أف يفي قيمة الشيك ادلقيد يف احلساب نقدا و ىذا يف استثناء أف يكوف حامل
الشيك عميل أو زبوف ذلذا البنك أو مصرفا آخرا أو مصلحة للصكوؾ الربيدية و ىذا ما جاء يف ما خيص
الشيكات ادلسطرة يف ادلادة  513من القانوف التجاري الفقرة  1و.2

2

و /الشيك السياحي أو شيكات المسافرين:
إف ىذا النوع من الشيكات يقوـ البنك بسحب شيكات على فروعو أو وكالئو يف اخلارج ويزود هبا عمالئو
ادلسافرين الذي يوقعوف عند استعماؿ الشيك أي األداء و سحب مبالغها نقدا من أي بنك .أف دور ىذه
الشيكات ىو نقل النقود الستعماذلا يف أغراض السياحة و السفر ,فبدال من أف يقوـ السائح بأخذ نقوده معو
ٔ - 1ازٌح فضًٍ ,األٚراق اٌرجارٌح فً اٌمأ ْٛاٌجشائزي ,اٌطثؼح اٌحازي ػشز ,زار ِ٘ٛح ٌٍٕشز  ٚاٌرٛسٌغ ,تٛسرٌؼح ,اٌجشائز ,2006 ,ص .119
 - 2مجدي محب حافظ ،جرائم شيك ،الطبعة الثانية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ,1996 ،ص .78
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يلجأ إىل أحد ادلصارؼ ليسلمو ادلبلغ ادلراد زلدد القيمة .و قد ذكر ادلشرع اجلزائري ذلك يف مادتو

 477الفقرة

الثانية من قانوف التجاري مسح بسحب الشيك على الساحب نفسو و ىذا ما يفعلو البنك عند سحب شيكات
ادلسافرين و لكن بشرطُت:
- 1أف يسحب الشيك من مؤسسة على مؤسسة أخرى شللوكة لساحب الشيك نفسو.
- 2أف يسحب هبذه الطريقة شيكا حلاملو بل جيب أف يعُت ادلستفيد أي يصبح شيكا امسيا.

1

ز /الشيك البريدي:
و ىو أمر من الساحب الذي ديلك حسابا يف الربيد بدفع مبلغ من النقود لصاٌف مستفيد معُت ،و يتميز الشيك
الربيدي بأنو ال يقبل التداوؿ ،و ال يستحق الدفع إال لشخص معُت فيو ،و تطبق على ىذا النوع من الشيكات
أحكاـ خاصة بو مبينة يف القانوف  03/2000ادلؤرخ يف  2000/08/05اخلاص بالربيد و ادلواصالت فحسب
ادلادة  80من نفس القانوف تطبق األحكاـ اجلزائية اخلاصة بالشيك البنكي دوف غَتىا من األحكاـ األخرى على
الشيك الربيدي ،أما آجاؿ التقدًن للوفاء فلو آجاؿ خاصة بو مدهتا اكرب من مدة اآلجاؿ ادلبينة بالنسبة للشيك
البنكي .و ىذا ألنو غَت قابل للتظهَت و ال يستطيع سحبو ألمر الغَت.

2

ح /الشيك االلكتروني:
ىو شيك تنطبق عليو كافة شروط الشيكات و مواصفاهتا ،غَت أنو ليس ورقيا بل معاًف الكًتونيا بشكل كلي ،أو
جزئي و يتضمن أمرا من الساحب إىل البنك ادلسحوب عليو باف يدفع مبلغ من النقود إلذف شخص ثالث يسمى
ادلستفيد ،و ينطبق على الشيك االلكًتوين نفس األحكاـ اليت تنطبق على الشيك العادي.

3

ط /الشيك الضمان:

 - 1ػظى ِحّٛز ػٍظى اٌؼٛاٚزجِ ,زجغ طاتك ,ص .16
 - 2ػّٛرج ػّار ,األٚراق اٌرجارٌح ٚفما ً ٌٍمأ ْٛاٌرجاري اٌجشائزي ,اٌطثؼح األٌٚى ,زار اٌرٍسٍٔٚح ٌٍٕشز  ٚاٌرٛسٌغ ,اٌمثح اٌمسٌّح ,اٌجشائز,2008 ,
ص .230
 - 3ػٍظى ِحّٛز ػٍظى اٌؼٛاٚزجِ ,زجغ طاتك ,ص .15
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تقوـ البنوؾ عادة عند تقدًن تسهيالت ائتمانية شلثلة يف صورة قروض باحلصوؿ على ضمانات من العمالء يف
الرىن الذي يقرره العميل على أموالو ادلنقولة أو العقارية و نظرا ألف بعض العمالء ليس لديهم األمواؿ الكافية
لضماف الوفاء بادلبلغ ادلقًتض ،لذلك فقد توسعت البنوؾ يف معٌت الضماف ،فطلبت من العمالء ربرير شيكات
بادلبالغ اليت اقًتضوىا دبقتضى عقد التسهيل االئتماين ،و حيتفظ البنك هبذه الشيكات لديو و يتم استنزاؿ ادلبالغ
اليت يسددىا العمالء من أصل القرض و يسلم العميل مقابلها الشيكات اليت سبق لو ربريرىا ضمانات للوفاء
بالقروض ادلمنوحة للعمالء إىل احلماية اجلنائية اليت قررىا ادلشرع للشيكات شلا يكفل هتديد العمالء بصفة دائمة و
محلهم على الوفاء بأقساط القروض.

1

ثانيا :وظائف الشيك
أ -الشيك يغني عن حمل النقود  :أنو و من خالؿ خصائص الشيك ديكن استخالص وظائف الشيكات
فأوؿ خاصية للشيك بأنو ديثل مبلغا من النقود ،و ىو هبذه اخلاصية حيقق وظيفتو ادلهمة و ادلركزية ،فيما أنو ديثل
قيمة معينة من النقود زلددة ادلقدار ،واجب الدفع لدى االطالع ،فإنو يقوـ مقامها ،و بدورىا ،و يغٍت عنها،
خاصة بعد التطور الكبَت يف التعامالت التجارية و سعتها ،فما عاد التجار حباجة إىل ادلخاطرة حبمل نقودىم و
جعلها عرضة للضياع أو السرقة ،بل يكفي أف حيمل التاجر دفًت شيكات فيشًتي بو ما يشاء من البضائع و
يويف بو مجيع التزاماتو ،و ذلك داخل البلد الواحد حيث يستخدـ الشيك للوفاء بالديوف الداخلية.
ب -الشيك أداة وفاء:
يعترب الشيك من أىم أدوات الوفاء باحلقوؽ ،كما أف قيامو بعملية الوفاء من أىم وظائفو ،و ذلك ألنو يقوـ مقاـ
النقد ،و واجب الدفع دبجرد االطالع ،فإذا قاـ شخص مدين بتحرير شيك إىل آخر دائن فإف ذلك يعترب وفاءا،

 - 1أٌّٓ حظٍٓ اٌؼزًٌّ ,أوزَ طزاز اٌفاٌشِ ,زجغ طاتك ,ص .43
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و اهناءا للحق الذي عليو ،و ىكذا يقوـ الشيك بوفاء احلقوؽ و االلتزامات بُت الناس كما انتقل من شخص إىل
آخر ،غَت أف الواقع متعلق على تنفيذ ادلسحوب عليو حقيقة.

1

المطمب الثاني :الشروط الشكمية و الموضوعية لمشيك
إف الشروط ادلوضوعية و الشكلية للشيك تعد من األمهية دبكاف ذلك ألنو على أساسها تًتتب االلتزامات و تنشأ
ادلسؤولية ,و عليو فإننا سوؼ نبُت ىذه الشروط بتفصيل بادئُت بالشروط ادلوضوعية الالزمة للشيك و ذلك دلا
ذلذه الشروط من أمهية و أثرا يف سالمة الشيك و صحتو مث نتطرؽ بعد ذلك إىل الشروط الشكلية باعتبارىا
بيانات الزمة و جيب توافرىا من أجل أف يقوـ الشيك بوظيفتو كأداة وفاء .و ىذا يف الفرعُت التاليُت:
الفرع األول :الشروط الشكمية لمشيك
يراد بالشروط الشكلية يف الشيك البيانات اليت ينبغي وجودىا يف الصك حىت يتحقق لو تلك الصفة وتوضح
خاصيتو يف كونو أداة وفاء تقوـ مقاـ النقود و ىذا ما يقتضي منا التعرض بداءة لوجوب أف يكوف الشيك زلررا مث
نتناوؿ البيانات اليت درج شراع القانوف التجاري على تطلبها يف الشيك لنبُت أثرىا حُت توافرىا أو زبلفها يف
ادلسؤولية اجلنائية عن جرائم الشيك.
و لقد نص القانوف على بيانات إلزامية يف الشيك وبيانات اختيارية وبيانات دينع القانوف ذكرىا و سنبُت فيما يلي:
أوال :البيانات اإللزامية :تتمثل البيانات اإللزامية من خالؿ ما نصت عليها ادلادة  472من القانوف التجاري
يف:
أ -ذكر كممة شيك مدرجة في نص السند نفسو بالمغة التي كتب بيا :و ىذا لتفادي أي التباس
بُت الشيك و السفتجة ادلستحقة األداء لدى االطالع كما ال يلزـ كتابة الشيك باللغة العربية بل جيوز بأية لغة و
جيوز كتابة أجزاء منو بلغات سلتلفة ،فذلك تعبَت عن إرادة الساحب الذي يوقع أسفلها.
 - 1ػٍظى ِحّٛز ػٍظى اٌؼٛاٚزجِ ,زجغ طاتك ,ص .13
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ب  -أمر غير معمق عمى شرط بدفع مبمغ معين  :جيب أف يشتمل الشيك على بياف ادلبلغ الواجب
دفعو و ال تكوف قيمة الشيك إال مبلغ نقدي فإذا كاف موضوع الشيك أي شيء غَت النقود فال نكوف بصدد
شيك بادلعٌت القانوين.
و على ذلك جيب أف تكوف قيمة الشيك زلددة ربديدا واضحا و أف تكوف واردة على مبلغ نقدي.
ج  -اسم الشخص الذي يجب عميو الدفع (المسحوب عميو) :وىو الذي يصدر إليو أمر الساحب
بدفع قيمة الشيك ويلتزـ بوفاء الشيك إىل ادلستفيد وأوجبت ادلادة  474قانوف ذباري أف يكوف ادلسحوب عليو
بنكا أو مؤسسة مشابو مع اإلشارة إىل انو ديكن أف حيرر الشيك ألمر الساحب (ادلادة
التجاري اجلزائري.

 )477من القانوف

1

و ال جيوز سحب الشيك على الساحب نفسو إال يف حالة سحبو من مؤسسة على مؤسسة أخرى شللوكة لساحبو
نفسو وبشرط أال يكوف ىذا الشيك حلاملو (ادلادة  477من القانوف التجاري اجلزائري الفقرة )3

و ذلك أف

الشيك يتضمن أمر الدفع شلا يقتضي أف يكوف الساحب شخصا غَت ادلسحوب عليو.
د  -بيان المكان الذي يجب فيو الدفع :عادة ما يكوف فرع من فروع البنك الذي يوجد بو حساب
العميل الساحب وتظهر أمهية إدراج مكاف الوفاء يف ربديد القانوف الواجب التطبيق.
ه -بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانو :أي بياف تاريخ إصدار الشيك أو ربريره وابتداءا من ىذا التاريخ
يكوف الشيك واجب الدفع دبقتضى االطالع ،وعلى ىذا األساس ال جيوز أف يتضمن الشيك إال تارخيا واحدا.
و تبدو أمهية تاريخ اإلنشاء يف ربديد آجاؿ تقدًن الشيك للوفاء (ادلادة  501من القانوف التجاري) .و بداية مدة
تقدًن االحتجاج كما يفيد يف ربديد أىلية الساحب يف إصدار الشيك و كذا وجود مقابل الوفاء.
كما تبدو أمهية ذكر مكاف إنشاء الشيك يف ربديد االختصاص القضائي احمللي للمنازعات الناشئة عن الشيك.
 - 1ػثس اٌمازر اٌثمٍزاخ ,اٌمأ ْٛاٌرجاري اٌجشائزي ,زٌٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼٍح ,تٓ ػىٕ ,ْٛاٌجشائز ,2010 ,ص .140
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ال يشًتط القانوف أف يكوف مكاف اإلصدار ىو نفسو ادلكاف الذي جيب فيو الدفع ،و إذا مل يبُت يف الشيك مكاف
اإلنشاء يعترب إنشائو قد مت يف ادلكاف ادلذكور جبانب اسم الساحب.
و ذبدر اإلشارة إىل أف ادلشرع اجلزائري رتب دبوجب ادلادة  537من القانوف التجاري عقوبة مالية على كل من
أصدر شيكا ومل يبُت فيو إصداره أو تارخيو.

1

و -توقيع من اصدر الشيك (الساحب):
و ساحب الشيك ىو الذي ينشئو ويعد ادلدين األصلي فيو (ـ

 )482و من مث جيب أف يشتمل الشيك على

توقيع الساحب بإمضائو أو خبتمو أو ببصمة إصبعو.
و ربصل البنوؾ عادة على توقيع العميل وربفظها لديها دلضاىاهتا بتوقيعو على الشيكات اليت ترد إليها موقعو منو
وبذلك ديكنها التحقق من صدور الشيكات عنو ويعتد بالتوقيع ،وال يشًتط أف يتضمن اسم الساحب ولقبو ما
داـ اسم الساحب مكتوب على الشيك ،كما ال يشًتط التوقيع بذات اللغة اليت هبا الشيك.
ودبقتضى ادلادة  473من القانوف التجاري ،إذا خال السند من إحدى ىذه البيانات ،فال يعترب شيكا إال يف
األحواؿ ادلنصوص عليو يف الفقرات التالية:
 إذا خال الشيك من بياف مكاف الوفاء فاف ادلكاف ادلبُت جبانب اسم ادلسحوب عليو يعترب مكاف الوفاء ،فإذاذكرت عدة أمكنة جبانب اسم ادلسحوب عليو فيكوف الشيك واجب الدفع يف ادلكاف ادلذكور أوال.
 إذا مل تذكر ىذه البيانات أو غَتىا يكوف الشيك واجب الدفع يف ادلكاف الذي بو احملل األصلي للمسحوبعليو.
إف الشيك الذي مل يذكر فيو مكاف إنشائو يعترب إنشائو قد مت يف ادلكاف ادلبُت جبانب اسم الساحب ،و منو حىت
ينشا صحيحا جيب أف تتوافر فيو البيانات اإللزامية باستثناء تلك اخلاصة دبكاف اإلنشاء والوفاء.

 - 1ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذًِ ,زجغ طاتك ,ص .26
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أما إذا خلى الشيك من البيانات اإللزامية األخرى فال يعترب شيكا من الوجهة القانونية.

1

ثانيا :البيانات االختيارية:
ديكن أف يشتمل الشيك على بيانات ىدفها زيادة ضمانات احلامل ،أو إنقاص أعباء الساحب على أف ال زبالف
نصا يف القانوف و ىذه البيانات ىي:
 - 1تعيُت ادلستفيد (ادلادة  :)476مل يشًتط ادلشرع تعيُت ادلستفيد يف الشيك بل ترؾ أمر ربديده إىل الساحب
وذلك عرب ثالث حاالت و ىي :ذكر اسم ادلستفيد يف الشك مع إضافة شرط ألمر أو ليس ألمر ,أو ذكر كلمة
حلاملو ,أو عدـ ذكر اسم ادلستفيد الذي يعد دبثابة الشيك حلاملو.
 - 2ادلوطن ادلختار (ادلادة  :)478أجازت ادلادة  478من القانوف التجاري أف يكوف الشيك واجب الدفع يف
موطن الغَت سواءا بادلنطقة اليت يوجد فيها موطن ادلسحوب عليو أو دبنطقة أخرى ،على أف يكوف الغَت مصرفا أو
مكتب الصكوؾ الربيدية ولكن ال ديكن تعيُت ىذا ادلوطن بالرغم عن إرادة احلامل إال إذا كاف الشيك مسطرا أو
ادلوطن معينا بالبنك ادلركزي اجلزائري يف نفس البلد.
 - 3الضماف االحتياطي (ادلادة  :)499-497نادرا ما يلجا إىل الضماف احتياطي كوف الشيك يعترب أداة وفاء
عكس السيفنجة ،كما أف أحكاـ الضماف االحتياطي ىي نفسها ادلقررة يف السفتجة ،و ىو ضماف مقدـ من
طرؼ شخص يضمن الوفاء دببلغ الشيك.
و جيوز أف يكوف الضماف االحتياطي من الغَت ماعدا الساحب وادلسحوب عليو والضامن كفيل متضامن والتزامو
التزاـ صريف.
شرط الرجوع بدوف مصاريف أو بدوف احتجاج (ادلادة  )517كما أجاز ادلشرع للساحب إدراج شرط الرجوع
بدوف مصاريف أو بدوف احتجاج.

2

 - 1ػثس اٌمازر اٌثمٍزاخِ ,زجغ طاتك ,ص .142
 - 2ػثس اٌمازر اٌثمٍزاخِ ,زجغ طاتك ,ص .144
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ثالثا :البيانات الممنوعة:
ىي البيانات اليت تعرقل وظيفة الشيك يف الوفاء لدى االطالع و ىذه البيانات ىي:
 شرط القبوؿ (ادلادة  475من القانوف التجاري) حيث نص ادلشرع انو الخيضع الشيك لشرط القبوؿ وإذا كتبعلى الشيك بياف القبوؿ عد كأف مل يكن دبعٌت إبطاؿ الشرط.
 بياف تاريخ استحقاؽ الشيك :ألنو واجب الدفع فورا. شرط إيداع للتحصيل :دبعٌت انو ال جيوز اشًتاط عدـ دفع الشيك نقدا و وجوب إيداعو يف احلساب. -شرط الفائدة :الف الشيك يستبعد كل فكرة لالئتماف ويلزـ أف يعطى احلق استفاء مبلغ زلدود فورا.

1

الفرع الثاني :الشروط الموضوعية لمشيك
إف الشروط ادلوضوعية للشيك ىي األىلية ,و الرضا ,و احملل ,و أخَتا السبب و سنذكرىا تباعاً فيما يلي:
أوال :األىمية:
إف األىلية عندنا يف القانوف ادلدين تكتمل ببلوغ الشخص سن  19سنة من العمر وفق ما نصت عليو ادلادة 40
من القانوف ادلدين  ،2بعض األحياف قد يريد الشخص قبل السن مباشرة األعماؿ التجارية و ىنا اشًتط ادلشرع يف
ادلادة  05من القانوف التجاري من بلغ سن  18سنة و أراد مزاولة التجارة أف يتحصل على إذف مسبق من والده
أو أمو أو على قرار من رللس العائلة مصادؽ عليو من احملكمة فيما إف كاف والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنو
سلطتو األبوية بالًتشيد و مىت رشد الشخص صار مأذونا لو يف أف يتصرؼ يف أمواؿ ذبارتو و من بُت ما يقوـ بو
ىو التوقيع على الشيكات و ما إىل ذلك وفق ألحكاـ ادلادة  06من القانوف التجاري و ىذه التصرفات تعد
صحيحة لصدورىا عن ذي أىلية.

 - 1ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذًِ ,زجغ طاتك ,ص .29
 - 2أٔظز اٌّازج  ِٓ 40اٌمأ ْٛاٌّسًٔ اٌجشائزي اٌّؼسي  ٚاٌّرُّ ٌظٕح .1975
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أما من مل يكن مأذونا لو و ذلك بعدـ ترشيده لصغر سنو فاف ما ينشئو من التزامات تعد باطلة بطالناً مطلقا أو
نسبيا على حسب أحواؿ سنو و لو أصدر غَت ادلرشد شيكا فهل من حقو أف حيتج بو يف مواجهة ادلستفيد منو
هبذا البطالف أـ ال؟
إف حرية إصدار شيك بدوف رصيد وفق أحكاـ ادلادة

 374من قانوف العقوبات ال زبتلف عن اجلرائم العادية

األخرى ،و من مث فإهنا زبضع دلا زبضع لو من قواعد و أحكاـ لًتتيب ادلسؤولية اجلزائية فإنو يكوف بطالف االلتزاـ
الناشئ عن الشيك عن األثر يف صحة الشيك باعتباره ورقة ذبارية تتضمن أمر بالدفع دبجرد االطالع و تقوـ
مقاـ النقود يف التعامل أي أهنا تتجرد و تستقل عن االلتزاـ الذي كاف سببا يف وجودىا و من مث يستوى أف يكوف
ىذا االلتزاـ صحيحا أـ باطال ،و ىذا يعٍت أف بطالف أو صحة االلتزاـ ال يعوؿ عليو يف ربديد مسؤولية ساحب
الشيك بل و لو كاف االلتزاـ باطال مدنيا نتيجة نقص يف أىلية الساحب فإف ىذا ال حيوؿ دوف ربقيق ادلسؤولية
اجلنائية للساحب إذا ثبت أف الشيك الذي أصدره مل يكن لو وقت إصداره رصيد أصال أو كاف غَت كاؼ و من
مث فاف القاصر الذي يسحب شيكا دوف رصيد يساؿ جزائيا و ال يستطيع التهرب من ادلسؤولية اجلزائية و إف
أمكن مراعاة أحوالو باعتباره حدثا مل يكمل بعد سن الثامنة عشر.
أما إذا كاف ساحب الشيك رلنونا أو معتوىا وقت سحب الشيك و ثبت حقيقة انو كاف فاقد الوعي و اإلدراؾ
وقت إصدار الشيك فاف ادلسؤولية اجلزائية تنتفي يف ىذه احلالة تبعا للقواعد العامة يف موانع ادلسؤولية وذلك يف
ادلادة  47من قانوف العقوبات.
ثانيا :الرضا :و يقصد بالرضا اذباه إرادة احملرر إىل قبوؿ التزاـ عليو عن طوع و اختيار بتوقيعو الشيك.

و

لصحة التزاـ احملرر ,جيب أف يكوف رضاؤه موجوداً ,و سليماً ,و خالياَ ًً من أي عيب من عيوب اإلرادة كالغلط,
و اإلكراه ,و التدليس ,و الغنب وإال كاف التزامو قابالً لإلبطاؿ دلصلحتو .فإذا وقع احملرر الشيك ربت تأثَت وسائل
احتيالية استعملها ادلستفيد بأف كاف احملرر مثالً طاعناً يف السن ضعيف البصر و أومهو ادلستفيذ بأنو يوقع وثيقة
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تأمُت على احلياة دلصلحتو ,كاف توقيع احملرر قابالً لإلبطاؿ فلو أف يتمسك بإبطاؿ الشيك قبل ادلستفيد و قبل
احلامل السيئ النية .أما احلامل حسن النية الذي جيهل وجود العيب عند انتقاؿ الشيك إليو فال حيق التمسك
ذباىو بالبطالف.

1

ثالثا :المحل :زلل االلتزاـ يف الشيك ىو دائما مبلغ زلدد من النقود و جيب أف يكوف احملل دائما ,شلكنا,
و مشروعا ,و ادلالحظ أف يتعُت ادلبلغ من البيانات اإللزامية و بالتايل ففي حالة خلو الشيك من ادلبلغ بطل
االلتزاـ النعداـ زللو و ىو بطالف حيتج بو على كل حامل ألنو ظاىر يف الورقة و ال يتصور أف يكوف حامل ىذا
الشيك حسن النية.
رابعا :السبب :السبب يف العقد ىو الباحث و الدافع الشخصي الذي حيمل ادلتعاقد على إنشاء العقد
و يشًتط فيو أف يكوف مشروعا و يفًتض أف السبب مشروعا حىت يثبت العكس و سبب الشيك ىو العالقة
األصلية بُت الساحب و ادلستفيد و الذي يعرب عنو بوصوؿ القيمة ,أو القيمة الواصلة.
و إذا حرر الشيك وفاء لدين غَت مشروع كالقمار مثال بطل التزاـ الساحب كما يبطل ذات االلتزاـ إذا حرر
الشيك وفاء لدين قائم مث أبطل أو فسح أو انقضى و ديكن للساحب التمسك ببطالف التزامو النعداـ السبب أو
زوالو ذباه ادلستفيد األوؿ و احلامل سيئ النية دوف احلامل حسن النية طبقا لقاعدة تطهَت الدفوع.

 - 1ػّٛرج ػّارِ ,زجغ طاتك ,ص .218
 - 2ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذًِ ,زجغ طاتك ,ص .31
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المبحث الثاني :أركان جرائم الشيك
باعتبار الشيك أداة وفاء مثل النقود ,و ألداء الغرض ادلوضوع لو و ىي تسهيل ادلعامالت بُت األفراد إال أف
بعض منهم أساء استعماؿ الشيكات بغية التوصل عن طريقها إىل االستيالء على أمواؿ الغَت و ذلك باستعماؿ
طرؽ احتيالية اذبو ادلشرع إىل ذبرديها يف نصي ادلادتُت  374و  375من قانوف العقوبات رتبها ادلشرع حسب
أمهيتها و شيوعها على أرض الواقع فكانت جردية إصدار شيك بدوف رصيد نتناوذلا يف ادلطلب األوؿ ,و تسليم
أو قبوؿ أو تظهَت شيك بدوف رصيد و جعلو كضماف يف ادلطلب الثاين ,أما ادلطلب الثالث فيضم جردييت تزوير و
تقليد الشيك .
المطمب األول :جريمة إصدار شيك بدون رصيد
تعترب جردية إصدار شيك بدوف رصيد من اجلنح اخلطَتة اليت جرمها ادلشرع ذلك ألف تفشي ىذه اجلردية يف أرض
الواقع يؤدي إىل فقداف األفراد للثقة يف الشيك كأداة وفاء غَت أف ادلشرع قد فرض لقياـ اجلردية استيفاء أركاهنا أي
الركن الشرعي ,و الركن ادلادي ,و الركن ادلعنوي و اليت ستكوف زلل دراستنا يف الفروع اآلتية:
الركن الشرعي يضم جرديتُت الفقرة 1و  3من نص ادلادة  374ذلك ألنو ال يوجد اختالؼ بينهما .
الفرع األول :الركن الشرعي
يتحدث الركن الشرعي عن ادلادتُت  374من قانوف العقوبات و ادلادة  540من القانوف التجاري و كذا اجلزاء
الذي وضعو ادلشرع للجردية و ذلك بالتفصيل فيما يلي :
تتحقق اجلردية بالفعل الصادر عن الشخص فتتخذ صورة مادية معينة و زبتلف األفعاؿ ادلادية باختالؼ نشاطات
األشخاص و ىذا ما جيعل ادلشرع يتدخل لتحديد فئة األفعاؿ الضارة أو اخلطرة على سالمة أفراد اجملتمع فينهي
عنها دبوجب نص قانوين جزائي جيرـ األفعاؿ و حيدد عقوبة من يأيت على ارتكاهبا.
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تنص ادلادة األوىل من قانوف العقوبات على أنو " :ال جردية وال عقوبة أو تدبَت أمن بغَت قانوف" ،و يف جردية
إصدار شيك بدوف رصيد صلد أف ادلشرع قد نص يف ادلادة  374من قانوف العقوبات على أنو :يعاقب باحلبس
من سنة إىل  5سنوات و بغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص يف الرصيد :
 - 1كل من أصدر بسوء نية شيكا ال يقابلو رصيد قائم ،و قابل للصرؼ أو كاف الرصيد أقل من قيمة الشيك
أو قاـ بسحب الرصيد كلو أو بعضو بعد إصدار الشيك أو منع ادلسحوب عليو من صرفو .
 -2كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا يف الظروؼ ادلشار إليها يف الفقرة السابقة مع علمو بذلك .
 -3كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشًتط عدـ صرفو فورا بل جعلو كضماف .و قد وردت ىذه ادلادة
ادلتعلقة جبردية إصدار شيك بدوف رصيد حسب موقعها يف قانوف العقوبات بالقسم الثاين الذي ورد بعنواف:
النصب و إصدار شيك بدوف رصيد من الفصل الثالث ادلتعلق باجلنايات و اجلنح ضد األمواؿ من الباب الثاين
الذي حيتوي على اجلنايات و اجلنح ضد األفراد من الكتاب الثالث الوارد بعنواف اجلنايات واجلنح و عقوباهتا من
اجلزء الثاين ادلتعلق بالتجرًن من قانوف العقوبات و الذي صدر دبوجب األمر رقم  156-66ادلؤرخ يف  18صفر
عاـ  1386ادلوافق ؿ  8يونيو  1966ادلتضمن قانوف العقوبات.

1

الفرع الثاني :الركن المادي
إف ادلشرع بعد إلغاءه لنص ادلادتُت  538و  539من القانوف التجاري اجلزائري وفقا لنص ادلادة  09من
بشف ربديد أحكاـ ىذه
التعديل ( ،)2005/02/06وجب الرجوع لنص ادلادة  374من قانوف العقوبات أ
اجلنحة ،مث نكمل بقية األحكاـ دبقتضى نصوص ادلواد  540إىل  543من القانوف التجاري اجلزائري ،و من
ىذا ادلنطق و بعد مراجعة نص ادلادة  374من قانوف العقوبات اجلزائري اتضح لدينا باف ىناؾ عدة أفعاؿ قد
السحب و زبتلف فيما بينها إال أهنا يشًتؾ مجيعها يف كوهنا تشكل اعتداء على الثقة العامة اللصيقة
يرتكبها ا
 -1تٍغثس ٌالٛذح  ٚآذز ,ْٚجريمة إصدار شيك بدون رصيد عمى ضوء قانون العقوبات و االجتهاد القضائي ،مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة
العميا لمقضاة ،الجزائر ،2005/2004 ،ص .06
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بالشيك بوصفو أداة وفاء أو وسيلة دفع واجبة األداء دبجرد االطالع ،فإذا ما اقًتنت ىذه األفعاؿ بسوء نية
1

الساحب قامت اجلردية عن طريق توفر الركن ادلادي و ادلعنوي ذلا.

و يتوفر الركن ادلادي يف عدة صور لقياـ اجلردية وقوع أحدىا و ىذه الصور كالتايل:
أوال :انعدام الرصيد :و ىي الصورة اليت يكوف فيها اجلاين خاوي الوفاض ،ليس لو حساب جاري بالبنك،
أو أنو حساب و لكن دوف وعاء مادي.
إصدار شيك ال يقابلو رصيد قائم و قابل للصرؼ ،أو كاف الرصيد اقل من قيمة الشيك ،فهذا السلوؾ يتكوف
من شقُت أوذلما إصدار الشيك و اإلصدار ىنا يعٍت إنشاؤه بالتوقيع عليو من طرؼ الساحب مث طرحو للتداوؿ
فالساحب ىنا أو وكيلو يتخلى عن حيازة الشيك.
فبعد إنشاؤه يقوـ بتسليمو للمستفيد ,و بالتايل فمرحلة اإلصدار تتم بتخلي الساحب أو نائبو عن حيازة الشيك
بنقلها للمستفيد ,و من الطبيعي أف يكوف التسليم طواعية فال يعتد باحليازة إذا سبت بالسرقة و الضياع .و إما
الشق الثاين فيتمثل يف عدـ وجود رصيد قائم و قابل للصرؼ و كاؼ أي زلدد دببلغ معُت و ٍو
مساو لقيمة
الشيك على األقل.
يقتضي اإلصدار التحرير ادلادي للشيك و عرضو للتداوؿ و من مث فاف جنحة إصدار شيك بدوف رصيد ىي
جنحة مركبة تتكوف من عنصرين :إنشاء الشيك أي كتابتو و ربريره ،و طرحو يف التداوؿ ،أي تسليمو إىل
ادلستفيد أو احلامل.
من أنشأ شيكا مث سرؽ منو
يعاقب القانوف على إصدار الشيك و ليس على إنشاء شيك ينتفي فيو الرصيد ،ؼ
فال يتعرض للعقاب إذا كاف ىذا الشيك بدوف رصيد.

2

1

 زغٍش أحّس ,اٌشٍه ٚفك اٌرؼسٌالخ اٌجسٌسج ٌٍمأ ْٛاٌرجاري اٌجشائزي ,زفاذز اٌظٍاطح  ٚاٌمأ ,ْٛاٌؼسز اٌزاتغٚ ,رلٍح ,2011 ,ص .151 -1ػثس اٌحىُ فٛزج ,جزائُ االحرٍاي  ٚإٌصة  ٚذٍأح األِأح  ٚاٌشٍه  ٚأٌؼاب اٌمّار فً ضٛء اٌفمٗ  ٚاٌمضاء  ٚإٌمض ,زار اٌّطثٛػاخ
اٌجاِؼٍح ,اإلطىٕسرٌح ,2003 ,ص 65
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ثانيا :عدم وجود رصيد كاف
يأخذ عدـ وجود رصيد كاؼ أربعة أشكاؿ ثالثة منها منصوص عليها يف الفقرة  1من ادلادة  374و الشكل
الرابع يف الفقرة . 2
أ-عدم وجود رصيد قائم قابل لمصرف و كاف :لكي تقوـ اجلردية جيب أف يكوف للساحب رصيد يف
ذمة ادلسحوب عليو و أف يكوف قائما أي موجودا وقت إصدار الشيك كما يشًتط أف يكوف ىذا الرصيد قابال
للصرؼ ،أي أف يكوف الرصيد ادلايل زلددا دببلغ معُت و أف يكوف كافيا لتسديد مبلغ الشيك ادلسحوب وقت
سحبو .
جيب أف يكوف الرصيد قائما قبل وضع الشيك للتداوؿ أي قبل إصدار الشيك عمليا يكفي أف يكوف الرصيد
موجودا عند تقدًن الشيك للدفع ،و لكن اجلردية تكوف قائمة شرعا إذا كاف الرصيد غَت كاؼ وقت إصدار
الشيك حىت و إف مأل الرصيد بعد إصداره ،وإذا كتب الشيك باألحرؼ الكاملة وباألرقاـ معا فالعربة عند
االختالؼ للمبلغ ادلكتوب باألحرؼ الكاملة .
و اجلردية تتم إذا كاف الرصيد موجودا و لكنو غَت قابل للسحب بسبب احلجز القضائي مثال و يشًتط يف ىذه
احلالة أف يكوف الساحب على علم بذلك و إال انتفت مسؤوليتو .
ب -سحب الرصيد كمو أو بعضو بعد إصدار الشيك :قد يكوف للساحب رصيد لدى ادلسحوب
عليو لكنو غَت كاؼ لدفع قيمة الشيك فتقوـ يف ىذه احلالة اجلردية و لو حصل ادلستفيد على رصيد الغَت كاؼ
ادلوجود وال يهم قيمة النقص يف الرصيد عن قيمة الشيك من حيث تفاىتها أو جسامتها لقياـ اجلردية ،فالعربة
بعدـ كفاية مقابل الوفاء لتسديد مبلغ الشيك.

1

 -1بمغيث ياقوتة و آخرون ،مرجع سابق ,ص 04
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و يتحقق الركن ادلادي للجردية إذا ما قاـ الساحب بأخذ الرصيد من الشيك بعد إصداره للمستفيد سواءا كاف
كل رصيد أو جزء منو مىت كاف الباقي منو ال يف بقيمة الشيك .جيب أف يبقى الرصيد قائما منو تاريخ إصدار
الشيك بصرؼ النظر عن تاريخ تقدديو للوفاء ،و تدفع قيمة الشيك بصرؼ النظر عن تاريخ تقدديو للوفاء
و بعبارة أخرى جيب أف يتوفر وقت إصدار الشيك و أف يظل كذلك حىت يقدـ الشيك للصرؼ و يتم الوفاء
بقيمتو ،ىذا ما خلص إليو القضاء اجلزائري إذ اعتربت احملكمة العليا أف تقدًن الشيك بعد تاريخ االستحقاؽ أي
بعد ادلدة اليت يقدـ فيها الوفاء احملددة يف ادلادة  501من القانوف التجاري ب  20يوما يعترب كافيا لقياـ اجلردية،
و بناء على ذلك تقوـ اجلردية حىت إف قدـ الشيك للمخالصة شهورا بعد ربريره.
و قد عللت احملكمة العليا ذلك تارة على أساس أنو بإصدار الشيك تنتقل ملكية الرصيد إىل ذمة ادلستفيد و من
مث ال يتمتع الساحب بعد ذلك بأي حق على ىذا الرصيد و تارة أخرى على أساس ادلادة  503الفقرة األوىل
من القانوف التجاري اليت تنص على أنو يف حالة توافر الرصيد جيب على ادلسحوب عليو أف يستويف قيمة الشيك
حىت بعد انقضاء األجل احملدد لتقدديو .
كما جيوز تقدًن الشيك للمخالصة قبل اليوـ ادلعُت فيو كتاريخ إلصداره و ىذا ربصيل لطبيعة الشيك الذي ىو
أداة دفع و أداء يف احلاؿ و ليس أداة قرض.

1

ج -إصدار أمر لممسحوب عميو بعدم الدفع :يقوـ الركن ادلادي يف ىذه احلالة بأمر الساحب
ادلسحوب عليو و ذلك بعد إصدار الشيك بعدـ دفع قيمتو ،فتقع اجلردية دبجرد صدور األمر بعدـ الدفع ،إال أف
ادلشرع اجلزائري أباح ادلعارضة يف دفع قيمة الشيك يف حالة ضياعو أو تفليس حاملو و ىو ما استقرت عليو
احملكمة العليا من خالؿ قرارىا الصادر يف  1981-12-10حبيث اعتربت أنو :ال ديكن للساحب ادلعارضة يف

 -أحسن بوسيقعة ،مرجع سابق ،ص .332
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دفع الشيك إال يف احلاالت ادلنصوص عليها يف ادلادة  503من القانوف التجاري و ىي حاالت فقداف الشيك
أو إفالس حاملو.
كما أف القانوف ادلصري يبيح ادلعارضة يف دفع قيمة الشيك يف حالة سرقتو ،و قد أخذ القضاء اجلزائري هبذه
احلالة إال أنو متشدد يف قبوذلا حبيث يكوف ذلك متوقفا على تقدًن الدليل القاطع على قياـ السرقة و يف ىذا
الصدد قضت احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يف  1994-07-24بأنو :إذا كاف من اجلائز ادلعارضة يف دفع
قيمة الشيك يف حالة السرقة فإف ىذا متوقف على تقدًن الدليل القاطع ذلك أف االدعاء ادلدين وحده ال يكفي
يف غياب حكم أو قرار قضائي هنائي يؤكد االدعاء .
و يف قرار آخر قضت أنو :إذا كانت سرقة الشيك من صاحبو من األسباب اليت تعفيو من ادلسؤولية اجلزائية يف
حالة إصداره دوف رصيد فإف األخذ هبذا الدفع يقتضي بالضرورة إثبات واقعة السرقة بوثيقة صادرة عن اجلهات
ادلختصة و ىذا غَت وارد يف القرار ادلطعوف فيو.

1

د -أن يكون الرصيد موجودا و كاف و لكنو غير قابل لمسحب :
و تتحقق ىذه احلالة بتوافر الرصيد الكايف لدى ادلسحوب عليو مع عدـ إمكانية سحب احلجز القضائي مثال،
أو يف حالة إذا كاف الساحب تاجرا أشهر إفالسو و العربة لوقوع اجلردية أف يكوف الرصيد غَت قابل للسحب وقت
إعطاء الشيك.
أما إذا حدث و أف ربققت عدـ قابلية السحب بعد إعطاء الشيك ،فإف اجلردية تنتفي يف ىذه احلالة كأف
يصدر الساحب الشيك مث حيجز على مالو لدى ادلسحوب عليو أو يشهر إفالسو وبالتايل فانو يشًتط يف ىذه
احلالة أف يكوف الساحب على علم بعدـ قابلية السحب و إال انتفت مسؤوليتو.
 بمغيث ياقوتة وآخرون ،مرجع سابق ,ص .21 -بمغيث ياقوتة وآخرون ،مرجع سابق ,ص .19

1
2
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أما إذا تعمد اجلاين عدـ صرؼ الشيك بادلغايرة يف التوقيع أو استعماؿ منوذج مغاير فاف الصورة ال تتغَت ويتحقق
الركن ادلادي طادلا تعمد اجلاين عدـ قابلية الشيك للصرؼ.

1

ه -قبول أو تظيير صادر في الظروف المذكورة سابقا مع العمم بذلك :
و ىي الصورة ادلشار إليها يف الفقرة  2من ادلادة  374فإذا كاف القانوف يعاقب الساحب إذا أصدر شيكا بدوف
رصيد أو كاف رصيده اقل من قيمة الشيك أو قاـ بسحب الرصيد كلو أو بعضو بعد إصدار الشيك أو منع
ادلسحوب عليو من صرفو فإنو يعاقب أيضا ادلستفيد من الشيك الذي يقبل أو يظهر شيكا صادرا يف الظروؼ
ادلذكورة مع علمو بذلك 2 .و رغم ذلك قاـ بقبوؿ أو تظهَت ىذا الشيك فانو ال يفلت من العقاب شانو يف ذلك
شاف الساحب الذي أصدر شيكا بدوف رصيد ،و أف كاف اذلدؼ من عقاب ىذا األخَت ىو محاية الثقة يف
ادلعامالت بُت األفراد.

3

الفرع الثالث :الركن المعنوي
تشًتط ادلادة  374من قانوف العقوبات لقياـ جردية إصدار شيك بدوف رصيد أف يكوف زلرر الشيك سيئ النية،
و ادلقصود بسوء النية يف ىذا اخلصوص علم مصدر الشيك بعدـ وجود رصيد لديو عند البنك ادلسحوب عليو
وقت إصداره للشيك أو كاف من السهل عليو بعدـ الوفاء .
ىذا و يعترب سوء النية مفًتضا و يستخلص من علم الساحب وجود أو عدـ كفاية الرصيد ،و ىذا ما قررتو
احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يف  1999 -07 -26حيث جاء فيو" :حيث أف الركن ادلعنوي للجردية
ادلنصوص و ادلعاقب عليها بادلادة  374من قانوف العقوبات ىو مفًتض حبيث يستخلص سوء النية دبجرد العلم

1

 ػثس اٌحىٍُ فٛزجِ ,زجغ طاتك ,ص .65 أحظٓ تٛطمٍؼحِ ,زجغ طاتك ,ص .3343
 تٍغٍس ٌالٛذح  ٚآذزِ , ْٚزجغ طاتك ,ص .222
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بإصدار شيك ال يقابلو رصيد قائم للصرؼ ."...
كما أف علم ادلستفيد بعدـ وجود رصيد للشيك ادلدعى بو ال حيوؿ دوف قياـ اجلردية و بالتايل توقيع العقوبة .
المطمب الثاني :تسميم أو قبول أو تظيير شيك بدون رصيد كضمان
أشارت ادلادة  374يف فقرهتا إىل ىذه الصورة ،و تتمثل يف إصدار شيك و جعلو كضماف أي اشًتاط عدـ
صرفو فورا ،و ىذا خيالف طبيعة الشيك يف حد ذاتو كأداة وفاء ال أداة قرض ,فإذا كاف القانوف جيرـ إصدار
شيك بدوف رصيد دبختلف صوره ،فإنو جيرـ أيضا إصدار شيك و اشًتاط عدـ صرفو فورا ،أي جعلو كضماف ،و
كذا قبوؿ مثل ىذا الشيك و تظهَته ،و تأخذ اجلردية ثالثة مظاىر و ىي اآليت بياهنا يف فروع:
الفرع األول :الركن المادي
أوال :تسميم شيك كضمان :و يدخل ضمن تسليم الشيك كضماف تسليم شيك موقع على بياض ،و يف
ىذا االذباه قضت احملكمة العليا بأف تسليم شيك إىل ادلستفيد موقع على بياض ال يعفي صاحبو من ادلسؤولية
اجلزائية يف حالة ما إذا قدـ الشيك للمخالصة و تبُت أنو بدوف رصيد ،و من ىذا القبيل أيضا االتفاؽ احلاصل
بُت الساحب و ادلستفيد ،و ىو تاجر ,على أف يسلم األوؿ للثاين الشيك بدوف ذكر قيمتو و على أف يرد
الشيك لصاحبو لتحديد ادلبلغ الواجب دفعو بعد استالمو كامل البضاعة .
ثانيا :قبول شيك كضمان :يعد قبوؿ الشيك كضماف ادلظهر الثاين للجردية ،و بوجو عاـ تعترب احملكمة
العليا أف تسليم شيك على بياض و قبولو على ىذا النحو مها صورتاف لتسليم شيك و قبولو على سبيل
الضماف.

1

 -أحظٓ تٛطمٍؼحِ ,زجغ طاتك ,ص .338
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و يف ىذا الصدد قضى بأف اعًتاؼ ادلتهمُت ،األوؿ بإصدار شيك على بياض و الثاين بقبولو جلعلو كضماف ،ال
حيوؿ دوف متابعتهما و إدانتهما.
غَت أنو يتعُت التذكَت بأف النيابة العامة ىي وحدىا ادلخولة قانونا مباشرة الدعوى العمومية و من مث فإذا تابعت
النيابة من سلم الشيك كضماف و غضت الطرؼ عن ادلستفيد من الشيك ،فانو من غَت اجلائز مؤاخذة اجمللس
على عدـ مالحقة ىذا األخَت ألف النيابة العامة ىي وحدىا صاحبة سلطة ادلتابعة اجلزائية.

1

يعترب ادلستفيد من الشيك يف حالة قبولو لشيك بدوف رصيد و علمو بذلك شريكا يف اجلردية فلوال قبولو ما قامت
اجلردية أصال ،و كذلك احلاؿ من قبلو كضماف لدين لو على الساحب ،ليجرد بذلك الشيك من طابعو القانوين
كوسيلة دفع فوري و ذلذا نص ادلشرع اجلزائري على ذبرًن ىذا السلوؾ بعد توافر الركن ادلادي
جلردية ادلستفيد طبقا لنص ادلادة  374من قانوف العقوبات اجلزائري.

و ادلعنوي

2

ثالثا :تظيير شيك سمم أو قبل كضمان
إف تظهَت شيك سلم أو قبل كضماف ىو ادلظهر الثالث للجردية ،و الركن ادلادي يف ىذه اجلردية يتمثل يف تظهَت
الشيك سواءا يكوف يف تسليم و قبوؿ شيك كضماف وفقا للفقرة السابقة ،كما يشمل فعل جعل الشيك كضماف
طبقا لنص الفقرة الرابعة من ادلادة  374من قانوف العقوبات اجلزائري بقوذلا " :كل من أصدر أو قبل أو ظهر
شيكا أو اشًتط عدـ صرفو فورا بل جعلو كضماف" و ادلشرع يهدؼ من وراء ىذا إىل منع وقوع اجلردية ىذا يف
حالة إذا مل يقبلو ادلستفيد أو احلامل كسند ذباري للتعامل لوقوعو يف دائرة احلضر القانوين ،من أجل احلفاظ على
سالمة التعامل بالشيكات و الثقة هبا كأداة مطلقة يف التعامل.

3

ادلظهر لو ديكن أف يكوف شريكا يف جردية حسب حالة إذا كاف علم بعدـ وجود رصيد أو عدـ كفايتو ،و لكن
 أجظٓ تٛطمٍؼحِ ,زجغ طاتك ,ص .3392
 زغثش أحّسِ ,زجغ طاتك ,ص .154 -3دغيش أحمد ،مرجع سابق ،ص .154
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ادلشرع اجلزائري مل حيدد نوع التظهَت الذي يوجب عقوبة إصدار شيك بدوف رصيد و بالتايل و تطبيقا لنص ادلادة
 374فكل من ظهر شيكا صادر يف الظروؼ ادلبنية سلفا مع علمو بذلك يكوف مشاركا يف اجلردية

و تًتتب

عليو العقوبة نفسها .
أما ادلشرع ادلصري فقد قرر أف التظهَت الذي يوجب االشًتاؾ يف اجلردية ىو التظهَت الناقل (ادلادة  534فقرة 2
من قانوف التجارة) و بالتايل فالتظهَت التوكيلي ال يوجب عقوبة إصدار شيك بدوف رصيد بشرط أف يكوف عادلا
بنقص أو انعداـ الرصيد.

1

الفرع الثاني :الركن المعنوي
الركن ادلعنوي ذلذه اجلردية حيث يشًتط توافر القصد اجلنائي و ىو العلم احلقيقي و اإلرادة ادلختارة يف السلوؾ
اجلرمي مقًتنا ذلك بالوقت الذي فيو استيالـ الشيك بالقبوؿ أو يف الوقت الذي مت تظهَته عند القياـ بعملية
التظهَت و ىذا حىت تقوـ اجلردية ،حيث تنتفي ىذه األخَتة إذا كاف علم القابل أو ادلظهر متأخرا عن عملييت
القبوؿ أو التظهَت بشرط أف يتأسس باعتباره رلنيا عليو.

2

المطمب الثالث :تزوير و تقميد الشيك
الفرع األول :الركن الشرعي
ككل اجلرائم جيب أف ينص القانوف على ذبرًن ىذا التصرؼ و ىذا ما جاء يف قانوف العقوبات يف مادتو 375
يعاقب ادلشرع اجلزائري كل من ارتكب جردية تزوير و تقليد على شيك باحلبس من سنة إىل عشر (  )10سنوات
و بغرامة ال تقل عن قيمة الشيك ،و يعترب التصرؼ تزويرا على الشيك إذا كاف بإحدى الطرؽ ادلذكورة يف ادلادة
 216من قانوف العقوبات وىذا استنادا إىل ادلادة  219من نفس القانوف اخلاصة بالتزوير يف زلررات التجارية
وادلصرفية .
 ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذًِ ,زجغ طاتك ,ص .972
-زغٍش أحّسِ ,زجغ طاتك ,ص .154

1
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و كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل استالـ مزور مع علمو بذلك أي ارتكاب جردية استعماؿ زلرر مزور
مع العلم هبذه الواقعة على احملرر فيعاقب بنفس عقوبة ادلزور و ىذا حسب ادلادة  375فقرة  2و ادلادة 221
من قانوف العقوبات أي ذلا نفس الركن الشرعي جلردية التزوير.

1

الفرع الثاني :الركن المادي
أوالً :بالنسبة لجريمة تزوير أو تقميد الشيك
يتضمن الركن ادلادي جلردية التزوير ثالث عناصر ىي:
أ -تغيَت احلقيقة :ويقصد هبا إحالؿ أمر غَت صحيح ،أي إدخاؿ أو إضافة أو حذؼ أو تعديل على شيء
صحيح يف األصل.
ب -أف يقع التصرؼ يف زلرر أي جيب أف يتم تغيَت احلقيقة يف زلرر موجود أو أنشئ خصيصا لذلك كاف احملرر
مكتوب كلو أو بعضو بالطباعة أو خبط اليد.
ج -بإحدى طرؽ التزوير أي جيب أف يقع التزوير بإحدى الطرؽ اليت نص عليها القانوف على سبيل احلصر
حسب ادلادة  216من قانوف العقوبات وادلبينة كما يلي:
 إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع . إما باصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزامات أو سللصات أو بإدراجها يف ىذه احملررات فيما بعد. إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو اإلقرارات أو الوقائع اليت أعدت ىذه احملررات لتلقيها أو إلثباهتا. إما بانتحاؿ شخصية الغَت أو احللوؿ زللها وىذا ىو التزوير ادلعنوي.أما فيما خيص اإلثبات يف ىذه اجلردية فعلى ادلدعي أف يقدـ كافة القرائن و األدلة إلثبات صحة التزوير و على
ادلسحوب عليو ادلدعى عليو أف يقدـ إىل احملكمة ما لديو من مستندات زلررة خبط يد ادلدعي أو ادلوقعة منو
 -ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذًِ ,زجغ طاتك ,ص .102
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تواريخ سابقة لتاريخ الصرؼ باإلضافة إىل بطاقة منوذج التوقيع ،و كل ىذه الوثائق مهمة إليضاح احلقيقة أماـ
احملكمة.
و للقاضي السلطة التقديرية لتقرير األخذ بأية طريقة لإلثبات و ىذا من الطرؽ ادلعروفة يف ىذا اجملاؿ أي
ادلضاىاة أو اإلحالة إىل خبَت أو الستكتاب أي احلصوؿ على مناذج خطية من خطوط من أنكر توقيعو على
الشيك (الطاعن) ،و يتم ىذا االستكتاب دبعرفة احملكمة أو النيابة العامة أو خبَت ادلضاىاة و بذلك تكتسب
ىذه الطريقة الصفة الرمسية .
أما بالنسبة للتقليد فيقصد بو صنع شيك شبيو بالشيك القانوين و عليو يقوـ التقليد على عنصري االصطناع
و التشابو ,كما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يف  24جواف  2003و ال يشًتط يف التقليد أف يكوف
متقناً حبيث ينخدع بو احملًتفوف ,بل يكفي أف يكوف بُت الشيك الصحيح و الشيك ادلقلد شبو ,و يرجع تقدير
ذلك حملكمة ادلوضوع.

1

ثانياً :بالنسبة إلى قبول و استالم الشيك المزور أو المقمد مع العمم بذلك
إف عملية قبوؿ و استالـ الشيك ادلزور تشكل جردية مستقلة و متميزة عن جردية تزوير أو تقليد الشيك نفسو
و تعرض فاعلها إىل نفس العقوبة ادلقررة جلردية التزوير و التقليد و ىي احلبس و الغرامة بشرط واحد فقط و ىو
توفر علم ادلتهم علماً ثابتاً بأف الشيك الذي استلمو من صاحبو ىو شيك مزور أو مقلد و مع ذلك قبلو
فاستلمو و وضعو يف التداوؿ.

2

الفرع الثالث :الركن المعنوي
إف جردية التزوير و التقليد من اجلرائم العمدية اليت جيب أف يتوفر فيها القصد اجلنائي لدى مرتكبيها ،أي

1

 أحظٓ تٛطمٍؼحِ ,زجغ طاتك ,ص .340 -ػثس اٌؼشٌش طؼس ,اإلػرساء ػٍى األِٛاي اٌراصح  ٚاٌؼاِح

2
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انصراؼ اجلاين إىل ارتكاب اجلردية عادلا بأف القانوف جيرـ الفعل ادلادي و يعاقب عليو ،يضاؼ إىل ذلك توافر نية
خاصة زلددة تسمى نية اإلضرار بالغَت دبعٌت أف يعلم اجلاين و ىو يرتكب جردية التزوير و التقليد جبميع أركاهنا
اليت تتكوف منها أي يغَت احلقيقة بإحدى الطرؽ ادلنصوص عليها يف القانوف و أف من شأف التغيَت للحقيقة إحلاؽ
الضرر بالغَت.

1

 -ػثس اٌزحّاْ ذٍٍفاذًِ ,زجغ طاتك ,ص .103

1
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إف اجلرائم ادلنصوص عليها يف قانوف العقوبات اجلزائري تتم ادلتابعة فيها مباشرة دوف إجراءات مسبقة بإتباع طرؽ
القانوف العاـ و ادلقررة يف قانوف اإلجراءات اجلزائية ،يف حُت أف جرائم الشيك زبضع يف القانوف التجاري اجلزائري
إلجراءات أولية إدارية و تكوف بدورىا إجراءات سابقة للمتابعة القضائية مروراً برفع الدعوى العمومية اليت يتم يف
هنايتها فرض العقوبات لقمع ىذه اجلرائم ،و سوؼ نتطرؽ إىل كل ىذه ادلراحل تباعا و تفصيال وفق مبحثُت:
المبحث األول :إجراءات تحريك الدعوى العمومية
إف اإلجراءات اخلاصة بالدعوى العمومية جلرائم الشيك تنقسم إىل نوعُت :إجراءات سابقة لرفع الدعوى العمومية
و إجراءات ثانية ىي إجراءات مباشرة الدعوى العمومية حسب قانوف اإلجراءات اجلزائية ،إال أف تعديل القانوف
التجاري  02-05قد مس إجراءات ادلتابعة السابقة لرفع الدعوى العمومية و أبقى على إجراءات مباشرة الدعوى
العمومية.
و عليو ستكوف الدراسة يف إجراءات ادلتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية وفق مقارنة بذكر إجراءات ىذه
األخَتة يف التشريعُت السابق و احلايل (بعد تعديل  )2005يف القانوف التجاري مع مقارنة ضمنية يف الفرع الثاين
من ادلطلب األوؿ ،أما إجراءات مباشرة الدعوى العمومية فسنتطرؽ ذلا بإجياز يف الفرع األوؿ و الفرع الثاين سيهتم
دبسألة االختصاص و زلكمة االختصاص و كل ىذا ادلبحث يكوف عبارة عن رلموعة اإلجراءات لقمع اجلردية
من متابعة و سَت وصوال إىل احلكم على اجلاين يف الدعوى العمومية.
المطمب األول :إجراءات المتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية.
بالنسبة إىل إجراءات ادلتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية جلرائم الشيك ادلنصوص عليها يف قانوف العقوبات
اجلزائري تتم ادلتابعة فيها مباشرة دوف إجراءات مسبقة بإتباع طرؽ القانوف العاـ و ادلقررة يف قانوف اإلجراءات
اجلزائية ،الذي سنتطرؽ لو بالتفصيل يف الفرع األوؿ ,أما االجراءات اليت جاء هبا تعديل  2005يف القانوف
التجاري سنتطرؽ إليو بالتفصيل يف الفرع الثاين.
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الفرع األول :إجراءات المتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية قبل تعديل القانون
التجاري في 2005
إف ادلتابعة السابقة لرفع الدعوى العمومية جلرائم الشيك قبل تعديل القانوف التجاري  02-05كانت زبضع إىل
قانوف العقوبات اجلزائري يف نص ادلادتُت ( )375-374و القانوف التجاري يف ادلادتُت ( )539-538فكانت
ادلتابعة يف قانوف العقوبات مباشرة بدوف إجراءات مسبقة و ذلك بإتباع طرؽ و القانوف العاـ ادلقرر يف قانوف
اإلجراءات اجلزائية 1و ذلك يف :االستدعاء ادلباشر ،تكليف باحلضور ادلباشر ،تلبس ،ربقيق.
يف حُت كانت ادلتابعة يف جرائم الشيك زبضع يف القانوف التجاري إلجراءات أولية تتمثل يف:
 تقدًن الشيك للوفاء خالؿ  20يوـ من إصداره. االحتجاج إلثبات عدـ الوفاء. إخطار الساحب بذلك خالؿ  4أياـ.إف القانوف التجاري السابق أي قبل التعديل بالقانوف  02-05كاف يعترب الشيك سندا تنفيذيا مثلو مثل
السندات التنفيذية بشرط أف يكوف الشيك بدوف رصيد ,و أف يتسلم ادلتضرر شهادة عدـ الدفع أي يف حيازتو من
البنك ,و يكوف أطراؼ التنازع ذبار أي أف القانوف التجاري يف ادلتابعة كاف يعٍت التجار.

2

عند وقوع جردية من جرائم الشيك و ذلك بأف يدفع ادلتضرر أو مستفيد الشيك لدى ادلسحوب عليو و جيد أف
الشيك يكوف بدوف رصيد أو مزور أو مقلد يكوف للضحية حق اخليار يف أي جهة ديكن لو رد حقو أو مستحقاتو
أي برفع دعوى لدى النيابة العامة ,أو يف حالة إذا كاف تاجرا فعليو بإتباع اإلجراءات التالية:
أوال :في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف
 -1االتصاؿ باحملضر القضائي.
 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌراصِ ،زجغ طاتك ،ص.341 :
 - 2لأ ْٛاإلجزاءاخ اٌّسٍٔح ،أِز رلُ ِ 154-66ؤرخ فً  18صفز  1386اٌّٛافك ي .1966 ٌٍٛٔٛ 8
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 -2جيب على ادلتضرر يف حالة إصدار شيك بدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ أف تتوفر لديو وثائق دلتابعة
الساحب للتنفيذ عليو و ىي:
 أصل الشيك. شهادة عدـ الدفع و يتسلمها من البنك (ادلسحوب عليو). السجل التجاري للدائن ادلدين أو الساحب و ادلستفيد أو ما يثبت صفتهما كتجار.يقوـ احملضر القضائي بتحرير زلضر تبليغ شهادة عدـ الدفع مع االلتزاـ بدفع ادلبالغ ادلدونة يف الشيك بدوف رصيد
يف أجل  20يوـ للتنفيذ االختياري  1بعد مرور األجل ادلنوه عليو أعاله و مل ديتثل ادلنفذ عليو باإللزاـ حيرر احملضر
القضائي زلضرا يثبت فيو امتناع ادلدين عن الوفاء.
يقدـ احملضر القضائي أو طالب التنفيذ طلبا إىل رئيس احملكمة لالستصدار أمر باحلجز على منقوالت ادلدين
يطلب فيو نسخة من زلضر اإللزاـ و نسخة من زلضر االمتناع و أصل الشيك و أصل شهادة عدـ الدفع.
بعد صدور احلجز على ادلنقوالت يقوـ احملضر القضائي بتنفيذ ىذا احلكم بالقوة العمومية إف اقتضى األمر ،فإذا
وجدت منقوالت تساوي قيمة الدين قاـ ببيعها يف ادلزاد العلٍت باستيفاء الدين و ادلصاريف ,و يف حالة عدـ وجود
منقوالت حيرر زلضرا بعدـ وجود منقوالت.

2

 -3ينتقل بعد ذلك إىل استصدار أمر باحلجز على عقارات ادلدين بعد التأكد من وجودىا و شهرىا للمحافظة
العقارية.

3

 -4تباشر إجراءات بيع ادلزاد العلٍت للعقار طبقا للتشريع ادلعموؿ بو يف حالة وجود عقارات ،فإف مل تكن لو
عقارات فإنو حيرر زلضرا بعدـ وجود عقارات .

 -1اٌّازج  ِٓ 369لأ ْٛاإلجزاءاخ اٌّسٍٔح ،أِز رلُ ِ 154-66ؤرخ فً  18صفز  1386اٌّٛافك ي .1966 ٌٍٛٔٛ 8
 - 2اٌّازج ٔ ِٓ 371فض اٌمأ.ْٛ
 - 3اٌّازج ٔ ِٓ 379فض اٌمأ.ْٛ
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أما بالنسبة إىل الصور األخرى جلرائم الشيك اليت تضمها نص ادلادة  375فإف عمل احملضر القضائي ينحصر
بعد صدور احلكم يف الدعوى العمومية فيقوـ بالتنفيذ على الساحب طبقا للحكم يف ادلنقوالت و العقارات.
ثانيا :إجراءات المتابعة في صور الجرائم األخرى للشيك
إف ادلتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية جلرائم الشيك يف صور أخرى دوف جردية إصدار شيك بدوف رصيد
أو برصيد غَت كاؼ كانت زبضع دلا ىو مقرر يف القانوف العاـ فنجد أف تعديل  02-05مل ديس ىذه الصور و
لدى سنقوـ بدراستها يف ىذا الفرع مع االستغناء عنها يف الفرع الثاين بسبب عدـ مشوذلا ضمن تغَتات التعديل
 02-05و يقصد بباقي الصور األخرى جلرائم الشيك:

1

 - 1سحب الرصيد بعد إصدار الشيك ،منع ادلسحوب عليو من صرؼ الشيك (ادلادة .)01-374
 - 2قبوؿ أو تظهَت شيك صادر بدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ (ادلادة .)2-374
 - 3إصدار شيك و جعلو كضماف و قبولو و تظهَته (ادلادة .)3 -374
 - 4تقليد أو تزوير شيك و قبولو مقلد أو مزور (ادلادة .)375
إف احملكمة العليا يف التشريع يف القانوف التجاري قد استقرت على مجلة قواعد أو مواد تبقى صاحلة حىت بعد
التعديل و ىي:
 إف تقدًن الشيك للوفاء خارج األجل احملدد بعشرين  20يوـ يف ادلادة  501من القانوف التجاري ال حيوؿ دوفمتابعة الساحب من أجل جنحة إصدار على أساس ادلادة  374من قانوف العقوبات.
 إف القانوف ال يشًتط للمتابعة تقدًن الشكوى من ادلستفيد من الشيك و من مث جيوز لوكيل اجلمهورية متابعةمصدر الشيك دبجرد أف يصل إىل علمو وقوع إحدى جرائم الشيك السالفة الذكر.

2

تعد بيانات الكشوؼ الصادرة عن ادلصارؼ حجة على ارتكاب اجلردية.

 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،لأ ْٛاٌؼمٛتاخ فً ضٛء اٌّّارطاخ اٌمضائٍحِٕ ،شٛراخ تٍزذً ،اٌجشائز ،2010 ،ص .156
 - 2أحظٓ تٛطمٍؼح ،اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌراصِ ،زجغ طاتك ,ص .347
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 إف ادلادة  374من قانوف العقوبات ال تلزـ ادلستفيد االحتجاج عن عدـ الدفع مسبقا قبل تقدًن الشكوى ومباشرة ادلتابعة.
 إذا كاف قبوؿ الشيك كضماف فعال رلرما طبقا ألحكاـ ادلادة  374الفقرة  03من قانوف العقوبات فإف سلطةادلتابعة من اختصاص النيابة العامة وحدىا ،و مىت كاف ذلك ال جيوز مؤاخذة اجمللس على عدـ مالحقة ادلدعي يف
الطعن جزائيا ،أي أف جردية إصدار شيك أو قبولو أو تظهَته و جعلو كضماف تكوف اختصاص ادلتابعة فيو للنيابة
العامة.

1

 أما بالنسبة للتقليد و التزوير فإف ادلتابعة يف البنك تكوف كالتايل :عند وصوؿ شيك مزور أو مقلد إىل البنك(ادلسحوب عليو) فإف الشيك ال يقبل بناءا على أف الشيكات عند تقدديها توضع يف آلة دلعرفة مدى صحة
الشيك و إف مصدر الشيك يكوف البنك ففي حالة التقليد يرجع الشيك لصاحبو ادلستفيد و حيرر لو وثيقة بعدـ
الدفع لعارض تقليد الشيك.
أما التزوير فبعد عدـ قبوؿ الشيك لسبب عدـ مطابقة التوقيع مع التوقيع ادلصرح بو يف البنك فإف البنك حيرر وثيقة
لصاحب الشيك وىو ادلستفيد تفيد فيو أف الشيك مزور بسبب و يذكر فيو العارض أو السبب أي التزوير.

الفرع الثاني :إجراءات المتابعة السابقة لتحريك الدعوى العمومية بعد تعديل القانون
التجاري في .2005
إف التشريع احلايل للقانوف التجاري  02-05قد ميز يف ادلتابعة يف جرائم الشيك بُت صوريت إصدار شيك بدوف
رصيد أو برصيد غَت كاؼ و أخضع كل منهما إىل إجراءات أولية يًتتب عدـ احًتامهما عدـ قبوؿ الدعوى
 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،لأ ْٛاٌؼمٛتاخ فً ضٛء اٌّّارطاخ اٌمضائٍحٔ ،فض اٌّزجغ ،ص.156 :
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العمومية ،يف حُت ال زبضع ىذه اإلجراءات األولية لباقي الصور و لدى سنخص الدراسة جلردييت إصدار شيك
بدوف رصيد و برصيد غَت كاؼ اليت عدؿ يف موادمها.

1

ال يشًتط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقدًن شكوى من ادلتضرر فإذا علمت النيابة العامة بالوقائع بإمكاهنا
ادلبادرة يف ربريك الدعوى العمومية و ادلتابعة دوف أف تكوف مبنية على شكوى ادلتضرر و ىذا خالفا دلا كاف عليو
التشريع السابق الذي أعطى الضحية يف حاؿ كاف تاجراً حرية االختيار يف اجلهة اليت تقوـ دبتابعة الساحب جزائيا
حبيث كاف االختيار إما بتقدًن شكوى أو اتصاؿ باحملضر القضائي.
تنص ادلادة  526مكرر من القانوف التجاري تعديل ( :02-05جيب على ادلسحوب عليو تبليغ مركزية
ادلستحقات غَت ادلدفوعة بكل عارض دفع بعدـ وجود أو عدـ كفاية الرصيد خالؿ أياـ العمل األربعة ادلوالية
لتاريخ تقدًن الشيك).
من نص ادلادة يتبُت بعد تقدًن الشيك أنو بدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ خيطر البنك ادلسحوب عليو البنك
ادلركزي أوال بعد عدـ كفاية الرصيد أو بانعدامو .يف حُت ىذا اإلجراء مل يكن معموؿ بو بل كانت مهمة البنك
عند االطالع على الرصيد ىي تقدًن شهادة عدـ الدفع إىل ادلستفيد (الضحية) فقط.

2

كما نصت ادلادة  526مكرر ( :2جيب على ادلسحوب عليو دبناسبة أوؿ عارض دفع لعدـ وجود أو عدـ كفاية
الرصيد أف يوجو لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية ىذا العارض خالؿ مهلة أقصاىا  10أياـ ابتداءا من تاريخ
توجيو األمر).
تلزـ ادلادة  526مكرر  2سالفة الذكر ادلؤسسة ادلصرفية ادلسحوب عليها (بنكا كاف أو بريدا) بتوجيو لساحب
الشيك أمرا لتسوية ىذا العارض خالؿ مهلة أقصاىا  10أياـ ابتداءا من تاريخ توجيهو اإلنذار الذي يكوف
استدعاءا مباشرا للساحب و تتم التسوية بتكوين رصيد كاؼ و متوفر لدى ادلؤسسة ادلصرفية.
 - 1اجؼٛز فاطّح ،جٕحح إصسار شٍه تس ْٚرصٍس ،زراطح فمٍٙح ِمارٔح ِغ أُ٘ اٌرؼسٌالخ اٌرً أزذٍد ػٍٍٙاِ ،ذوزج اٌررزج ًٌٍٕ إجاسج اٌّسرطح
اٌؼٍٍا ٌٍمضاج ،زفؼح  ،14اٌّسرطح اٌؼٍٍا ٌٍمضاج ،اٌجشائز ،2006/2003 ،ص.29:
 - 2اجؼٛز فاطّحِ ،زجغ طاتك ،ص .29
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يف حالة مل يسوي الساحب وضعيتو يف  10أياـ تبعث إدارة البنك إليو بإنذار ثاين يف أجل  10أياـ أخرى يكتب
يف ىذا اإلنذار أنو قد ارتكب جردية إصدار شيك بدوف رصيد أو عدـ كفاية رصيده و أف البنك سيتخذ إجراءاتو
البنكية ضده إذا مل يسوي حسابو ادلصريف لديهم و تبعث إنذارين األوؿ و الثاين عرب الربيد برسالة موصى هبا ،و
تكوف اإلجراءات اليت تتخذ ضد الساحب كالتايل:
أ -المنع من إصدار الشيكات :يف ىذا اإلجراء دينع الساحب من إصدار شيكات عقابا لو دلدة  5سنوات
بسبب إصدار شيك بدوف رصيد و برصيد غَت كاؼ و يف حالة تكرار ادلخالفة خالؿ  12شهرا لعارض الدفع
األوؿ ،أي إصدار شيك آخر بدوف رصيد فاف صاحبو دينع من إصدار شيكات حىت و لو بعد تسوية حسابو
لدى البنك ادلسحوب عليو.
ب -دفع غرامة التبرئة :أما يف حالة ما سوى الساحب وضعيتو البنكية و قاـ بدفع قيمة الشيك فإنو حىت
ترجع لو دفاتر الشيكات اخلاصة بو جيب أف يدفع ما مساه ادلشرع ب (غرامة التربئة) تقدر ب  100دج لكل قسط
من  1000دج أو جزء منو.

1

يدفع حاصل ىذه الغرامات إىل اخلزينة و ذلك يف أجل  20يوـ ربسب ابتداءا من تاريخ هناية أجل األمر بالدفع
حسب نص ادلادتُت  526مكرر  4وادلادة  526مكرر .5
ج -يتخذ البنك ىذه اإلجراءات ضد الساحب يف حالة ارتكابو جلردية إصدار شيك أو برصيد غَت كاؼ ،أما
اإلجراءات اليت يتخذىا البنك لالحتياط من ارتكاب ىذا الساحب نفس اجلردية مع بنك آخر فيكوف يف ادلادة
( 526مكرر  ) 8أنو على البنك ادلسحوب عليو اإلبالغ عن كل منع إصدار شيكات أو مرتكب جلردية إصدار
شيك بدوف رصيد البنك ادلركزي  2و البنك ادلركزي بدوره يقوـ بإبالغ مجيع البنوؾ و إدراج اسم الساحب ضمن
قائمة ادلمنوعُت من إصدار شيكات و عليو تقوـ اذليئات ادلصرفية باالمتناع عن تسليم دفًت شيكات إىل ىؤالء
 - 1أظز اٌّازج ِ 526ىزر  ِٓ 5اٌمأ ْٛاٌرجاري رلُ  02-05اٌّؤرخ فً  6فثزاٌز  2005اٌّؼسي ٚاٌّرُّ.
 - 2اٌجزٌسج اٌزطٍّح ٌٍجّٛٙرٌح اٌجشائزٌح  /اٌؼسز ٔ ،33ظاَ ِ 01 -08ؤرخ فً ِ 12حزَ  1429اٌّٛافك ي ٌٕ 20اٌز ٌ 2008رؼٍك ترزذٍثاخ
اٌٛلاٌح ِٓ إصسار اٌشٍىاخ تس ْٚرصٍس ِٚىافحرٙا ،ص.22 :
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األشخاص ادلنوه عليهم يف القائمة كما تقوـ أيضا بإرساؿ طلب إرجاع مناذج الشيكات اليت مل يتم استعماذلا بعد .
أما يف حالة ما إذا أصدر الساحب شيك بدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ و سبت متابعتو جزائيا و مت عقابو دبنعو
من إصدار شيكات مث دخلت أمواؿ لدى البنك فما مصَت تلك األمواؿ؟
إف التعديل اجلديد أعطى دلصدري شيكات بدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ حق السحب من حساهبم عن طريق
ثالث سندات بنكية و ىي:
 - 1شيك شباؾ.
 - 2شيك بنكي.
 - 3أمر بالتحويل.
 إف إجراءات قانوف  02-05من القانوف التجاري يف  2005كاف قانوف إجراءات مكافحة من إصدر شيكبدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ و طبق على مستوى البنوؾ بإصدار نظاـ رقم  01-08مؤرخ يف  12زلرـ
 1429ادلوافق ؿ  20يناير  ،2008يتعلق بًتتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدوف رصيد و مكافحتها.
المطمب الثاني :المتابعة الجزائية
بعد ادلرور باإلجراءات اإلدارية رباؿ الوثائق اليت تثبت وجود اجلردية إىل القضاء حيث تقوـ احملكمة بالنظر يف
القضية و التكييف اجلزائي ،و دبا أف قانوف اإلجراءات اجلزائية مل يتم تعديلو بالنسبة جلرائم الشيك يف إجراءات
رفع أو مباشرة الدعوى العمومية و عليو مل نتطرؽ إىل ادلقارنة يف ىذا الصدد.
الفرع األول :مباشرة الدعوى العمومية
مل ينص التعديل اجلديد ( )02-05للقانوف التجاري على إجراءات جديدة دلتابعة جرائم الشيك قضائيا.
إف نص ادلادة  526مكرر  6اكتفى بالقوؿ( :تباشر ادلتابعة اجلزائية طبقا ألحكاـ قانوف العقوبات )...أي و من
خالؿ نص ادلادة أف القانوف التجاري قد أحاؿ مباشرة الدعوى العمومية لقانوف العقوبات.
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من ناحية العملية يتقدـ ادلتضرر بشكوى أماـ النيابة العامة أو حيرؾ دعواه بشكوى مصحوبة بادعاء مدين أماـ
قاضي التحقيق بل حىت و بإمكاف النيابة العامة ربريك الدعوى العمومية دوف أف تكوف متوقفة على شكوى
ادلتضرر.
 إف احملكمة العليا قد نضمت قواعد دلباشرة الدعوى العمومية جلرائم الشيك ،و كانت كالتايل:إف تقدًن الشيك للوفاء خارج األجل احملدد بعشرين  20يوما ال حيوؿ دوف متابعة الساحب من اجل إصدار
شيك بدوف رصيد ،على أساس ادلادة  374من قانوف العقوبات .
و وجوب إعالـ ادلستفيد الساحب بالنقص يف الرصيد غَت ملزـ لو،كوف أف ادلادة  374من قانوف العقوبات ال
تشًتط تقدًن احتجاج عن عدـ الدفع مسبقا قبل تقدًن الشكوى و مباشرة الدعوى العمومية.

1

و صلد بادلقابل يف القانوف التجاري (  )02-05يلزـ ادلسحوب عليو البنك بإخطار الساحب بوضعيتو أي النقص
يف الرصيد من أجل تسوية وضعيتو و ذلك إجراء إداري أويل قبل ادلتابعة اجلزائية للساحب.
إف أصل الشيك غَت ضروري لتحريك الدعوى العمومية إمنا ديكن األخذ بصورة لشيك يف ملف الدعوى

و

جيوز لوكيل اجلمهورية متابعة مصدر الشيك دبجرد أف يصل إىل علمو أنو أصدر شيك بدوف رصيد ،و يكفي يف
ذلك تقدًن شهادة عدـ الدفع فتكوف دليال كافيا إلثبات انعداـ أو نقص الرصيد .عكس التشريع السابق كاف
يوجب أصل الشيك يف الوثائق الواجبة للمباشرة الدعوى العمومية ,أو للتنفيذ عند احملضر القضائي.
 ال جيوز مباشرة الدعوى العمومية بدوف ادلرور باإلجراءات األولية إدارية للبنك اليت سبق ذكرىا و يًتتب علىعدـ احًتامها عدـ قبوؿ الدعوى العمومية.
بعد استوفاء كل إجراءات اإلدارية األولية للبنك و ربقق اجلردية بأركاهنا و تطبيقا ألحكاـ ادلادة  526مكرر  6من
القانوف التجاري فهي تدخل جرائم الشيك ضمن اجلنح ادلتلبس هبا حسب ما أشارت إليو ادلادة  542الفقرة 2
من القانوف التجاري و بالتايل زبضع لقواعد ادلتابعة اجلزائية الواردة يف الباب الثاين يف فصلو األوؿ ضمن الكتاب
 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائزي اٌراصِ ،زجغ طاتك ،ص.346 :
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األوؿ من قانوف اإلجراءات اجلزائية ادلتعلقة دبباشرة الدعوى العمومية و إجراء التحقيق 1 .فنجد أف اجلناية و اجلنح
ادلتلبس هبا جيوز لوكيل اجلمهورية فيها أف يصدر أمر حببس ادلتهم بعد استجوابو و حييلو فورا على احملكمة طبقا
إلجراءات اجلنح ادلتلبس هبا وربدد جلسة للنظر يف القضية يف أجل  08أياـ ابتداءا من يوـ إصدار أمر احلبس.
إف إجراءات مباشرة الدعوى العمومية تتساوى يف مجيع صور جرائم الشيك اليت ذكرىا ادلشرع يف ادلادتُت ( -374
 )375و خيتلف التحقيق يف جردييت التقليد و التزوير بإيداع الشيك لدى خبَت بإثبات التزوير و التقليد و مدى
الرباعة يف التقليد و التزوير.
و يف حالة استئناؼ احلكم يفصل يف القضية خالؿ شهر واحد و ىو ما أكدتو ادلادة  542فقرة  3من القانوف
التجاري كما جيوز قانونا لكل شخص دبقتضى القواعد اجلزائية و ال سيما ادلادة  61من قانوف إجراءات اجلزائية
اجلزائرية عند التلبس باجلنحة ادلعاقب عليها بعقوبة احلبس و ضبط الفاعل و اقتياده إىل اقرب ضابط شرطة قضائية
بغرض مباشرة و ربريك الدعوى العمومية ضد ادلتهم و بدوف شك فاف مرتكب جنحة إصدار شيك بدوف رصيد
أو صورة من صور جرائم الشيك األخرى طادلا أنو يف حالة تلبس فيشملو ىذا النص أيضا.

2

و ديكن رفع الدعوى العمومية من البنك ادلسحوب عليو على الساحب يف جردية تقليد الشيك إذا كاف تقليد
الشيك يف إحدى شيكاهتا اليت تصدرىا للزبائن بتهمة التقليد و تقوـ دبتابعتو جزائيا.
* و ادلالحظ أف ادلشرع اجلزائري مل يتطرؽ إىل مسألة الصلح أو أثر التسوية أثناء أو بعد انتهاء الدعوى اخلاصة
جبردية الشيك بدوف رصيد ،خالفا دلا ذىب إليو ادلشرع ادلصري حيث جاء يف ادلادة  534من القانوف التجارة فقرة
 8و للمجٌت عليو و لوكيلو اخلاص يف اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة أف يطلب من النيابة العامة أو احملكمة
حبسب األحواؿ و يف أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحو مع ادلتهم.

و

يًتتب على الصلح انقضاء الدعوى اجلنائية و لو كانت مرفوعة بطريق االدعاء ادلباشر وتأمر النيابة العامة بوقف

 - 1زغٍش أحّسِ ,زجغ طاتك ,ص .153
 - 2زغثش أحّسِ ,زجغ طاتك ,ص .154
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تنفيذ العقوبة إذا مت الصلح أثناء تنفيذىا ولو بعد سَتورة احلكم باتا .
من خالؿ نص ادلادة يتضح لنا أف الصلح يعترب طريقا من طرؽ انقضاء الدعوى اخلاصة بالشيك يف القانوف
ادلصري و ىذا يف نظرنا شيء إجيايب لألسباب التالية:
 -1انو يقلل من االلتجاء إىل القضاء و كثرة ادللفات يف احملاكم.
 -2انو يصل إىل حل ادلسالة بأسهل الطرؽ و أقصرىا دوف ادلساس دبصاٌف األطراؼ على اعتبار أهنا ناذبة عن
الصلح .
 -3انو أسرع طريقة حلل النزاع والذي يتوافق مع طبيعة األعماؿ التجارية عكس طريقة التقاضي اليت تتطلب
وقت للحكم فيها .
 أما بالنسبة إىل التشريع اجلزائري فاف الدعوى اجلنائية تتواصل إىل غاية إصدار احلكم دوف أف يكوف للصلح أيتأثَت عليها ،وىذا ما قررتو احملكمة العليا يف قرارىا ادلؤرخ يف 2001 -06 -25 :حيث جاء فيو" :حيث أف
التسديد ادلعًتؼ بو ىنا ال يعفى بتاتا من ادلسؤولية اجلزائية من يعطي شيكا ال يقابلو رصيد قائم و قابل للصرؼ،
بل كل ما ىنالك ىو أف ىذه ادلسالة جيوز أف تأخذ بعُت االعتبار ضمن احلاالت ادلخففة للعقوبة ادلستحقة دوف
ادلساس باإلدانة ادلبنية على قياـ اجلردية و أركاهنا القانونية"...
الفرع الثاني :محكمة االختصاص
تنص ادلادة  329من قانوف اإلجراءات اجلزائية( :زبتص زلليا بالنظر يف اجلنحة زلكمة زلل اجلردية أو زلل إقامة
احد ادلتهمُت أو شركائهم أو زلل القبض عليهم ولو كاف ىذا القبض وقع لسبب آخر).
من خالؿ نص ادلادة صلد أهنا تشَت إىل أف احملكمة ادلختصة بالنظر يف اجلنحة ىي زلكمة مكاف وقوع اجلردية و دبا
أف االختصاص احمللي أماـ احملاكم اجلزائية يعترب من النظاـ العاـ فإف احملكمة ادلختصة بالفصل يف دعوى جرائم
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الشيك ىي زلكمة ادلكاف الذي مت فيو إصدار الشيك بكل بياناتو و مت فيو تسليمو إىل ادلستفيد بقصد وضعو يف
التداوؿ مباشرة.

1

و دبعٌت آخر فاف احملكمة ليست زلكمة مكاف ادلصرؼ ادلسحوب عليو و ال زلكمة ادلتهم ،وإمنا ىي زلكمة وضع
الشيك يف التداوؿ بتسليمو و التنازؿ عن حيازتو إىل ادلستفيد.

2

عَت أف ادلشرع و دبوجب القانوف  23/06الصادر بتاريخ  20ديسمرب  ،2006أدخل على قانوف العقوبات نصاً
حديثاً كرس فيو بنص ادلادة  375مكرر إسناد االختصاص أيضا للمحكمة الواقعة بدائرة اختصاصها مكاف الوفاء
بالشيك ،أو مكاف إقامة ادلستفيد شلا يعكس حرص ادلشرع يف ذبسيد سياسة تقريب العدالة من ادلواطن.
المبحث الثاني :العقوبة المقررة لجرائم الشيك
إف العقوبات ادلقررة جلرائم الشيك تنقسم إىل نوعُت  :عقوبات إدارية بنكية يقوـ هبا البنك كجزاء و ىي :ادلنع من
إصدار شيكات ,غرامة التربئة ,إخطار البنك ادلركزي بوضع مصدر الشيك ضمن قائمة ادلمنوعُت من إصدار
شيكات من مجيع البنوؾ واليت ذكرناىا سالفاً على شكل إجراءات ادلتابعة من طرؼ البنك ,و النوع الثاين عقوبات
جزائية ادلذكورة يف قانوف العقوبات.
 العقوبات :سواء كانت عقوبات أصلية أـ عقوبات تكميلية. -تطبيق العقوبات :بالتشديد و التخفيف.

 - 1اجؼٛز فاطّحِ ,زجغ طاتك ,ص .50
 - 2ػثس اٌؼشٌش طؼس ،جزائُ االػرساء ػٍى األِٛاي اٌؼاِح ٚاٌراصح ،اٌطثؼح اٌزاتؼح ،زار ِ٘ٛح ٌٍٕشز ٚاٌرٛسٌغ ،تٛسرٌؼح -اٌجشائز،2007 ،
ص.54:
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إف أصل العقوبات ادلقررة جلرائم الشيك كانت تبعاً لقانوف العقوبات ذلك ما سنتطرؽ لو يف ادلطلب األوؿ ,إال أف
التعديل  02-05للقانوف التجاري قد غَت يف العقوبات التكميلية و تطبيق العقوبات ىذا التغيَت سيكوف زلل
دراستنا يف ادلطلب الثاين.

المطمب األول :الجزاء في قانون العقوبات
أف ادلشرع اجلزائري قد نظم جلرائم الشيك عقوبة و ذلك باحلبس و الغرامة ادلالية لكن تطبيق تلك العقوبة فقد
كاف حسب الظروؼ ادلخففة و تبعتها عقوبات تكميلية و ذلذا سندرس يف ىذا ادلطلب على العقوبة (احلبس)
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و الغرامة ادلالية يف فرع أوؿ مث يليهما الفرع الثاين ربت عنواف تطبيق العقوبة.
الفرع األول :العقوبة (الحبس ,غرامة مالية)
 جردية إصدار شيك و قبوؿ و تظهَت :جنحة عقاهبا من سنة إىل مخس سنوات ،و غرامة ال تقل عن قيمةالشيك أو عن قيمة النقص يف الرصيد.
 جردية تزوير الشيك و قبولو جنحة عقاهبا من سنة إىل عشر سنوات و غرامة تعادؿ قيمة الشيك أو النقص يف1

الرصيد.

أوال :العقوبة األصمية
أ -عقوبة إصدار شيك بدون رصيد أو إعطاء شيك كضمان:
من خالؿ ما سبق تكوف العقوبة ادلقررة قانونا جلردية الشيك بدوف رصيد قائم و قابل للسحب فإف الفقرة األوىل
من ادلادة  374من قانوف العقوبات قد نصت عليها و حددهتا باحلبس من سنة إىل مخس سنوات و بالغرامة دببلغ
ال يقل عن قيمة الشيك أو ال يقل عن قيمة النقص يف الرصيد ,و نالحظ ىنا أف ادلشرع اجلزائري قد جعل عقوبة
إصدار شيك بدوف رصيد مساوية من ناحية احلبس لعقوبة كل من السرقة و جردية النصب و االحتياؿ و جردية
إخفاء األشياء ادلتحصلة عليها من جناية أو جنحة و لكنو ال ينص يف ادلادة  374من قانوف العقوبات على ذبرًن
الشروع يف جردية إصدار شيك بدوف رصيد و لعل السبب الذي دعاه إىل ذلك ىو أف وقائع جردية الشروع غَت
متصورة حيث أف ىذه اجلردية تتم على ما يظهر دبجرد إصدار الشيك و توقيعو مث التنازؿ عن حيازتو و تسليمو إىل
ادلستفيد أو الوسيط.
ومعٌت ذلك أنو يتعُت عل احملكمة أف تبذؿ قصارى جهدىا قبل احلكم باإلدانة للتأكد من عنصري اإلصدار و من
عنصر عدـ كفاية الرصيد أو انعدامو و من توفر عنصر سوء النية أو غَت ذلك من العناصر ادلطلوب توفرىا لقياـ

 - 1تٓ ٚارزِ ،َ.ذوزاخ فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌجشائزي ،زار ِ٘ٛح ٌٍٕشز ٚاٌرٛسٌغ ،اٌجشائز ،2004 ،ص.226 :
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جردية القبوؿ أو التظهَت لشيك ليس لو رصيد ,و بعد التحقق من الكل ستقضي على ادلتهم بالعقوبة ادلقررة قانونا
و ىي احلبس من سنة إىل مخس سنوات و الغرامة اليت ال تقل عن القيمة اليت تضمنها الشيك أو ال تقل عن
النقص يف الرصيد.
أما ما ديكن أف نالحظو بشاف اإلدانة جبنحة إصدار شيك بدوف رصيد فهو أف القانوف ال يشًتط تقدًن النسخة
األصلية من الشيك من إجل إدانة ادلتهم بل يكفي أف يتضمن ادللف صورة منو أو بيانا من البنك أو ادلصرؼ
ادلسحوب عليو و يثبت بوضوح عدـ وجود الرصيد أو عدـ كفايتو أو عدـ قابليتو للسحب.

1

ب -عقوبة تزوير أو تقميد الشيك و قبولو:
بالنسبة جلردية التزوير و استعماؿ الشيء ادلزور الواقعة على األوراؽ ادلصرفية و التجارية إذا وقعت من طرؼ
األشخاص الغَت الواردين يف الفقرة الثالثة من ادلادة  219من قانوف العقوبات اجلزائري ،حيث جاء نص ادلشرع يف
نفس القانوف على عقوبة تزوير أو تزييف الشيكات أو قبوؿ التعامل هبا مع العلم بذلك ،و ىي عقوبة تصلح لكل
مرتكيب ىذه اجلردية مهما كانت صفتهم طبقا لنص ادلادة  375من قانوف العقوبات اجلزائري مع إمكانية احلكم
باحلرماف من كل احلقوؽ أو بعضها وفقا لنص ادلادة  08من قانوف العقوبات اجلزائري و يف حالة العود جيب احلكم
بذلك (ادلادة  541قانوف العقوبات اجلزائري).
و طبقا للمادة  540من قانوف العقوبات اجلزائري ال يستفيد مرتكب جنحة تزوير الشيكات أو القابل بالتعامل
هبا رغم علمو بذلك من الظروؼ ادلخففة طبقا لنص ادلادة  53من قانوف العقوبات اجلزائري و كذلك احلاؿ
بالنسبة للمتعاملُت بشيك الضماف.

2

إف األصل يف عقوبة جردية التزوير و التقليد حسب نص ادلادة ( :375يعاقب باحلبس من سنة إىل عشر سنوات
و بغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص يف الرصيد:
 - 1ػثس اٌؼشٌش طؼسِ ,زجغ طاتك ,ص 57
 - 2زغٍش أحّسِ ,زجغ طاتك ,ص .155
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 - 1كل من زور أو زيف شيكا.
 - 2كل من قبل استالـ شيك مزور أو مزيف مع علمو بذلك.
إال أنو ديكن االستفادة من الظروؼ ادلخففة و زبفيض العقوبة يف عقوبات احلبس ادلؤقت أو الغرامة فإنو يتعُت
على احملكمة زبفيض مدة احلبس إىل يوـ واحد و الغرامة إىل  5دنانَت ،كما جيوز أف يستبدؿ باحلبس الغرامة على
أف ال تقل عن  20دج).

1

أما الغرامة ادلالية يف القانوف التجاري عالوة على الغرامة ادلقررة جزاءا جلردية إصدار شيك بدوف رصيد يف قانوف
العقوبات كما نصت ادلادة  537من القانوف التجاري يف فقرهتا الرابعة على احلكم على مرتكب ىذه اجلردية بغرامة
قدرىا  %10من مبلغ الشيك و ال جيوز أف تقل عن  100دج ،يف حُت ال صلد يف قانوف العقوبات نصا يقضي
دبثل ىذا احلكم.
ثانيا :العقوبات التكميمية
نصت ادلادة  541من القانوف التجاري على انو جيوز احلكم باحلرماف إلزاميا يف حالة العودة وذلك دلدة ال تتجاوز
 10سنوات ،وجيوز عالوة على ذلك احلكم على اجلاين بادلنع من اإلقامة يف حُت مل ينص قانوف العقوبات على
مثل ىذه العقوبات.
الفرع الثاني :تطبيق العقوبة
تطبيق الظروؼ ادلخففة :كانت ادلادة  540من القانوف التجاري تنص على أف أحكاـ ادلادة  53مكرر  4من
قانوف العقوبات ،خبصوص الظروؼ ادلخففة ،تسري على جردييت إصدار أو قبوؿ شيك بدوف رصيد ادلنصوص
و ادلعاقب عليهما يف ادلادتُت 538 :و  539من القانوف التجاري ،يف حُت ال صلد يف قانوف العقوبات حكما

 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،لأ ْٛاٌؼمٛتاخ فً ضٛء اٌّّارطاخ اٌمضائٍحِ ،زجغ طاتك ,ص .159
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هبذا الشأف ،بل استقر قضاء احملكمة العليا على عدـ جواز تطبيق ادلادة  53مكرر  4على الغرامة ادلقررة جزاء
جلردييت إصدار أو قبوؿ شيك بدوف رصيد.

1

المطمب الثاني :الجزاء في القانون التجاري بعد تعديل 2005
من خالؿ دراسة سابقة الذكر للجزاء عن التشريع السابق صلد أف التشريع احلايل مل يغَت الكثَت يف نصوص ادلواد و
ال سيما يف العقوبة وإمنا اقتصر التغيَت يف بعض تعديالت قضت بوضع بعض ادلواد مكاف مواد أخرى سيأيت ذكرىا
وذلك كاف إلخضاع جرائم الشيك من حيث اجلزاء إىل ما ىو مقرر ذلا يف قانوف العقوبات و بذلك يكوف ادلشرع
قد وضع حدا دلسألة االزدواجية اليت كانت تطبع جرائم الشيك فكانت رلمل التغَتات كاآليت:
 إف القانوف مل دييز بُت صور جرائم الشيك ،فجاءت ادلادة  09من القانوف رقم  02-05ادلؤرخ يف 2005/02/06ادلعدؿ و ادلتمم للقانوف التجاري حبكمُت شليزين:
 يقضي األوؿ بإلغاء ادلادتُت 538 :و  539من األمر  59-75ادلؤرخ يف  26سبتمرب  1975ادلتضمنالقانوف التجاري .
 و يقضي الثاين باستبداؿ كل إحالة من ادلادتُت  538و  539من القانوف التجاري باإلحالة إىل ادلادتُت 374و  375من قانوف العقوبات و بذلك ربل ادلادتُت  374و  375ادلذكورتُت زلل ادلادتُت  538و  539من
القانوف التجاري من ادلواد  540و  541و  542من نفس القانوف.
الفرع األول :العقوبة
تتمثل عقوبات جرائم الشيك يف عقوبات أصلية و تليها عقوبات تكميلية .
إف قانوف العقوبات مل يأيت باجلديد يف موضوع اجلزاء يف جرائم الشيك أي أ ّف ادلادة  374من قانوف العقوبات

 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،اٌٛجٍش فً لأ ْٛاٌجشائً اٌراصِ ،زجغ طاتك ،ص.342 :
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بقيت سارية ادلفعوؿ ,أما العقوبات التكميلية فسيكوف فيها بعض التغيَت الذي كاف سببو تعديل يف القانوف
التجاري.
العقوبات التكميلية :مل ينص قانوف العقوبات على العقوبات التكميلية يف حُت أف القانوف التجاري قد نص
عليها يف ادلادة  541منو .
منذ تعديل ادلادة  541من القانوف التجاري دبوجب القانوف ادلؤرخ يف  2005/02/06باستبداؿ فيها اإلحالة
إىل ادلادتُت  539-538من القانوف التجاري باإلحالة إىل ادلادتُت  374و  375من قانوف العقوبات،
أصبحت العقوبات التكميلية جزءا من العقوبات ادلقررة يف قانوف العقوبات.
و دبقتضى ادلادة  541من القانوف التجاري يف صياغتها اجلديدة ،جيوز احلكم على اجلاين ادلداف جبرائم الشيك
ادلنصوص عليها يف ادلادتُت  374و  375من قانوف العقوبات باحلرماف من حق أو أكثر من احلقوؽ الوطنية،
و يكوف احلكم باحلرماف إلزاميا يف حالة العود و ذلك دلدة ال تتجاوز  10سنوات ،و جيوز عالوة على ذلك احلكم
على اجلاين بادلنع من اإلقامة.
و عالوة على العقوبتُت التكميليتُت ادلذكورتُت أعاله ،جييز قانوف العقوبات بوجو عاـ ،للجهات القضائية احلكم
على الشخص ادلداف الرتكابو جنحة بالعقوبات التكميلية االختيارية اآلتية:
 ربديد اإلقامة. ادلنع من شلارسة مهنة أو نشاط. إغالؽ ادلؤسسة هنائيا أو مؤقتا. احلظر من إصدار الشيكات أو استعماؿ بطاقات الدفع. -اإلقصاء من الصفقات العمومية.
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1

 سحب جواز السفر و ذلك دلدة ال تتجاوز  5سنوات.الفرع الثاني :تطبيق العقوبة
أوال :تشديد العقوبة

نص قانوف العقوبات على ظرؼ مشدد ،و ىو عندما ترتكب اجلردية ضد الدولة أو إحدى مؤسساهتا حيث تكوف
عقوبة احلبس حينئذ من سنتُت إىل  10سنوات (ادلادة  382مكرر  ،)2علما أف ادلشرع مل يذكر الغرامة و قد
يكوف رلرد سهو.
و نص القانوف التجاري يف ادلادة  542يف فقرهتا األوىل ادلعدلة دبوجب القانوف ادلؤرخ يف  ،2005/02/06على
أف جرائم الشيك يف سلتلف صورىا ادلنصوص عليها يف ادلادتُت  374و  375من قانوف العقوبات تعترب بالنسبة
للعود كجردية واحدة.

2

ثانيا :تخفيف العقوبة
أ -ظروف التخفيف في جريمة إصدار شيك بدون رصيد و قبولو:
إف من ادلسائل ادلتفق عليها فقها و قضاءا و قانونا مسألة منح ادلتهم ادلداف يف أية جردية ظروؼ التخفيف و وقف
التنفيذ طبقا للقواعد ادلقررة يف ادلادة  53مكرر  4من قانوف العقوبات و تبعا للشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة
 592من قانوف اإلجراءات اجلزائية حبيث للقاضي الفاصل يف الدعوى أف ينزؿ بعقوبة احلبس و الغرامة إىل ما
ربت احلد األدىن للعقوبة ادلقررة يف القانوف ،حبيث جيوز للقاضي الفاصل يف الدعوى أف ينزؿ بعقوبة احلبس
الغرامة اليت ما ربت احلد األدىن للعقوبة ادلقررة يف القانوف و حبيث جيوز لو أيضا يف حالة اإلدانة أف يأمر بوقف
تنفيذ العقوبة احملكوـ هبا سواءا يف جانبها ادلايل أو البدين.

3

 - 1أحظٓ تٛطمٍؼح ،اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌراصِ ،زجغ طاتك ،ص .352
 - 2أحظٓ تٛطٍمؼح ،اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌراصِ ،زجغ طاتك ،ص .352
 - 3ػثس اٌؼشٌش طؼسِ ،زجغ طاتك ،ص .72
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أما فيما يتعلق بعقوبة جنحة الشيك بدوف رصيد فإف األمر خيتلف باعتبار أف ىذه اجلردية ذات طبيعة خاصة من
حيث أف العقوبة ادلسلطة على ادلتهم ال زبضع للقواعد العامة ادلتعلقة بظروؼ التخفيف و وقف التنفيذ خاصة
عندما يتعلق األمر بعقوبة الغرامة احملكوـ هبا على ادلتهم جبردية الشيك دوف رصيد .ومن ىنا ديكن القوؿ أف القاضي
عندما يقتنع بتوفر عناصر جردية الشيك و يقضي بإدانة ادلتهم فإنو يصبح ملزما و رلربا حبكم القانوف أف حيكم
على ادلتهم بالغرامة ضمن ادلبلغ احملدد يف ادلادة  374من قانوف العقوبات أو ادلادة  538من القانوف التجاري و
ىو أف ال يقل ادلبلغ احملكوـ بو عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص يف الرصيد و ليس للقاضي أية سلطة تقديرية
يف زبفيض ىذا ادلبلغ اعتمادا على تطبيق ادلادة  53من قانوف العقوبات و ادلادة  592من قانوف اإلجراءات
اجلزائية فيما يتعلق بظروؼ التخفيف و وقف التنفيذ بالنسبة إىل عقوبة احلبس فإف األمر ليس كذلك بالنسبة إىل
عقوبة احلبس فإف األمر ليس كذلك بالنسبة إىل عقوبة الغرامة كما انو ال جيوز للمحكمة أف تأخذ حبسن النية و
ربكم بالرباءة ما داـ العمد أو سوء النية مفًتض و ال سبيل إىل االحتجاج بعدـ إثباتو أو عدـ توفره و من جهة
ثانية حيسن التذكَت بأف عقوبة احلبس و عقوبة الغرامة ادلقررتُت يف ادلادة  374من قانوف العقوبات جيب احلكم
هبما معا و ال رلاؿ للحكم بإحدامها دوف األخرى.

1

حيث ال جيوز احلكم باحلبس دوف الغرامة و ال بالغرامة دوف احلبس ألف ذلك خطأ يف تطبيق القانوف كما ال جيوز
احلكم بعقوبة غرامة أقل من قيمة الشيك أو أقل النقص يف رصيد الشيك و ال جيوز بالرباءة اعتمادا على أساس أف
ادلتهم سوى وضعيتو و سدد قيمة الشيك.

2

ب -تطبيق الظروف المخففة عمى باقي صور جرائم الشيك :
تبقى إشكالية تطبيق الظروؼ ادلخففة على باقي صور جرائم الشيك قائمة غَت أننا نستخلص من تالوة ادلادة
 540من القانوف التجاري يف صياغتها اجلديدة اليت تنص على أف ادلادة  53من قانوف العقوبات تسري على
 - 1ػثس اٌؼشٌش طؼسِ ،زجغ طاتك ،ص .73
 - 2ػثس اٌؼشٌش طؼسِ ،زجغ طاتك ،ص .73
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صوريت إصدار شيك بدوف رصيد وقبوؿ شيك بدوف رصيد ،انو دبفهوـ سلالفة ال تسري أحكاـ ادلادة  53مكرر 4
ادلذكورة على باقي الصور و ىي:
 سحب الرصيد بعد إصدار شيك ،منع ادلسحوب عليو من صرؼ الشيك (ادلادة .)1-374 قبوؿ أو تظهَت شيك صادر بدوف رصيد أو برصيد غَت كاؼ (ادلادة .)2-374 إصدار شيك وجعلو كضماف وقبولو وتظهَته (ادلادة .) 3-3741

 -تقليد أو تزوير شيك و قبولو مقلد أو مزور (ادلادة .)375

و تبعا لذلك ،نعود بالنسبة ذلذه الصور إىل القراءة األوىل لنصي ادلادتُت  374و  375من قانوف العقوبات اليت
كرستها احملكمة العليا يف ظل التشريع السابق و مؤداىا عدـ جواز زبفيض الغرامة .
أما عقوبة احلبس فيجوز زبفيضها عمال بأحكاـ ادلادة  53من قانوف العقوبات.

 - 1أحظٓ ٌٛطمٍؼح ,اٌٛجٍش فً اٌمأ ْٛاٌجشائً اٌراصِ ،زجغ طاتك ,ص .359
 - 2أحظٓ تٛطمٍؼح ,لأ ْٛاٌؼمٛتاخ فً ضٛء اٌّّارطاخ اٌمضائٍحِ ,زجغ طاتك ,ص .158
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يعترب الشيك يف الوقت احلايل أسلوب حضاري يف التعامل فهو أداة الوفاء اليت محاىا القانوف و الغرض الذي
وضع من أجلو ىذا من جهة ،أما من جهة أخرى فيكوف السبب ادلباشر للمتعامل بو من استعماؿ الشيك ىو
اإلنقاص من ادلتاعب اليت قد تنتج عن استعماؿ النقود خاصة بأحجاـ كبَتة.
و صلد أف الشيك يلعب دوره ثانية من حيث اقتصاد الدولة فإيداع عمالء أمواذلم للمؤسسات ادلصرفية اليت جيب
أف يتوفر فيها عنصر الثقة و األماف و ذلك لوضع رؤوس أمواذلم لدى البنوؾ و سهولة سحبها عن طريق سحب
شيكات عليها.
و ىذا اإليداع يوفر لدى ادلؤسسات ادلستقبلة لألمواؿ اليت يكوف عملها متوقف على توفَت أكرب كمية من رأس
ادلاؿ ،و لدى وجب على الدولة فرض رقابة من جهة على ادلؤسسات ادلالية حلماية االقتصاد و التشريع يف
القانوف من أية اختالسات أو جرائم واقعة على الشيك من موجبها فقد تلك الثقة لدى العمالء .و فرض
احلماية لكل من الطرفُت بالتعامل احملمي قانونا للشيك.
نظرا لتطور احلياة االقتصادية و التجارية و توسع اجملاؿ اإلجرامي الواقع على الشيك الذي مل ينجح القانوف بردعو
أو توقيفو ،فأصبح ضرورة على ادلشرع تعديل القانوف بإنشاء آليات مكافحة لردع اجلردية،إال أف التعديل مل ديس
قانوف العقوبات ذلك ألف ىذا األخَت كاف تكييف العقوبة فيو تناسب مع اجلردية.
نتيجة للتطور احلاصل يف اجملالُت االقتصادي و التجاري الذي أدى إىل تطور اجلردية و ظهور صور جديدة ذلا
الذي انعكس على احملاكم بكثرة القضايا اليت تتداوؿ فيها ،فأصبح اإلشكاؿ مطروح لدى ادلشرع يف كيفية ردع
اجلردية من وقت الشروع فيها و ىذا ما فطن إليو يف تعديل القانوف التجاري بآليات مكافحة توجو متابعة اجلردية
إلدارة ادلؤسسات ادلصرفية ،و بعد استيفاء ىذه اإلجراءات ديكن متابعة مرتكب اجلردية جزائيا أي ديكن القوؿ أف
ادلشرع هبذا التعديل قد زبلى يف رلاؿ جرائم الشيك عن قانوف العقوبات و اذبو إىل القانوف التجاري الذي حيمي
ادلتعاملُت بالشيك باليات مكافحة تردع اجملرمُت من بداية وقوع اجلردية و إثبات القصد اجلنائي بإنذارات اليت
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خاتمـة

تنفي بعد استوفائها النية احلسنة دلرتكب اجلردية ،و عليو عند وصوؿ ادللف إىل القضاء يكوف ىذا ادللف متمم
بكل أركاف اجلردية .أما ادلتعامل بالشيك حسن النية فيكوف هبذه اآلليات قد فطن قبل الوقوع يف اجلرـ و تسوية
عارض الدفع الذي أدى دوف الدفع للمستفيذ .أما الطرؼ الثالث و ىو ادلسحوب عليو أي ادلؤسسات ادلصرفية
فنجد أف ىذه اآلليات ربميها مباشرة ذلك بتجميد احلساب للساحب لديهم و منعو من إصدار شيكات يف
البنك ادلتعامل معو أو أية بنوؾ أخرى.
إف تلك العقوبات اليت تفرضها ادلؤسسات ادلصرفية أعطت ذلا بعض اذليبة و القيمة فأصبح مرتكب اجلردية عند
ارتكابو للجرـ يكوف متابعا قضائيا و شلنوع إداريا يف البنك من التعامل معو.
و أخَتا و بعد البحث نقوؿ أف آليات ادلكافحة يف القانوف التجاري جاءت لتحمي ادلؤسسات ادلصرفية من ىاتو
اجلرائم و حبماية ىذه األخَتة ربمي ادلستفيد بإعطائو سندات كدليل يثبت حقو لدى القضاء ،و حبماية عمالء
ادلؤسسة ادلصرفية و رد الثقة لديهم يف الشيك يكوف بذلك ادلشرع قد محى بطريقة غَت مباشرة اإلقتصاد الوطٍت.
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مـالحـق

• حكمين صادرين عن المحكمة العميا

• محاضر قضائية ( شهادة عدم الدفع ،تكميف بالوفاء ،تبميغ التكميف بالوفاء)
• وثائق بنكية ( شهادة عدم الدفع ،أمر بالتسوية بعد أول عارض دفع ،أمر
بالتسوية خالل المهمة الثانية لمتسوية ،إشعار بالحظر في حالة تكرار الدفع)
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ممف رقم  490987قرار بتاريخ 2010/03/25
قضية (خ.ب) ضد (ب.ع) والنيابة العامة
الموضوع :شيك بدون رصيد -عارض الدفع.
قانون العقوبات :المادة.374 :
قانون تجاري ( :)02-05المواد 526:مكرر  526 ،2مكرر  526 ،4مكرر .6
المبدأ :ال تحرك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون
رصيد ،إال في حالة ثبوت عدم تسوية عارض الدفع ،في اجل 10
أيام.
إن المحكمة العميا
بعد االستماع إىل السيد بواللنب الطاىر ادلستشار ادلقرر يف تالوة تقريره ادلكتوب واىل السيد زلفوظي زلمد احملامي
العاـ يف تقدًن طلباتو ادلكتوبة.
فصال يف الطعن بالنقض ادلرفوع من طرؼ ادلتهم (خ.ب) بتاريخ  26ديسمرب  2006ضد القرار الصادر عن
رللس قضاء برج بوعريريج الغرفة اجلزائية شكال ويف ادلوضوع تأييد احلكم ادلستأنف يف جانبو اجلزائي ،وتأييده
مبدئيا يف جانبو ادلدين وتعديال لو إلزاـ احملكوـ عليو أف يعوض الضحية قيمة الشيك  2.519.93.92دج مع
األمر برد مبلغ الكفالة.
وكانت زلكمة برج بوعريريج القسم اجلزائي قد أصبحت بتاريخ  26مارس  2006حكما حضاريا غَت وجاىي
قضى بإدانة ادلتهم جبنحة إصدار شيك بدوف رصيد وعقابا لو احلكم عليو ب (  )06ستة أشهر حبسا مع وقف
التنفيذ و ( )2.519.93دج غرامة نافذة ويف الدعوى ادلدنية إلزاـ احملكوـ عليو باف يدفع للطرؼ ادلدين مبلغ
( )100.000دج كتعويض عن األضرار الالحقة بو.
حيث أف الطاعن سدد الرسم القضائي احلوالة1000 :دج.
حيث إف الطاعن (خ.ب) أودع بتاريخ  20مارس  2009بواسطة األستاذ بوفليح سامل مذكرة تدعيما لطعنو
ضمنها ثالثة أوجو للنقض.
الوجو األول :مأخوذ من خرق قاعدة جوىرية في اإلجراءات ،ويتفرع إلى فرعين:
الفرع األول :خرق أحكام المادة  418من قانون اإلجراءات الجزائية
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مؤداه أف القرار ادلطعوف فيو قضى يف الشكل قبوؿ االستئناؼ دوف ربديد أي االستئناؼ مت قبولو من استئناؼ
ادلتهم أـ استئناؼ النيابة ،واف عدـ ربديد أي استئناؼ مت قبولو يؤثر سلبا على حقوؽ دفاع ادلدعي يف الطعن
الذي يستفيد من قاعدة عدـ إضرار ادلستأنف باستئنافو.
الفرع الثاني :خرق أحكام المادة  431من قانون اإلجراءات الجزائية
بدعوى أف بالرجوع إىل القرار ادلنتقد صلد انو مل يستمع إىل ادلتهم رغم انو مستأنف ورغم أف القرار صدر حضوري
إليو ورغم أف لو دفاع مثلو قانونا ،فإغفاؿ اإلشارة إىل تصرحيات ادلدعي يف الطعن وإغفاؿ اإلشارة إىل دفوعو
يشكل خرؽ يف قواعد إجرائية أساسية ،ضف إىل ذلك أف ادلتهم مل تعطى لو الكلمة األخَتة وال يوجد يف ادللف
ما يفيد ذلك.
الوجو الثاني :مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ويتفرع إلى فرعين:

الفرع األول :مخالفة أحكام المادة  526مكرر  02من القانون التجاري المستحدث بقانون

 02/05الصادر بتاريخ  06فيفري .2005
بدعوى أف الوقائع حسب القرار سبت بتاريخ  23أكتوبر  2005أي بعد تعديل القانوف التجاري دبوجب
األمر  02-05وبالتايل يستوجب على البنك أف يوجو لساحب الشيك أمرا بالتسوية ومنحو مهلة عشرة أياـ من
تاريخ توجيو األمر وبعد ذلك سبنح للساحب أي ادلدعي يف الطعن مهلة  20يوما ابتداءا من اجل الدفع ،وباعتبار
أف ىذه اإلجراءات مل ربًتـ ورغم أف ادلادة  526مكرر  06تؤكد أف ادلتابعة اجلزائية ال ديكن أف تقوـ إال بعد
االجرائُت رلتمعُت أي ادلهلتُت ادلشار إليهما أعاله فالقرار ادلنتقد مل ينتبو إىل ىذه اإلجراءات وبالتايل فقد جاء
سلالفا للقانوف.
الفرع الثاني :مخالفة أحكام المادة  374من قانون العقوبات.
بدعوى أف القرار ادلنتقد أداف ادلدعي يف الطعن دوف توضيح تاريخ إصدار الشيك ،وتأكيد ما إذا كانت بيانات
الشيك متوافرة ومطابقة للقانوف ،وتأييد ما إذا كانت بيانات الشيك متوافرة ومطابقة للقانوف ،ضف إىل ذلك أف
القرار ال يوضح حىت طبيعة اجلردية ىل انعداـ الرصيد أو الرصيد غَت كاؼ.
الوجو الثالث :مأخوذ من القصور في التسبيب.
و مؤدى ذلك أف القرار ادلطعوف فيو ال يتعرض بالذكر لتاريخ ارتكاب اجلردية وطبيعتها ىل ىي انعداـ الرصيد أـ
تسليم شيك على سبيل الضماف أو شيك برصيد اقل ،إضافة إىل أف القرار ال يوضح عملية االستالـ واإلصدار
للشيك ىل من طرؼ ادلتهم أـ لغَته.
حيث أف ادلطعوف غَت شلثل أماـ احملكمة العليا رغم تبليغو مذكرة الطعن.
حيث أف النائب العاـ لدى احملكمة العليا تقدـ بطلبات كتابية ترمي إىل رفض الطعن.
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وعميو فان المحكمة العميا
في الشكل:
حيث أف الطعن بالنقض استوىف أوضاعو القانونية فهو مقبوؿ شكال.
في الموضوع:
عن الوجو الثاني:
الفرع األول :المأخوذ من مخالفة أحكام المادة  523مكرر  2من القانون التجاري

و المؤدي وحده لمنقض.
حيث أف ما ينعاه ادلدعي يف الطعن على القرار ادلطعوف فيو من خالؿ ىذا الوجو سديد ،ذلك أف ادلادة 526
مكرر  2من القانوف  02-05ادلعدؿ للقانوف التجاري توجب على ادلسحوب عليو دبناسبة أوؿ عارض دفع لعدـ
وجود أو عدـ كفاية الرصيد ،أف يوجب لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية ىذا العارض خالؿ مهلة أقصاىا
( )10أياـ ابتداءا من تاريخ توجيو األمر ،واف أحكاـ ادلادة  526مكرر  6تقتضي مباشرة ادلتابعة اجلزائية يف حالة
عدـ القياـ بتسوية عارض الدفع يف اآلجاؿ ادلنصوص عليها يف ادلادتُت  526مكرر 2و  526مكرر  4رلتمعة.
و حيث انو مىت كانت تلك اإلجراءات األولية مقررة بنص القانوف قبل مباشرة ادلتابعة اجلزائية ،وربريك الدعوى
العمومية لتطبيق احلماية اجلزائية للشيك وفقا ألحكاـ قانوف العقوبات ،فاف قضاة ادلوضوع بقضائهم دبا خيالف
ذلك ،يكونوا قد خرقوا أحكاـ ادلواد ادلشار إليها أعاله ،وىو ما جيعل الوجو ادلثار من الطاعن سديد ومؤسس،
وعليو وبدوف مناقشة بقية األوجو األخرى ادلدىل هبا يف الطعن ينبغي التصريح بنقض وإبطاؿ القرار ادلطعوف فيو.
فميــــذه األسبـــــــــــاب
تقضي المحكمة العميا:
بقبوؿ الطعن بالنقض شكال وموضوعا.
بنقض وإبطاؿ القرار ادلطعوف فيو ،وإحالة القضية واألطراؼ على نفس اجمللس مشكال تشكيال آخر للفصل فيها
طبقا للقانوف.
وادلصاريف على اخلزينة العمومية.
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بذا صدر القرار بالتاريخ ادلذكور أعاله من قبل احملكمة العليا -غرفة اجلنح وادلخالفات -القسم الثالث -ادلًتكبة
من السادة:
باروؾ لشريف
بو اللنب الطاىر
قسػػوـ زوليخة
بوري حي ػػي

رئيس القسم رئيسا.
مستشػارا مقػررا.
مستش ػ ػػارة.
مستش ػ ػػارا.

بزي رمضػػاف
اذلامشي الشيخ

مستش ػ ػػارا.
مستش ػ ػػارا.

حبضور السيد :زلفوظي زلمد -احملامي العاـ.
ودبساعدة السيدة :ص ػػاديل وىيبة -أمينة ضبط.

مجمة المحكمة العميا -العدد الثاني .2010
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ممف رقم  281829قرار بتاريخ 2003/10/06
لضٍح (ع -أ) ضس (َٚ )َ -إٌٍاتح اٌؼاِح)
الموضوع :شيك – تظييره .انعدام الرصيد -مسؤولية الساحب (نعم).
المبـــــدأ :يجوز لمساحب إصدار شيك وتسميمو لشخص آخر بحيث يكون ح ار في
التصرف فيو لحسابو الخاص أو تظييره لفائدة الغير يبقى الساحب مسؤوال عن الشيك
بدون رصيد تجاه المستفيد األخير.
إن المحكمة العميا
بعد االستماع إىل السيد حجاج بن عيسى ادلستشار ادلقرر يف تالوة تقريره واىل السيد مالؾ عبد اهلل احملامي العاـ
يف تقدًن طلباتو الكتابية.
فصال يف الطعن بالنقض ادلرفوع من طرؼ ادلتهم ع -أ) بتاريخ  16أكتوبر  2000ضد القرار الصادر عن
الغرفة اجلزائية جمللس قضاء اجلزائر بتاريخ  10أكتوبر  2000والقاضي بتأييد احلكم ادلستأنف الصادر بتاريخ
 1999/09/28والقاضي بإدانة ادلتهم جبنحة إصدار شيك بدوف رصيد طبقا للمادة  374من قانوف
العقوبات ومعاقبتو بثالثة أشهر حبسا موقوؼ التنفيذ و ( )10.000دج غرامة ويف الدعوى ادلدنية اإلشهاد
للضحية بتسليمو مبلغ الشيك مع األمر بإرجاع مبلغ الكفالة.
حيث أف الرسوـ القضائية مت دفعها.
حيث أف األستاذ برديو حايك زلمد أودع مذكرة تأييدا لطعن ادلتهم.
حيث أف الطعن جاء وفقا للقانوف فهو مقبوؿ شكال.
حيث أف الطاعن أثار بواسطة زلاميو وجهُت للنقض.
الوجو األول :والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوىرية في اإلجراءات.
وذلك بدعوى أف القرار ادلطعوف فيو وادلؤيد للحكم ادلستأنف الذي قبل تأسيس (ـ -ـ) كطرؼ مدين مث
حكم لو بالتعويضات مع انو ليس دبستفيد من الشيك موضوع اجلردية يكوف قد خرؽ إجراءات جوىرية.
ولكن حيث انو بتالوة القرار ادلطعوف فيو واحلكم ادلستأنف الذي أيده القرار يتبُت باف الطاعن قد حرؼ
مضموهنما الواضح إذ أهنما مل دينحا للمطعوف ضده أي تعويض بل على العكس من ذلك قد صرحا باإلشهاد
لو بتسلمو دلبلغ الشيك ومل يصرحا بقبوؿ تأسيسو كطرؼ مدين.
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وإمنا أشارا إليو على انو ضحية ومل يتأسس كطرؼ مدين ومل يقدـ أي طلب بل طلب كما سلفت اإلشارة
اإلشهاد لو بتسلمو دلبلغ الشيك شلا جيعل الوجو ادلثار غَت مؤسس.
الوجو الثاني :والمأخوذ من انعدام وقصور األسباب.
و ذلك بدعوى أف الطاعن سلم الشيك موضوع النزاع إىل ادلدعو (ـ -ع) والذي ظهره لفائدة (ـ -ـ) الذي ال
عالقة لو بالطاعن وال يعرفو ،ىذا ربايل من (ـ -ع) الذي ىو شريك الطاعن ،ورغم ىذا فاف القرار ادلطعوف فيو
ذكر باف (ع -أ) سلم ؿ (ـ -ـ) شيكا اتضح بأنو بدوف رصيد.
ولكن حيث انو واف ثبت فعال باف الطاعن سلم شيكا للمدعو (ـ -ع) وىذا األخَت ظهره لفائدة (ـ -ـ) ،فاف
ىذه العملية ليست سلالفة للقانوف إذ أف القانوف جييز تظهَت الشيكات وال يشًتط أف يكوف ادلستفيد من الشيك
ىو الذي تسلمو مباشرة من الساحب إذ أف الشيك شانو شاف النقود سباما إذا سلمت لشخص أف يتصرؼ فيها
ويسلمها ألي شخص آخر ،فلذلك فاف الساحب إذا اصدر شيكا وسلمو لشخص آخر فاف ىذا األخَت يصبح
حرا يف التصرؼ فيو وذلك بصرفو حلسابو اخلاص أو تظهَته لفائدة شخص آخر وىو تصرؼ قانوين ودلا قاؿ
اجمللس باف الطاعن سلم الشيك للمدعو (ـ -ـ) فهذا ليس ربريفا للوقائع إذ أف الساحب ىو ادلسؤوؿ عن عودة
الشيك بدوف رصيد أماـ ادلستفيد األخَت من ىذا الشيك عن طريق التظهَت ويعترب كاف الساحب سلمو لو
مباشرة شلا جيعل الوجو ادلثار غَت مؤسس.
فميــــذه األسبــــــــــــاب
قررت المحكمة العميا
لثٛي اٌطؼٓ شىال ٚرفضٗ ِٛضٛػا.
ٚذحًٍّ اٌّر ُٙاٌطاػٓ اٌّصارٌف اٌمضائٍح.
تذا صسر اٌمزار ترارٌد اٌّذوٛر أػالٖ ِٓ لثً اٌّحىّح اٌؼٍٍا -غزفح اٌجٕح ٚاٌّراٌفاخ-
اٌمظُ اٌثاٌس اٌّرزوة ِٓ اٌظازج اَذٍح أطّائ:ُٙ
اٌــــــــــــــزئٍض.
فــاذح ِحّس اٌرٍجأً
اٌّظرشار اٌّمزر.
حجــــاج تٓ ػٍظـــى
اٌّظرشــــــــــار.
تٛلصٍصح ػثس اٌمازر
اٌّظرشـــــــــــار.
تارٚن اٌشــــــزٌف
اٌّظرشـــــــــــار.
ٌــــــــــؼظاوز ِحّس
اٌّظرشــــــــــار.
ِالن اٌٙـــــــــاشًّ
ٚتحضٛر اٌظٍسِ :الن ػثس هللا -اٌّحاًِ اٌؼـــــاَ.
ٚتّظاػسج اٌظٍسج ٍ٘ٚثح صازًٌ -إٍِٔح لظُ اٌضثظ.
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ممخص:
تناولت ىذه ادلذكرة بالبحث و البياف و التفصيل موضوع جرائم الشيك و اآلليات ادلتبعة دلكافحتها اليت نظمها
ادلشرع اجلزائري يف قانوين العقوبات و التجاري.
و تظهر أمهية ادلوضوع يف كوف الشيك الوثيقة اليت تقوـ مقاـ النقود و ذلك لتسهل على ادلتعاملُت هبا التنقل
بأمواذلم و كذا أمهية معرفة اجلرائم اليت تقع على الشيك ألهنا سبس أمن االقتصاد و حركة األمواؿ الواردة و
الصادرة من ادلؤسسات ادلصرفية و ذلك عرب استعماؿ الشيك.
يدور زلور ىذه ادلذكرة ابتداء باإلطار ادلفاىيمي جلرائم الشيك يعرض فيو مفهوـ الشيك و بياف جرائمو بكل
أركاهنا اليت وضعها ادلشرع اجلزائري يف قانوف العقوبات ،مروراً إىل آليات ادلكافحة مع مقارنتها بالتشريع السابق
للقانوف التجاري ،و أخَتاً العقوبة ادلًتتبة على ىذه اجلرائم.
قد توصلت ىذه ادلذكرة إىل نتائج أمهها وضع أليات مكافحة جديدة أعطت احلماية القانونية و ادلصرفية
للمتعامل بالشيك و كذا البنك ،و االقتصاد الوطٍت و التجارة داخل و خارج الوطن
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Résumé:
Cette note reprend la déclaration et détail l'objet de la vérification crimes et mécanismes de
lutte organisé par le législateur algérien à des sanctions juridiques et commerciales.
Et montrer l'importance du sujet dans le fait que le document de contrôle, qui servent de
l'argent afin de le rendre plus facile pour les clients de déplacer leur argent, ainsi que
l'importance de connaître les crimes qui tombent sur le chèque parce qu'il est préjudiciable à
la sécurité de l'économie et les mouvements de fonds entrants et sortants des institutions
bancaires et par l'utilisation du chèque.
Rotation de l'objet de la présente note que le cadre conceptuel pour les crimes du chèque qui
introduit le concept de la vérification et de présentation de ses crimes tous les coins fixés par
le législateur algérien dans le Code pénal, par le biais de mécanismes de contrôle avec le
comparable droit commercial de la législation antérieure, et la punition a finalement abouti à
ces crimes.
Cette note a atteint les résultats les plus importants de l'élaboration de nouveaux mécanismes
pour lutter contre la donna le secteur bancaire et la protection juridique au client par chèque,
ainsi que la banque et de l'économie nationale et le commerce intérieur et l'extérieur du pays.
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Summary:
This note took up the statement and detail the subject of the check crimes and mechanisms
for combating organized by the Algerian legislature in legal and commercial sanctions.
And show the importance of the subject in the fact that the check document, which serve as
money in order to make it easier for customers to move their money, as well as the
importance of knowing the crimes that fall on the check because it is affecting the security of
the economy and the movement of incoming and outgoing funds from banking institutions
and through the use of the check.
Rotating the focus of this note as the conceptual framework for the crimes of the check
which introduces the concept of the check and a statement of his crimes all corners set by the
Algerian legislature in the Penal Code, through control mechanisms with the previous
comparable legislation Trade Law, and finally resulting punishment for these crimes.
This note has reached the most important results of the development of new mechanisms to
combat gave the banking and legal protection to the customer by check, as well as the bank,
and the national economy and trade within and outside the country.
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المصادر
و

المراجع
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قائمة المصادر و المراجع:
النصوص القانونية:
* قانوف العقوبات اجلزائري الصادر باألمر رقم  156 -66ادلؤرخ يف  18صفر عاـ  1386ادلوافق ل 08يونيو
 1966ادلعدؿ و ادلتمم.
* قانوف اإلجراءات ادلدنية الصادر باألمر رقم  154 -66ادلؤرخ يف  18صفر عاـ  1386ادلوافق ل 08يونيو
.1966
* القانوف التجاري اجلزائري الصادر باألمر رقم  59 -75ادلؤرخ يف  20رمضاف عاـ  1395ادلوافق ل26
سبتمرب  1975ادلعدؿ و ادلتمم.
* القانوف التجاري اجلزائري الصادر باألمر رقم  02-05ادلؤرخ يف  06فَتاير  2005ادلعدؿ و ادلتمم.
الكتب:
* أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانوف اجلزائي اخلاص ،اجلزء األوؿ،الطبعة السابعة ،دار ىومة للنشر و التوزيع،
بوزريعة ،اجلزائر.2007 ،
* أمحد فتحي سرور ،الوسيط يف قانوف اإلجراءات اجلزائية ،اجلزء األوؿ ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر،
.1980
* أمحد لعور ،نبيل صقر ،قانوف العقوبات نصا و تطبيقا ،دار اذلدى للطباعة و النشر و التوزيع ،عُت مليلة،
اجلزائر.2007 ،
* أدين حسُت العرديي ،أكرـ طراد الفايز،ادلسؤولية اجلزائية عن جرائم الشيك يف ضوء الفقو و أحكاـ القضاء،
الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردف.2010 ،
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* بن وارث زلمد ،مذكرات يف القانوف اجلزائي اجلزائري القسم اخلاص ،دار ىومة للنشر و التوزيع ،بوزريعة،
اجلزائر.2004 ،
* بلعيساوي زلمد الطاىر ،الوجيز يف شرح األوراؽ التجارية ،دار ىومة للنشر و التوزيع ،بوزريعة ،اجلزائر،
.2008
* حسن صادؽ ادلرصفاوي ،ادلرصفاوي يف جرائم الشيك ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر.1995 ،
* راشد راشد ,األوراؽ التجارية اإلفالس و التسوية القضائية يف القانوف التجاري ،الطبعة السادسة ،ديواف
ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنوف ،اجلزائر.2008 ،
* عبد احلكم فودة ,جرائم االحتياؿ و النصب و خيانة األمانة و الشيك و ألعاب القمار يف ضوء الفقو
و القضاء و النقض ,دار ادلطبوعات اجلامعية ,اإلسكندرية.2003 ,
* عبد العزيز سعد ،جرائم االعتداء على األمواؿ العامة و اخلاصة ،الطبعة الرابعة ،دار ىومة للنشر و التوزيع،
بوزريعة ،اجلزائر.2007 ،
* عبد العزيز سعد ،جرائم التزوير و خيانة األمانة و استعماؿ ادلزور ،الطبعة الرابعة ،دار ىومة للنشر
التوزيع ،بوزريعة اجلزائر.2007 ،
* عبد القادر البقَتات ،القانوف التجاري اجلزائري ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنوف ،اجلزائر.2010 ،
* عبد الرمحاف خليفايت ،احلماية القانونية للمتعامل بالشيك يف القانوف اجلزائري ادلقارف ،الطبعة األوىل دار
اخللدونية للنشر و التوزيع ،القبة القددية ،اجلزائر.2009 ،
* عبد اهلل سليماف ،دروس يف شرح قانوف العقوبات اجلزائري القسم اخلاص ،الطبعة الثالثة ،ديواف ادلطبوعات
اجلامعية ،بن عكنوف ،اجلزائر.1990 ،
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و

* عزيز العكيلي ،شرح القانوف التجاري األوراؽ التجاري و عمليات البنوؾ ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،دار
الثقافة للنشر و التوزيع ،األردف.2007 ،
* عمورة عمار ،األوراؽ التجارية وفقا للقانوف التجاري اجلزائري ،الطبعة األوىل ،دار اخللدونية للنشر

و

التوزيع ،القبة القددية ،اجلزائر.2008 ،
* فوزي زلمد سامي ،شرح القانوف التجاري األوراؽ التجارية ( سند السحب"السفتجة" ،السند ألمر"
الكمبيالة" ،الشيك) ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردف.2008 ،
* فياض ملفي القضاة ،شرح القانوف التجاري األردين األوراؽ التجارية ،الطبعة األوىل ،دار األوائل للنشر

و

التوزيع ،األردف.2009 ،
* زلمد صبحي صلم ،شرح قانوف العقوبات اجلزائري القسم اخلاص ،الطبعة السادسة ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية،
بن عكنوف ،اجلزائر.2005 ،
* زلمد سعيد منور ،شرح قانوف العقوبات القسم اخلاص اجلرائم الواقعة على األمواؿ ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل،
دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردف.2010 ،
* زلمد زلده ،جرائم الشيك دراسة قانونية فقهية مدعمة بقرارات و أحكاـ قضائية ،الطبعة األوىل ،دار الفجر
للنشر و التوزيع ،بسكرة ،اجلزائر.2004 ،
* رلدي زلب حافظ ،جرائم شيك ،الطبعة الثانية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.1996 ،
* نادية فضيل ،األوراؽ التجارية يف القانوف اجلزائري ,الطبعة احلادي عشر ,دار ىومة للنشر و التوزيع ,بوزريعة,
اجلزائر.2006 ,
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مذكرات:
* مجاؿ حاج يوسف ،األحكاـ اجلزائية ادلتعلقة بالشيك ،حبث مقدـ لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف اجلنائي
و العلوـ اجلنائية ،جامعة اجلزائر.2002 ،
* عيسى زلمود عيسى العواودة ,أحكاـ الشيك (دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانوف) ،رسالة ماجستَت ،جامعة
القدس ،عمادة الدراسات العليا ،فلسطُت.2011 ،
* اجعود فاطمة ،جنحة إصدار شيك بدوف رصيد ،دراسة فقهية مقارنة مع أىم التعديالت اليت أدخلت عليها،
مذكرة التخرج لنيل إجازة ادلدرسة العليا للقضاة ،دفعة  ،14ادلدرسة العليا للقضاة ،اجلزائر.2006/2003 ،
* بلغيث ياقوتة و آخروف ,جردية إصدار شيك بدوف رصيد على ضوء قانوف العقوبات و االجتهاد القضائي،
مذكرة التخرج لنيل إجازة ادلدرسة العليا للقضاة ،اجلزائر.2005/2004 ،
مجالت:
* دغيش أمحد ,الشيك وفق التعديالت اجلديدة للقانوف التجاري اجلزائري ,دفاتر السياسة و القانوف ,العدد
الرابع ,ورقلة.2011 ,
* رللة احملكمة العليا ،العدد  ،2قسم الوثائق ،اجلزائر.2010 ،
* اجمللة القضائية ،العدد  ،2قسم الوثائق ،األبيار ،اجلزائر.2003 ،
المراجع بالمغة الفرنسية:
Michel Jeantin, Paul Le Cannu, droit commercial instruments de
paiement et de crédit entrerprises en difficulté, 5 eme édition, dalloz,
paris, france, 1999.
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