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 شكر وتقدير

 

 َواِلَديَّ  َوَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتؾَ  َأْشُكرَ  َأفْ  َأْوزِْعِني َرب  }الشكر هلل سبحانو وتعالى أواًل؛ قاؿ تعالى 
يَِّتي ِفي ِلي َوَأْصِمحْ  َتْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَمؿَ  َوَأفْ  ن ي ِإَلْيؾَ  تُْبتُ  ن يإِ  ُذر   .{اْلُمْسِمِميفَ  ِمفْ  َواِ 

ثـ أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى الدكتور عبداهلل نجاجرة مشرفي في ىذه الدراسة، الذي كاف ممحًا 
 أنجزىا، فمو مني عظيـ االمتناف.حتى عمى أف أتقدـ برسالتي وأجتيد كؿ اإلجتياد 

ذة في كمية الحقوؽ أخص بالذكر الدكتور رفيؽ أبو عياش، حيث إلى كافة األساتوأتقدـ أيضًا بالشكر 
 أنو كاف يحفزني لدراسة الماجستير وتقديـ الرسالة.
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 ممخص ال
 أىمية مف لمشيكات لما الفمسطيني، التشريع في لمشيؾ الجزائية الحماية بياف إلى الدراسة ىذه تيدؼ

 الشيؾ بتعريؼ الباحث قاـ فقد ذلؾ خالؿ ومف نقود،ال عمؿ تعمؿ وفاء أداة بصفتيا الحالي وقتنا في
 الموضوعية الشروط أما. لو والشكمية الموضوعية الشروط بياف ثـ ومف لمشيؾ، القانونية الطبيعة وبياف
 أي تحت الشيؾ إصدار يتـ فال: الرضاءثـ  راشدًا، واعياً  الشيؾ مصدر يكوف أف أي األىمية؛: فيي
 غير شيئاً  وليس نقودًا، الشيؾ محؿ يكوف أفكما يجب  القانوف، في برةالمعت اإلكراه أنواع مف نوع

 ىو الموضوعية الشروط وآخر شيكًا، معيف بعمؿ القياـ أو بضاعة تسميـ يعد الومف ثـ  النقود،
 . مشروع لسبب الشيؾ إصدار يتـ أف يجبحيث  السبب؛

 أمر -1. بيا كتب التى المغةوب الصؾ متف في مكتوبة شيؾ كممة - 2: فيي الشكمية الشروط أما
 المسحوب البنؾ اسـ -3. واالرقاـ بالحروؼ مكتوبا النقود مف معيف مبمغ بوفاء شرطعمى  معمؽ غير
حيث أف . الشيؾ اصدر مف وتوقيع اسـ -6. الشيؾ اصدار ومكاف تاريخ -5. الوفاء مكاف -4. منو
 .كشيؾ قيمتو يفقده قد البيانات ىذه أحد مف الشيؾ خمو

 تـ مباحث خمس في الجرائـ حصراذ  فييا، الجرمي والقصد الشيؾ جرائـ إلى الباحث تطرؽ كما
 أو إصداره، عند لمشيؾ وفاء مقابؿ ىناؾ يكوف ال أف وىي الدراسة، ىذه مف الثاني الفصؿ في وضعيا
 غير في الشيؾ صرؼ عف باالمتناع أمر إصدار أو الشيؾ، إصدار بعد بعضو أو الوفاء مقابؿ سحب

 عمى التوقيع وأخيراً  لمصرؼ، قابؿ غير مستحؽ شيكاً  الغير تسميـ ثـ القانوف، يجيزىا التي حاالتال
 .صرفو تمنع بصورة الشيؾ

 أف الدراسة خالؿ مف وتبيف الشيؾ، جرائـ في عمييا المنصوص العقوبات إلى الباحث تطرؽ وأخيراً 
 التشريعات في كما أف ىناؾ اختالؼ والفمسطينية، واألردنية المصرية التشريعات في اختالؼ ىناؾ

 دمج يجب وبالتالي العقوبات، وقوانيف التجارة قوانيفكؿ مف  بيف تعارض ىناؾفمثاًل  نفسيا، الداخمية
 الدعوى إلى الباحث تطرؽ كما. موحد قانوف في الشيكات جرائـ عمى بالعقوبة الخاصة القوانيف
 الشيؾ بجرائـ المتعمقة لمدفوع الباحث تطرؽ وأخيراً  الجزائية، بالدعوى ارتباطيا مدى وبيف المدنية،
 الدعوى سير في تؤثر ال جوىرية غير وأخرى الدعوى، تسقط مف شأنيا أف جوىرية دفوع منيا والتي

 .الجزائية



 د 
 

 -:يمي بما الباحث أوصى وأخيراً 

 الغرامة، مسألة في خاصة واألعمى، األدنى حدييا وتعديؿ الشيؾ جرائـ عمى العقوبة تشديد يجب.2
 التجاري القانوف في المقررة العقوبة ىي كما جنيو ألؼ بخمسيف يقارف حيف ُيذكر ال دينار مائتي فمبمغ

 وذلؾ حتى تحقؽ الردع. المصري

 العقوبات وجمع ترتيب كما يجب الفمسطيني، العقوبات قانوف مشروع العمؿ عمى إنفاذ يجب.1
 التجاري القانوف تكوف موزعة بيف كؿ مف أف مف بدالً  موحدة مواد في الشيؾ جرائـ في المخصصة

 .المصري القانوف في أسوة العقوبات، قانوف في واألخرى

 يكوف أف يجبإضافة إلى ذلؾ  بو، المتعمقة األحكاـ جميع يتضمف بالشيكات خاص قانوف إصدار.3
 .مواده يف متناقضاً  يكوف ال وأف األخيرة، القانونية التطورات لو وصمت ما مع متماشياً 

 اإلسرائيمية العسكرية األوامر إلغاء يتـ حتى ،ونفاذه الفمسطيني التجاري القانوف مشروع تفعيؿ يجب.4
 وفاء أداة مف الشيؾ حولتقد  العسكرية األوامر ىذه ألف ،(2014) ورقـ( 890) ورقـ( 889) رقـ

 .ائتماف أداة إلى عمييا اإلطالع عند الدفع مستحؽ

 ويستيوي إنما الجريمة ىذه بتكرار يقـو الذي ألف الشيكات، جرائـ يكرر مف عمى بةالعقو  تشديد يجب.5
 يتـ أف وبالتالي الجرائـ، مف النوع ىذا مثؿ يعتاد يجعمو ردعو وعدـ فييا، حؽ لو ليس بأمواؿ عبثال

 رصيده مف جزء عمى الحجز يتـ أف إضافة إلى ذلؾ يجب معيف، ألجؿ شيكات إصدار مف حرمانو
 التصنيؼ حوؿ النقد سمطة بتعميمات األخذومف ثـ  شيكات، مف عميو ما تسوية يتـ أف إلى نؾالب في

 .الشيكات دفاتر إلعطاء العاـ
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Penal protection of the check in the Palestinian legislation  (A comparative study) 

Prepared by: Rafiq Ali Mahmoud Taqatqa 

Supervision: Dr. Abdullah Njajrh 

Abstract 

This study aimed to release the penal protection of the check in the Palestinian legislation, 

what checks of importance at the present time as the fulfillment of the tool act like money, 

and through that the researcher defines the check and the statement of the legal nature of 

the check, and then a statement of objectivity and formalism his conditions. The objective 

conditions are: civil; that is, check the source of a conscious adult, and satisfaction: there is 

the check is issued under any kind of considered coercion in the law, and to be the subject 

of the check in cash, and is not something that is money, there is no longer deliver the 

goods or to do a certain job imminent, another objective conditions is the reason; it should 

be the check is issued for a legitimate reason. 

The formal requirements are: 1 - word written a check in the body of the instrument and 

the language in which they wrote it. 2. Is not suspended, provided the fulfillment of a 

certain amount of money written letters and numbers. 3. Drawn from the bank's name. 4. 

Place of fulfillment. 5. Date and place of issuance of the check. 6. Name and signature of 

the issued check. The absence of a check this data may lose its value Kachik. 

And then touched the researcher to check crimes and criminal intent where, and inventory 

researcher crimes in five sections were placed in the second chapter of this study, namely, 

that there is no return for the fulfillment of the check when issued, or withdraw in 

exchange for the fulfillment or in part after the issuance of the check, or order refrain from 

the exchange of the check in cases other than those permitted by law, and non-delivery of a 

check payable to the N Exchange, or the signature on the check been cashed prevented. 

And then touched the researcher to the penalties set forth in the check crimes, and found 

during the study that there is a difference in the Egyptian, Jordanian and Palestinian 

legislation, and also in the domestic legislation itself, there is a conflict between trade and 

the laws of the penal laws, and therefore must integrate special laws penalty on checks 

crimes law unified. And then he touched the researcher to the civil suit, and how they 

relate to the criminal proceedings, and finally touched investigator of the arguments 

concerning the check crimes, which include substantial defenses statute of limitations, and 

other non-core does not affect the operation of the criminal case. 

Finally, the researcher recommended the following  9-  

1. You must tighten the punishment for the crimes of the check and adjust the 

minimum and top its bounds, especially in the matter of the fine, two hundred 

dinars Fmbulg not mention when comparing fifty thousand pounds, as is prescribed 

in the Egyptian commercial law punishment. 



 و 
 

2. It must be the realization of the project of the Palestinian Penal Code, and that is 

arranged and the collection of ad hoc penalties in check crimes in uniform materials 

instead of being a part of it in commercial law and the other in the Penal Code, like 

in Egyptian law. 

3. A special law checks include all provisions related to it, and it must be consistent 

with what we have reached his recent legal developments, and should not be 

contradictory in its articles. 

4. You must activate the Palestinian draft commercial law, until the abolition of 

Israeli military orders No. (889) and No. (890) and No. (1024), because these 

military orders turned the check of fulfillment tool payable at sight by a credit tool. 

5. You must stiffen penalties against repeat checks crimes, then who is to repeat this 

crime but impressed that tampering with money has no right to it, and do not deter 

him get used to this kind of crime, it can also be deprived of issuing checks for a 

particular order, as can be be booked on the part of the tally in the bank until the 

settlement of the checks, and taking instructions Monetary authority about the 

general classification to give checkbooks. 
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 مقدمة

 تمييد
أداة أساسػػػية لمتعػػػامالت بػػػيف النػػػاس وبخاصػػػة فػػػي  إنمػػػا ىػػػي إف النقػػػود، أو مػػػا يسػػػمى بػػػاألوراؽ النقديػػػة

فػػػي خػػػزائنيـ بػػػالنقود السػػػائمة بػػػدوف  –غالبػػػًا  –العمميػػػات التجاريػػػة. إال أف معظػػػـ التجػػػار ال يحتفظػػػوف 
 استثمار.

شػػكؿ مػػنح المػػديف أو المشػػتري فتػػرة زمنيػػة االئتمػػاف، ويكػػوف ذلػػؾ فػػي إلػػى  ولػػذلؾ فػػ نيـ يحتػػاجوف دائمػػاً 
ىػػذه  مثػػؿ مسػػتندات تػػنظـإلػػى  يسػػدد بعػػدىا القيمػػة المطموبػػة )وىػػذا ىػػو االئتمػػاف(. ولػػذلؾ نشػػأت الحاجػػة

األعمػػػاؿ التجاريػػػة، سػػػميت بػػػاألوراؽ التجاريػػػة؛ وىػػػي مختمفػػػة عػػػف األوراؽ الماليػػػة مثػػػؿ النقػػػود واألسػػػيـ 
 والسندات وأذوف الخزينة.

( cheekنجميزيػة )إللفػظ مشػتؽ مػف الكممػة ا وىيعمى الورقة التجارية المعروفة  ما تدؿإنكممة "شيؾ" و 
األرجػػػح أف ف غيػػػر أبمعنػػػى يراقػػػب، ( to cheek)مػػػف الفعػػػؿ االنجميػػػزي مشػػػتؽ بمعنػػػى يراجػػػع، أو 
 المصػطمح العربػيمػف  ،ومنطقيػاً  ،ً يػو أقػرب لغويػامػأخوذ عػف المغػة العربيػة فإنما ىو مصطمح )الشيؾ( 

، (to cheekمنو مف المصطمح االنجميزي )وأصمو "جؾ"،  ب،وىو فارسي ُمَعرّ  ،معنى كتابب ،)صؾ(
وقػػد شػػاع بػػاقي األمػػـ، إلػػى  وممػػا يؤكػػد ىػػذا أف العػػرب ىػػـ أوؿ مػػف اسػػتعمؿ الصػػكوؾ ثػػـ انتقمػػت مػػنيـ

فأصػػبحت لػػو داللػػة عالميػػة عمػػى أمػػر الػػدفع الػػذي يوجيػػو  ،المفػػظ فػػي معظػػـ بػػالد العػػالـ ىػػذا اسػػتخداـ
  1بدفع مبمغ مف الماؿ لصالح المستفيد المسمى، أو ألمره، أو لحامؿ الورقة. البنؾإلى  يؿالعم

يتضػػمف أمػػرًا حيػػث محػػرر مكتػػوب وفػػؽ شػػرائط مػػذكورة فػػي القػػانوف، فالشػػيؾ  مػػف الناحيػػة القانونيػػةأمػػا 
شػخص آخػر ويكػوف عػادة مصػرفًا وىػو المسػحوب عميػو بػأف يػدفع إلػى  صادرًا مف شخص ىو الساحب

 مبمغًا معينًا بمجرد اإلطالع عمى الشيؾ. –وىو المستفيد  -ثالث أو ألمره أو لحامؿ الشيؾ  لشخص
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فالشػػيؾ أداة وفػػاء ولػػيس أداة ائتمػػاف، وعمػػى ذلػػؾ تتحقػػؽ الجريمػػة لمجػػرد إصػػدار الشػػيؾ مػػع العمػػـ بعػػدـ 
   وجود رصيد لو أو رصيد كاؼ إف وجد.

 بالشػػيكات، التعامػؿ نطػاؽفػػي  توسػعال إلػى التجاريػػة توالتعػامال االقتصػادية الحيػػاة تطػور أدىليػذا فقػد 
 أي مػػػف السػػػحب حػػػؽ يعطػػػييـ والػػػذي األمػػػواؿ األفػػػراد حمػػػؿ تسػػػييؿ مػػػف يكتسػػػبيا التػػػي لألىميػػػة وذلػػػؾ

 . مصرفية مؤسسة

 بالشػيؾ بالمتعػامميف أدى األفػراد، عمى والنصب باالحتياؿ الغير أمواؿ إلى الوصوؿ أراد مف ىناؾ وألف
 لػذلؾ الدولػة، فػي التجاريػة والتعػامالت االقتصػاد تمػس تبعػات ذلػؾ عػف نػتجحيػث ي بػو، الثقة فقداف إلى

 إلػى الثقػة إعػادة يػتـ حتى بالشيكات، المتالعبيف ىؤالء يردع أف الفمسطيني التجاري المشرع عمى وجب
 .2النقود محؿ تحؿ وفاء كأداة الشيؾ

 مقارنػة وذلػؾ الفمسػطيني، القػانوف فػي مشػيؾل القانونيػة الحمايػة لكػي تبػيف مػدى الدراسػة ىذه جاءتليذا 
 لمشػػيؾ، القانونيػػة لمطبيعػػة الباحػػث تطػػرؽ األوؿ الفصػؿ فػػيحيػػث تناولنػػا  واألردنػػي، المصػػري بالقػانونيف

 إلػػػى التطػػػرؽ تػػػـ الثالػػػث الفصػػػؿ فػػػي وأخيػػػر الشػػػيؾ، جػػػرائـ صػػػور إلػػػى التطػػػرؽ تػػػـ الثػػػاني الفصػػػؿ وفػػػي
 .الشيؾ جرائـ في والمحاكمة التحقيؽ إجراءات

 أىمية الدراسة
وفػػػي غيػػػره مػػػف  تنبػػػع أىميػػػة الدراسػػػة فػػػي كونيػػػا تعػػػالج مشػػػكمة متفاقمػػػة جػػػدًا فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني

يا المنظػػور أمػػاـ القضػػاء إنمػػا محورىػػا جػػرائـ تتعمػػؽ بالشػػيكات ، حيػػث أف الكثيػػر مػػف القضػػاالمجتمعػػات
بالشػيكات وتػداوليا. ومػف ئـ المتعمقػة تزخر سجوف الشرطة في فمسػطيف بالعديػد مػف متركبػي الجػراحيث 
 الفمسطيني.التجاري القانوف  مشروع جرائـ الشيكات في بالبحث فيىذه الدراسة ستقـو خالؿ 

يجػػب أف يػػتـ حمياتيػػا بالطريقػػة مػػف أىميػػة فيػػي تقػػـو مقػػاـ النقػػود وبالتػػالي  لمػػا لمشػػيكات وتػػداوليا وذلػػؾ
 اية التي خمقت مف أجميا.المناسبة التي تضمف أف يتـ التعامؿ بيا بسيولة وأف تخدـ الغ

                                                           
 الجزائر، ورقمة، مرباح قاصدي جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة مكافحتيا، وآليات الشيؾ جرائـ رسوي، ليمى 2

 .8-6ص ،2013
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 أىداؼ الدراسة
 -بياف ما يمي:إلى  تسعى ىذا الدراسة

 .التعريؼ بالشيؾ لغًة واصطالحاً  .1

 .الفمسطيني الجنائي القانوف في بالشيكات المتعمقة الجرائـ .2

 والصػرؼ، والوفػاء التػداوؿ، حيػث مف أحكاميا وبياف لمشيؾ التطبيقيةو  العممية الجوانب تفصيؿ .3
 .ذلؾ وغير

( وأوجو االختالؼ بينو وبيف قانوف العقوبات 890العسكري االسرائيمي رقـ )األمر إلى  لتطرؽا .4
 في فمسطيف. لغاية اليوـ ( والذي يطبؽ412األردني في المادة )

 منيج الدراسة
 

، حيػػث سػػيعتمد عمػػى الكتػػب والمراجػػع المتعمقػػة المقػػارف سػيقـو الباحػػث باتبػػاع المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي
سػػيتـ الفمسػػطيني، كمػػا بالتشػػريع ومقارنتيػػا  واألردنػػي المصػػريالتشػػريعيف كػػؿ مػػف جرائمػػو فػػي بالشػػيؾ و 
بتحميميػػػا والكتابػػػة الباحػػػث ، وسػػػيقـو األمػػػر العسػػػكري االسػػػرائيمي المتعمػػػؽ بجػػػرائـ الشػػػيكاتإلػػػى  التطػػػرؽ

 المتعمقة بجرائـ الشيؾ وتحميميا. نصوص الموادعنيا. كما سيقـو باالطالع عمى 

 اسةمشكمة الدر 
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الوقػػت وىػػو مػػا ُيوجػػب البحػػث فيػػو، حيػػث أف  إف التعامػؿ بالشػػيكات رائػػٌج جػػدًا فػػي ىػػذا

ىنػاؾ العديػد مػف التشػريعات التػي كمػا أف فييػا الشػيكات، الرئيسػي القضايا والمشاكؿ التي يكوف السبب 
كػؿ تػرد فػي قػد عقوبػة الىػذه تناقض بعضيا البعض فيما يتعمؽ بالعقوبة عمى جرائـ الشيكات، حيث أف 

الػدوؿ، فينػاؾ الكثيػر تختمؼ اختالفًا كثيرًا في تشػريعات بالتالي قانوف العقوبات والقانوف التجاري، و مف 
مف غمظ العقوبة وىناؾ مف خففيا، والحاؿ في فمسطيف كذلؾ متناقض، فيناؾ قانوف العقوبات األردنػي 

( منػو، كػذلؾ األمػر مػا ورد 421لمعػدؿ لممػادة )( اإلسػرائيمي ا890الساري المفعوؿ، واألمػر العسػكري )
ف وف التجػاري الفمسػطيني، وبالتػالي نػرى أفي قانوف التجارة األردني المطبؽ في فمسطيف، ومشروع القػان

تػػتمخص مشػكمة البحػث فػي ماىيػػة الجػرائـ التػي تػػرتبط حيػث ىنػاؾ غمػوض فػي عقوبػػات جػرائـ الشػيؾ، 
 .والمصري األردني يفلفمسطيني مقارنة بالتشريعفي التشريع الجنائي اوعقوبتيا بالشيكات 
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 مخطط الدراسة الييكمي:
قػاـ الباحػث بتعريػؼ حيػث لمشػيؾ،  األجكاـ العامةتناوؿ األوؿ منيا تـ تقسيـ الدراسة إلى ثالث فصوؿ 

الفصػػؿ الثػػاني قػػاـ حػػيف تنػػاوؿ فػػي الشػػيؾ وطبيعتػػو القانونيػػة وبيػػاف شػػروطو الشػػكمية والموضػػوعية. فػػي 
كػؿ فػي ياف صور جرائـ الشػيؾ وبيػاف القصػد الجرمػي فييػا، وذلػؾ فػي خمػس مباحػث؛ تنػاوؿ الباحث بب

ببيػػػاف إجػػػراءات التحقيػػػؽ تناولنػػػا مبحػػػث فييػػػا صػػػورة لجريمػػػة مػػػف جػػػرائـ الشػػػيؾ. وفػػػي الفصػػػؿ الثالػػػث 
والمحاكمػػة فػػي جػػرائـ الشػػيؾ، وذلػػؾ مػػف حيػػث بيػػاف العقوبػػة التػػي يفرضػػيا القػػانوف عمػػى مرتكبػػي جػػراـ 

أخيػػرًا قػػاـ الباحػػث ببيػػاف الػػدفوع فػػي جػػرائـ الشػػيؾ؛ والتػػي منيػػا الػػدفوع الجوىريػػة والػػدفوع غيػػر الشػػيؾ، و 
 الجوىرية.
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 األوؿ الفصؿ

 لمشيؾ األحكاـ العامة

أداة أساسية لمتعامالت بيف الناس وبخاصة في  إنما ىي إف النقود، أو ما يسمى باألوراؽ النقدية
في خزائنيـ بالنقود السائمة بدوف  –غالبًا  –التجار ال يحتفظوف  أف معظـ حيثالعمميات التجارية. 

 استثمار.

االئتماف، ويكوف ذلؾ في شكؿ منح المديف أو المشتري فترة زمنية إلى  ولذلؾ ف نيـ يحتاجوف دائماً 
ىذه  مثؿ مستندات تنظـإلى  يسدد بعدىا القيمة المطموبة )وىذا ىو االئتماف(. ولذلؾ نشأت الحاجة

ماؿ التجارية، سميت باألوراؽ التجارية؛ وىي مختمفة عف األوراؽ المالية مثؿ النقود واألسيـ األع
 والسندات وأذوف الخزينة.

 في اختزانيا مف بدالً  البنوؾ في النقود إيداع يتـ حيث عديدة، مميزات الشيؾ بطريؽ لموفاءليذا ف ف 
 بمثابة يعد إنما الشيؾ بطريؽ الوفاء ف ف ؾكذل الضياع، و لمسرقة تتعرض قد والتي الخاصة، الخزائف

 يتـ قدحيث  البنؾ، لدى الكتابية القيود بعض إجراء مف بو الوفاء يتطمبو لما المنازعة عند إثبات أداة
 مع تمشياً  والمعدنية الورقية النقود استعماؿ مف يقمؿ ف ف الشيؾ وبالتالي الحاجة، عند بيا االحتجاج
 وتوفير لموقت واختصار التعامؿ في سرعة مف يتطمبو بماوذلؾ  العالـ يف طرأ الذي المالي التطور
 3.لمجيد

                                                           
 ،1188 الرابع، العدد ،87 المجمد المنارة، الواقعي، والتطبيؽ القانوني اإلطار بيف المصدؽ الشيؾ عبابنة، ديفال عالء 3

 .1ص
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 في وخصوصاً  المعامالت في تسييؿ مف تؤديو وما االقتصادية الحياة في لمشيكات البالغة األىمية إف
 بوظائفيا قياميا لضماف وذلؾ ليا، كبيرة حماية توفير ضرورةإلى  أدى إنما التجارية، األعماؿ

قد  الناس بعض ألفوذلؾ  الماؿ، مثؿ وفاء أداة مثالً  فالشيؾ النقود، مقاـ تقوـ وألنيا صادية،االقت
 مقابؿ ليا ليس شيكات تحرير مثؿ الغير أمواؿ عمى لالستيالء وذلؾ الشيكات استعماؿ ب ساءة يقوموف
 وجد التي القتصاديةا وظيفتو فقدافإلى ذلؾ  أدىوبالتالي  فيو، الثقة فقدافإلى  أدىمما  وغيرىا، وفاء
 .أجميا مف

 -، نذكر منيا:ولمشيؾ وظائؼ كثيرة

 في التجارية الحياة وينشط األفراد بيف التعامؿ يسيؿ فيو العممية الحياة في كبيرة أىمية ذو الشيؾ -2
 .المصارؼ لدى المودعة النقود لسحب فيستعمؿ البالد

 ثمف المشتري يدفع أف مف فبدالً  التجارية التالمعام في الوفاء بوظيفة يقـو فيو وفاء أداة الشيؾ -1
 البضاعة قيمة أوفى قد يكوف وبذلؾ لمثمف المساوي المبمغ يتضمف لمبائع شيكاً  يحرر نقداً  البضاعة
 .المصرؼ مف المبمغ لتسمـ البائع ب حالة

 لدائنو شيؾ بموجب دينو المديف يوفي عندماإذ  باإللتزامات الوفاء إلثبات كأداة الشيؾ يستعمؿ -3
 .عميو المسحوب المصرؼ قيود في الشيؾ ىذا صرؼ يقيد

 4.النقود مف مبمغ إلقراض كوسيمة الشيؾ يستعمؿ -4

 عدـ عند جزاء مف القانوف لو يقرره بما لحاممو جديداً  ضماناً  يوفر أنو في الشيؾ أىمية تظير -5
 يجيزىا التي الحاالت غير في وفائو في المعارضة أو كفايتو عدـ أو الرصيد إنعداـ بسبب الوفاء
 .صرفو تمنع بصورة توقيعو أو تحريره أو الشيؾ سحب بعد الرصيد استرداد أو القانوف

 وجعمو الجنائي، بالجزاء ىذا وتدعيـ رصيد بدوف شيؾ إصدار فعؿ بتجريـ المشرع قاـ ىذا أجؿ ومف
إلى  والييبة الثقة اعادة لؾبذ المشرع استيدؼكما . بيا الخاصة أركانيا ليا ذاتيا، بحد قائمة جريمة
 ذلؾ؟ في المشرع نجح ىؿ ىو ىنا المطروح التساؤؿ ولكف وفاء، أداة باعتباره التعامؿ في الشيؾ

 

                                                           
 ،1114، عمافوف دار نشر، د، 8طجرائـ الشيؾ في قانوف العقوبات،  ،المحامي صالح الديف محمد شوشاري 4

 .12ص
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  الشيؾ تعريؼ:  المبحث األوؿ

مما مف أىـ األوراؽ التجارية التي يتـ التعامؿ فييا في الحياة العممية، ىو عمى اعتبار أف الشيؾ 
في ىذا المبحث سيقوـ الباحث بتعريؼ الشيؾ لغة في مطمٍب أوؿ، تعريؼ الشيؾ، و  يقتضي

 واصطالحًا في المطمب الثاني.

 المطمب األوؿ: تعريؼ الشيؾ لغة
 

( cheekكممة "شيؾ" في الداللة عمى الورقة التجارية المعروفة وىي لفظ مشتؽ مػف الكممػة اإلنجميزيػة )
األرجػػح أف مػػف ( بمعنػػى يراقػػب، غيػػر أف to cheekبمعنػػى يراجػػع، أو مشػػتؽ مػػف الفعػػؿ االنجميػػزي )

مصطمح )الشيؾ( مأخوذ عف المغة العربيػة فيػو أقػرب لغويػاً، ومنطقيػًا، مػف المصػطمح العربػي )صػؾ(، 
بمعنػػػى كتػػػاب، وىػػػو فارسػػػي ُمَعػػػّرب، وأصػػػمو "جػػػؾ"، وممػػػا يؤكػػػد ىػػػذا أف العػػػرب ىػػػـ أوؿ مػػػف اسػػػتعمؿ 

المفظ في معظـ بالد العالـ، فأصبحت  ىذا ستخداـباقي األمـ، وقد شاع اإلى  الصكوؾ ثـ انتقمت منيـ
البنػؾ بػدفع مبمػغ مػف المػاؿ لصػالح المسػتفيد إلػى  لو داللػة عالميػة عمػى أمػر الػدفع الػذي يوجيػو العميػؿ

  5المسمى، أو ألمره، أو لحامؿ الورقة.

 المطمب الثاني: تعريؼ الشيؾ اصطالحاً 
 

محػػرر مكتػػوب وفػػؽ شػػرائط مػػذكورة فػػي القػػانوف، و بأنػػالشػػيؾ األسػػتاذ الػػدكتور عثمػػاف التكػػروري يعػػرؼ 
وىػػو المسػػحوب معروفػػًا شػػخص آخػػر ويكػػوف إلػػى  يتضػػمف أمػػرًا صػػادرًا مػػف شػػخص ىػػو السػػاحبحيػػث 

مبمغًا معينًا بمجػرد اإلطػالع  –وىو المستفيد  -عميو بأف يدفع لشخص ثالث أو ألمره أو لحامؿ الشيؾ 
 6عمى الشيؾ.

                                                           
، ب.ت، بيروت. الجوىري، 8دة "صكؾ"، دار صادر، طابف منظور، محمد بف مكـر اإلفريقي، لساف العرب، ما 5

، 3، دار العمـ لممالييف، تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطا، ط8458، ص3إسماعيؿ بف حماد، الصحاح، مادة "صكؾ"، ج
 .8881، بيروت، لبناف

 .6-5، ص1181، مكتبة دار الفكر، القدس، 2، ط2عثماف التكروري، الوجيز في شرح القانوف التجاري، ج 6
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مشػروع القػانوف التجػاري الفمسػطيني لعػاـ المػذكرة اإليضػاحية ل يع فػيديواف الفتوى والتشر  عرفوفي حيف 
إلػػى  الػػػساحب مػػف صػػادراً  أمػػراً  تتضػػمف التػػي التجاريػػة الورقػػة تمػػؾ بالشػػيؾ يقصػػدعمػػى أنػػو " 2009

 ثالػػث شػخص ألمػر النقػود مػف معينػاً  مبمغػاً  عمييػا اإلطػالع لدى يدفع بأف عميو المػصرؼ المسحوب
 .7"لحاممو أو ىػو المستفيد

وقد َعرَّؼ ُشراح القانوف التجػاري الشػيؾ بحػده، وشػروطو، وماىيتػو، فػذكروا أنػو محػرر مكتػوب، وأف لػو 
أنو ُيسػحب عمػى مصػرؼ، وأنػو يتضػمف أمػرًا بالػدفع غيػر كما شروطًا قانونية الزمة يفقد بدونيا صفتو، 

دًا، أو ورقػة، أو محػررًا تباينت تعريفاتيـ لو بيف مف عرفػو صػكًا، أو سػن ومع ذلؾ فقدمعمؽ عمى شرط، 
 8.مكتوباً 

 المعرؼ الشيؾ ىو ع 337 المادة حكـ فى الشيؾ عمى أنو "إففقد عرفتو محكمة النقض المصرية  أما
 استعماؿ عف ويغنى دائما االطالع لدى األداء مستحؽ ووفاء دفع أداة بأنو التجارى القانوف فى عنو

 9فيو" اعطيت الذى غير تاريخ فى بقيمتيا يطالب ائتماف أداة وليس ،المعامالت فى النقود
، أما المشرع المصري فمـ ولـ يسْر المشرع األردني مسار المشرع المصري، حيث قاـ بتعريؼ الشيؾ

وىو  ،2966 لسنة( 21) رقـ األردني التجارة قانوف ( مف213الفقرة الثالثة مف المادة ) عرفتو، فيعرفو
 :بأنونفس القانوف الساري في فمسطيف، 

إلى  الساحب ىو شخص مف صادراً  أمراً  ويتضمف القانوف في مذكورة شرائط وفؽ مكتوب محرر" 
 – الشيؾ لحامؿ أو ألمره أو ثالث لشخص يدفع بأف عميو المسحوب وىو مصرفاً  يكوف آخر شخص

 10".الشيؾ عمى اإلطالع بمجرد معيناً  مبمغاً  – المستفيد وىو
 امرا تتضمف تجارية ورقة الشيؾ"أف لتجاري اإلمارتي عمى ( مف القانوف ا438نصت المادة)في حيف 

 الصداره كتاريخ فيو المبيف اليـو في يدفع بأف عميو المسحوب المصرؼإلى  الساحب مف صادرا
 .11"لحاممو او المستفيد ىو ثالث شخص الذف مف النقود معينا مبمغا

فيتبيف لنا مف خالؿ ىذه   لطبيعة تبيانيا في جميعاً  تتحد أنيا إال صياغتيا في اختمفت التعريفات وا 
إلى  الساحب مف أمر بأنو بو ؼَّعر ما ذلؾ فمف الوفاء، في النقود مقاـ يقوـ أنو في وخاصيتو الشيؾ

                                                           
 .181ديواف الفتوى والتشريع الفمسطيني، المذكرة اإليضاحية لمقانوف التجاري الفمسطيني، ص 7

 .187صالمرجع السابؽ، ، سميحة القميوبي 8

 87/81/8841جمسة  -ؽ  11لسنة  768محكمة النقض المصرية، طعف  9

، مكتبة دائر 1اؿ، دراسة تحميمية مقارنة، طد.كامؿ السعيد، شرح قانوف العقوبات األردني، الجرائـ الواقعة عمى األمو  10
 .134، ص8882الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

 .8882( لسنة 87( مف القانوف التجاري اإلماراتي رقـ )327المادة ) 11
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 الحامؿ،إلى  أو إلذنو أو المستفيدإلى  النقود مف معيناً  مبمغاً  اإلطالع بمجرد يدفع بأف عميو المسحوب
 يدفع أف عميو المسحوبإلى  الساحب بو يطمب العرؼ احددى ألوضاع وفقاً  مكتوب أمر وبأنو

كما  لحاممو، أو معيف شخص إلذف أو معيف لشخص النقود مف مبمغاً  عميو اإلطالع بمجرد بمقتضاه
( عميو المسحوب) آخر شخصاً ( الساحب) محرره بموجبو يأمر صؾ بأنوعرفو جانب آخر مف الفقو 

 عمى االطالع بمجرد يعينو شخص أوألمر ألمره إما الماؿ مف مبمغاً  يدفع أف مصرفاً  الغالب في يكوف
 .12الصؾ

التعريفات أف الشيؾ يفترض ثالثة أشخاص؛ ساحب يوقع عمى الشيؾ لكؿ ما تقدـ يتبيف لنا مف ىذه 
ويعتبر صادرًا عنو، والمسحوب عميو وىو مف يتعيف عميو دفع مبمغ الشيؾ، والمستفيد وىو مف يصدر 

 13بناء عميو قبض المبمغ المثبت فيو. الشيؾ لمصمحتو ويحؽ لو

 شخص مف أمراً  يتضمف القانوف حدده شكؿ وفؽ مكتوب صؾعف عبارة ىو بأف الشيؾ أما نحف فنرى 
 مف مبمغا يدفع بأف ًا،بنك والذي غالبًا ما يكوف عميو المسحوب يسمى اخر شخصإلى  الساحب يسمى
حيث  نفسو الساحب المر او الصؾ ىذه لحامؿ أو المره او ثالث لشخص االطالع بمجرد النقود

 يكوف أف إال لشيؾ يجوز فال النقود مقاـ تقـو وفاء أداة أنو في التعريؼ بحسب الشيؾ وظيفة تتمخص
  كذلؾ.

                                                           
 .51ص، 1111، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، المرصفاوي في جرائـ الشيؾ،حسف المرصفاوي 12

 .135مرجع السابؽ، صد. كامؿ السعيد، ال 13
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 القانونية الشيؾ طبيعة:  المبحث الثاني

عمى الرغـ مف أف الشيؾ يعتبر مف األوراؽ التجارية، إال أنو يختمؼ عنيا في أنو بحسب طبيعتو 
إلى  األصمية ال يعد أداة ائتماف أبدًا، بؿ ىو أداة وفاء فحسب، لكونو واجب الدفع بمجرد تقديمو

عميو، فيو كالنقود سواء بسواء، ألنو ليس إال إيصااًل بنقود موضوعة تحت تصرؼ حامؿ  المسحوب
أيضًا السند اإليصاؿ في أي وقت يطمبيا. في حيف تعتبر األوراؽ التجارية األخرى كسند األمر ويسمى 

تعتبر ىذه أدوات ائتماف ال تستحؽ السداد حيث ب سـ الكمبيالة، وأذونات البريد،  أيضاً  اإلذني وتعرؼ
 إال بعد مضي فترة مف الزمف قد تطوؿ وقد تقصر، وىي غير قابمة لمتداوؿ.

 وعمى الرغـ مف أف الشيؾ يمتقي مع الكمبيالة مف حيث أف أطرافيما ثالثة أشخاص، ىـ الساحب
والمسحوب عميو والمستفيد، ف ف المسحوب عميو في الشيؾ ال يكوف إال مصرفًا أو مؤسسة مالية معينة 

 التجاري القانوف مف( 213) المادة نصتإذ  في القانوف عمى وجو التحديد حسب قانوف كؿ بمد.
 في مذكورة شرائط وفؽ مكتوب محرر ىو" عمى (ج) الفقرة في 2966 لسنة( 21) رقـ األردني
 المسحوب وىو مصرفاً  يكوف أخر شخص إلى الساحب ىو شخص مف صادر أمراً  ويتضمف القانوف
 االطالع بمجرد معينا مبمغا المستفيد وىو الشيؾ لحامؿ أو ألمر أو ثالث لشخص يدفع بأف عميو
 فى الصادر الشيؾ" المصري التجاري القانوف( مف 475أيضًا المادة )كما نصت  .14"الشيؾ عمى
 عمى شيؾ صورة فى المسحوب والصؾ. بنؾ عمى إال سحبو يجوز ال فييا الوفاء ستحؽوالم مصر
نص وىذا ما أكده  "15.شيكاً  يعتبر ال عميو المسحوب البنؾ نماذج غير عمى المحرر أو بنؾ غير
 الوفاء والمستحؽ فمسطيف، في الصادر الشيؾ" الفمسطيني التجاري القانوف مشروع مف( 520) المادة
 أو مصرؼ، غير عمى شيؾ صورة في المسحوب والصؾ مصرؼ، عمى إال سحبو يجوز ال فييا،

 ."شيًكا يعتبر ال عميو، المسحوب المػصرؼ نمػاذج غيػر عمػى المحرر

 أو مصرؼ عمى إال الشيؾ سحب يجوز ال مف القانوف الجزائري عمى " 474نصت المادة في حيف 
 الخزينة أو واألمانات الودائع مصمحة أو بريديةال الصكوؾ مصمحة عمى أو مالية مؤسسة أو مقاولة

                                                           
 .8855( لسنة 81( مف القانوف التجاري األردني رقـ )812الفقرة )ج( مف المادة ) 14
 .8888 لسنةمف القانوف التجاري المصري ( 364المادة ) 15
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( مف 348النيج المشرع التونسي فنصت المادة )ىذا وسار عمى نفس  16"...مالية قباضة أو العامة
 .17المجمة التونسية عمى "ال يجوز سحب الشيؾ إال عمى صيرفي..."

ي فسيتـ في ىذا المبحث العمؿ المدني والتجار  كؿ مف وألف طبيعة الشيؾ تنقسـ في التشريعات بيف
بياف طبيعة الشيؾ بيف العمؿ التجاري والعمؿ المدني في مطمب أوؿ، والطبيعة القانونية لمشيؾ في 

 مطمب ثاني.

 ي والعمؿ المدنير المطمب األوؿ: الشيؾ بيف العمؿ التجا
 

 -نشير إلى أف الشيؾ بيف العمؿ التجاري والعمؿ المدني قد تناولتو نظريتاف ىما:

ف ف األساس الذي تقـو عميو الكمبيالة وبالتالي : أف الشيؾ قد يكوف عماًل تجاريًا أو عماًل مدنيًا؛ أوالً 
كاف اإللتزاـ بو ناشئًا عف عمؿ إذا  يعتبر عماًل تجاريًا مطمقًا، ف ف الشيؾ ال يعتبر عماًل تجاريًا إال

ارية، سواء أكاف محرر الشيؾ تجاري. أي أف يكوف قد صدر وفاء إللتزاـ تجاري أو ديف مف طبيعة تج
قرينة تقوـ عمى أف تحرير  عبارة عف ف ف ذلؾ تاجرًا أـ غير تاجر، وفي حاؿ كاف محرر الشيؾ تاجراً 

 18أف يقـو الدليؿ عمى العكس.إلى  الشيؾ كاف بمناسبة عمؿ تجاري

اـ أو ديف كاف اإللتزاـ المتعمؽ بالشيؾ ناشيء عف عمؿ مدني، أي أنو صدر وفاء اللتز  في حيف إذا
مدني، ف نو يعتبر عماًل مدنيًا، وليس معنى ىذا عدـ خضوع الشخص الذي يوقع عمى الشيؾ لمقواعد 
التي تحكمو بؿ إف ىذه القواعد تطبؽ عمى الشيؾ كيفما كانت صفة الموقع عميو، إال أنو يطمب مف 

عممية تجارية، بؿ يكفي أف الموقع أف يكوف متمتعًا باألىمية التجارية عندما ال يكوف الشيؾ متعمقًا ب
 توفر األىمية المدنية لاللتزاـ.ت

ىذه التفرقة يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار، ألف الشيؾ وسيمة أداء عامة وشائعة بيف سائر لما تقدـ ف ف 
بو  يتعامؿاألشخاص وفي كؿ معامالتيـ تقريبًا، دوف أف يكونوًا تجارًا يتعامموف بعمؿ تجاري، فأصبح 

ظفوف والصناع واألطباء والميندسوف وغيرىـ ممف ال يصدؽ عمييـ لقب التجار، وال التجار والمو 
سارت بعض ليذا يمارسوف عماًل مف األعماؿ التجارية الواردة في القانوف عمى وجو التحديد. 

أنو عمؿ التشريعات في ىذا اإلتجاه فمـ تنص في أي بند مف البنود المنظمة لمشيؾ عمى اعتبار الشيؾ 

                                                           
 .1116مف القانوف التجاري الجزائري، الصادر سنة  363المادة  16

 .8848لسنة  ةي( المجمة التجارية التونس818)قانوف مف  237المادة  17

 .137د. كامؿ السعيد، المرجع السابؽ، ص 18
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ف كانت قد ضمنت أحكاـ الشيؾ في مدونة القانوف التجاري، ومف ىذه التشريعات األردف  تجاري، وا 
( مف القانوف التجاري األردني والمطبؽ 7( و)6وفمسطيف والجزائر وتونس ولبناف. وقد نصت المادتيف )

 19في فمسطيف عمى ما ينطبؽ عميو األعماؿ التجارية.

 التفرقة يجبأنو إلى  يد ذلؾ، فيرى الدكتور محسف شفيؽتأيإلى  ذىب جانب مف الفقو المصريقد و 
 - الكمبيالة بأحكاـ االستعانة تعيف تجاري عمؿ أنو تبيف ف ذا ،لمصؾ الظاىر الشكؿ ساسأ عمى

 والتى (471) المادة فى المصري التجارى القانوف بو أخذ ما وىو ،التجارية لألوراؽ العامة الشريعة
 أحكاـ الشيؾ عمى تسرى الفصؿ ىذا فى خاصة نصوص بشأنيا ترد لـ التى المسائؿ فى" تنص

 تعيف مدنى عمؿ يعد الشيؾ أف اتضح واذا" 20طبيعتو مع فيو تتعارض ال الذى بالقدر الكمبيالة
 عمى اال التسرى الصرؼ أحكاـ ألف ،المدنى القانوف فى االلتزامات فى العامة االحكاـإلى  الرجوع
 21."التجارية ماؿاألع قبيؿ مف المعتبرة االوراؽ

 ألف االذنى السند أو الكمبيالة عمى الشيؾ قياس يجوز الأنو إلى  ذىب الدكتور عمي يونسفي حيف 
 العامة القواعدإلى  الرجوع يتعيف وعميو خاص بنص منيما لكؿ تقرر التجارى الوصؼ ثبوت

 سحبو كافإذا  أما - يةتجار  عممية عمى مترتباً  سحبو كافإذا  تجارياً  عمالً  يعد الشيؾ أف ومقتضاىا
 عمى قرينة ذلؾ كاف تاجراً  الشيؾ ساحب كاف واذا .مدنياً  عمال يعتبر ف نو مدنية عمميات عمى مترتباً 

 22."العكس الثبات قابمة قرينة ولكنيا ،عممو بمناسبة حصؿ السحب أف

تبر عماًل ال يعإذ ىذا المسار، باعتبار الشيؾ حسب السند االذني، فقد سار القضاء المصري أما 
كاف  ف ذاكاف تحريره مترتبًا عمى عمؿ تجاري، سواء كاف المحرر تاجرًا أـ غير تاجر، إذا  تجاريًا إال

يثبت العكس، ليذا أف إلى  كاف بمناسبة عمؿ تجاريو المحرر تاجرًا ف ف ذلؾ يعتبر قرينة عمى التحرير 
 كاف متى تجارياً  فيعتبر ،ئوانشا وقت يتحدد لمشيؾ التجارى الوصؼ أفإلى  النقض محكمة ذىبت
 .23تجارى غير لعمؿ سحبو أف يثبت مالـ تاجراً  ساحبو كاف أو تجارى عمؿ عمى مترتباً  تحريره

                                                           
 .152ص، 8861، منشأة المعارؼ، االسكندرية، 1د. مصطفى رضواف، مدونة الفقو والقضاء التجاري، ج 19

 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )361المادة ) 20

، معيد الدراسات العربية، جامعة الدوؿ 51عربية، طد. محسف شفيؽ، نظرات في أحكاـ الشيؾ في التشريعات ال 21
 .88العربية، ص

مقالة منشورة في مجمة رجاؿ  ،8888لسنة  86صابر عمار، الشيؾ في ضوء أحكاـ القانوف التجاري الجديد رقـ  22
 .8888القاىرة، يونيو،  القانوف،

 .587ص  86س  صرية،الم مجموعة أحكاـ النقض - 11/2/55فى  محكمة النقض المدنية المصري، 23
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ثانيًا: يقوـ االتجاه الثاني عمى اعتبار الشيؾ عماًل تجاريًا في جميع األحواؿ، عمى أنو ينبغي أف يكوف 
ف اعتبرت الشيؾ عمالً  تجاريًا مطمقًا، بصرؼ النظر عف صفة القائـ  مفيومًا أف ىذه التشريعات وا 

بتحريره، فميس معنى ىذا أف كؿ مف قاـ بتحرير شيؾ يعتبر تاجرًا، ألف مف شروط التاجر احتراؼ 
التجارة، ال القياـ بأعماؿ تجارية عارضة، وألف القياـ بتحرير الشيكات وغيرىا مف األوراؽ التجارية لو 

النعداـ شرطي التفرغ والكسب المذيف يعتبرا شرطيف أساسييف لؾ وذبصفة اعتيادية ال يشكؿ حرفة، 
أو لالحتراؼ. عمى أنو ينبغي أف يكوف مفيومًا أنو ال فرؽ مف حيث البيانات أف تكوف الشيكات مدنية 

تجارية والمفروض أف المظير إليو الشيؾ ال يعمـ في معظـ األحياف نوع االلتزاـ الذي صدر الشيؾ 
 24لو. وفاءً 

الفقو عندما بدأ في تحديد طبيعة األوراؽ التجارية يرى األستاذ الدكتور عثماف التكروري أف  في حيف
كوف الورقة إلى  كانت تجارية أـ مدنية، ولـ يتمفتإذا  ومنيا الشيؾ، واقتصار بحث صفة العمؿ ما

ذكر األوراؽ  ، فقد جانب الصواب، وذلؾ ألف عدـفعاًل أـ أنيا ليست كذلؾتجاريًا التجارية تعد عمأل 
القانوف التجاري األردني والقانوف التجاري  نصوصالتجارية ضمف األعماؿ التجارية الواردة في 

عمؿ  إنما ىي المصري ومشروع القانوف التجاري الفمسطيني لـ يكف سيوًا مف المشرع، فالورقة التجارية
نوف التجاري ىي أعماؿ مستقمة تابع، بينما األعماؿ التي وردت ضمف األعماؿ التجارية في مواد القا

الشيؾ أداة لموفاء بالتزاـ ناجـ عف العمؿ األصمي، سواء كاف عماًل مدنيًا أـ ليذا ف ف بحد ذاتيا، 
ليست حرفة لكي ف نو تجاريًا. كما أف األعماؿ التجارية يمكف احترافيا وتعمميا، أما إصدار الشيكات 

التجارية يقوؿ أنيا أداة لنقؿ النقود أو الوفاء أو  يحترفيا أحد، والفقو حيف يبيف وظائؼ األوراؽ
 25ئتماف، وىذه التسميات ىي المصطمحات الصحيحة.اال

 المطمب الثاني: الطبيعة القانونية لمشيؾ
 

يعتبر الشيؾ عماًل قانونيًا مجردًا، أي أنو يتضمف في ذاتو سببو، وليذا ال يجوز البحث عف سببو في 
يترتب ت مادية أو قانونية مستقمة عنو، حيث داره أو في واقعة أيًا كانعالقة قانونية سابقة عمى إص

عمى ىذا وجوب البحث عف شروط صحتو في ذاتو وعدـ جواز البحث عنيا في خارجو. ف ذا شاب 

                                                           
 .138د. كامؿ السعيد، المرجع السابؽ، ص 24

 .87أ. د.عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 25
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يظؿ  إنماالعالقة بيف أطرافيا سبب لمبطالف فال يجوز أف ينعكس ذلؾ السبب عمى صحة الشيؾ 
 26صحيحًا عمى الرغـ مف ذلؾ.

كما يستعمؿ  يؾ يستعممو التاجر لتسوية أعمالويرى األستاذ الدكتور عثماف التكروري أف الشي حيف ف
يمكف استخدامو في دفع ثمف البضاعة أو أجرة الشحف، بالتالي األدوات األخرى كالميزاف وغيره، و 

األعماؿ  وليذا السبب فقد نظـ المشرع في قانوف التجارة كيفية استعماؿ الشيؾ ولـ يدرجيا ضمف
ما دامت األوراؽ التجارية ىي أدوات تستخدـ كما تـ ة لعدـ انطباؽ ىذا الوصؼ عمييا. ليذا التجاري

االشارة إلييا؛ ف نو يمكف لغير التجار استخداميا في معامالتيـ المدنية، كما يستعمؿ غير التاجر 
  الميزاف في حياتو الخاصة.

عينة سواء كانت تجارية أو غير تجارية وذلؾ لموفاء بالتزاـ الشيؾ يصدر بمناسبة عممية ملما تقدـ ف ف 
مالي مترتب عمى ىذه العممية، فيو عممية تابعة وليس عماًل مستقاًل، ويستخدـ لموفاء بالتزاـ ناجـ عف 

 27العمؿ األصمي.

  

                                                           
 .138د. كامؿ السعيد، المرجع السابؽ، ص 26

 .88-87المرجع السابؽ، ص، أ. د. عثماف التكروري 27
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  الشيؾ شروط: الثالث المبحث

طمب، فالمطمب األوؿ سيكوف يتوفر في الشيؾ نوعاف مف الشروط، سيتـ تناوؿ كؿ واحد منيما في م
وىي: األىمية والرضاء والمحؿ والسبب، والمطمب  فروعالشروط الموضوعية لمشيؾ، والذي يحوي أربعة 

 الواجب اإللزامية البيانات، و الكتابةالثاني سيكوف الشروط الشكمية لمشيؾ، والذي يحوي ثالث فروع: 
 .الشيؾ في اإلختيارية البياناتوأخيرًا  ،الشيؾ في توافرىا

  لمشيؾ الموضوعية الشروط:  المطمب األوؿ

 األىمية: األوؿ الفرع
أنو بما أف التصرفات اإلرادية أساسيا الرضا، ف نو لكي يكوف لمرضا قيمتو مف جانب مف الفقو يرى 

، ية الالزمة لصدور العمؿ القانونيالناحية القانونية ف نو يتعيف أف يصدر عف شخص يتمتع باألىم
 28صالحيتو لثبوت واستعماؿ الحقوؽ المشروعة لو وعميو.وبالتالي 

فيي باألىمية، تعرؼ صالحية اإلنساف لكي يصدر عنو إرادة صحيحة يتـ ترتيب آثارا قانونية عمييا ف
عمؿ ما اتجيت  رادتو بالشخص األىمية يستطيع ىذه  ومف خالؿ أىمية مباشرة التصرفات القانونية،

كاممة يكوف الوفي حالة األىمية  ،منعدمةاألىمية كاممة أو ناقصة أو  تكوف ىذهقد حيث  ،إرادتوليو إ
 إذا كانت ىذه األىمية ناقصة كاف ىذا التصرؼ موقوفاً لكف  ،التصرؼ الذي يجريو الشخص صحيحاً 

 حينئذٍ  إذا كانت معدومة فيكوف التصرؼلولي أو إجازة القاصر بعد بموغو في حيف عمى إجازة ا
وكؿ شخص  ،ىي إبراـ التصرفات المكسبو لحؽ أو المرتبة اللتزاـ ألىمية قانوناً االمقصود بو  29.باطالً 
 30أىؿ لمتعاقد ما لـ تسمبو أىميتو أو يحد منيا بحكـ القانوف.ىو 

بالنسبة لقانوف التجارة األردني والمعموؿ بو في فمسطيف ف نو ال يوجد أي نص قانوني يتعمؽ أما 
نوف المدني األردني يتبيف لنا أنو قد سد الفراغ وأزاؿ الغموض في القاإلى  باألىمية إال أنو بالرجوع

سف الرشد وسف الرشد في القانوف األردني ىي ثمانية  أف يكوف الممتـز بالغاً  حيث أوجبقانوف التجارة، 
كؿ شخص يبمغ . 2" مف القانوف المدني األردني (43عشر سنة كاممة وىذا ما نصت عميو المادة )

                                                           
 .141المرجع السابؽ، صد. كامؿ السعيد،  28

عمى اصدار شيؾ بدوف رصيد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بير زيت،  حساـ عوض، المسؤولية القانونية 29
 .18و 11فمسطيف، ص 

 .63، ص8878، جامعة مؤتة، األردف، 8د. محمد عوده الجبور، الحماية الجزائية لمشيؾ في القانوف االردني، ط 30
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 .1لمباشرة حقوقو المدنية.  ا بقواه العقمية ولـ يحجز عميو يكوف كامؿ األىميةسف الرشد متمتع
مشروع ( مف 53ويتوافؽ ىذا مع نص المادة ) .31"وسف الرشد ىي ثمانية عشر سنة شمسية كاممة

 ولـ العقمية، بقواه متمتعاً  الرشد سف بمغ شخص كؿ .3القانوف المدني الفمسطيني والتي تنص عمى "
 ميالدية سنة عشرة ثماني الرشد . سف1 .المدنية حقوقو لمباشرة األىمية كامؿ يكوف عميو يحجر
( مف مجمة األحكاـ العدلية المطبقة في 986يتعارض ىذا النص مع نص المادة )في حيف  "32.كاممة

مبدأ سف البموغ في الرجؿ اثنتا عشرة سنة تامة، وفي المرأة تسع سنيف "إلى  فمسطيف، والتي تشير
إال أف سف الرشد يختمؼ عنو في القانوف المصري ..". ومنتياه في كمييما خمس عشرة سنة تامة،

 بمغ شخص كؿ. 2(: "44)والذي حدده القانوف المصري بواحد وعشروف عامًا كما ورد في نص المادة 
. 1. المدنية حقوقو لمباشرة األىمية كامؿ يكوف عميو، ُيحجر ولـ العقمية، بقواه متمتعاً  الرشد سف
 .33"كاممة ميالدية سنة وعشروف إحدى ىي الرشد وسف

صح لوليو أو وصيو أو القيـ يكفي ليا أف يكوف القابض مميزا ف ذا لـ يكف كذلؾ ف نو أىمية القبض أما 
البنؾ الذي يمسؾ حسابو ليحصؿ قيمتو ويقيدىا في إلى  يجوز لمقاصر أف يظير الشيؾعميو ومف ثـ 

 34الحساب.

يجب أف يتوافر في ىذا الساحب األىمية وبالتالي ىو مسألة تجارية إنما الشيؾ والف التوقيع عمى 
مف القانوف المدني  (229المادة )الفقرة األولى مف إلى  ـ باألعماؿ التجارية وبالرجوعاالالزمة لمقي

 الخامسة أكمؿإذا  المميز الصغير يسمـ فأ المحكمة مف بترخيص لمولياألردني والتي تنص عمى "
يتضح حيث  35"مقيداً  وأ مطمقاً  االذف ويكوف. لو التجارة تجربة في لو ويأذف مالو مف مقدارا عشرة
منيا أف البالغ سف الخامسة عشر سنة، والمأذوف لو بالتجارة يستطيع االلتزاـ بالشيؾ ما لـ يكف ذلؾ لنا 

القانوف مشروع ( مف 203)ويتوافؽ ىذا مع نص المادة  .خارج اإلذف فيو يعتبر كالبالغ سف الرشد
 مف لو وأذف عمره مف عشرة الخامسة المميز الصبي بمغ إذاالمدني الفمسطيني والتي تنص عمى "

 التصرفات كانت القانوف، بحكـ تسمميا أو منيا، جزء أو أموالو تسمـ في المحكمة مف أو وليو
                                                           

 .8865( مف القانوف المدني األردني لسنة 32المادة ) 31

 .1181( لسنة 3القانوف المدني الفمسطيني رقـ ) روعمش ( مف42المادة ) 32

 .8837( لسنة 828( مف القانوف المدني المصري رقـ )33المادة ) 33

 .63د. محمد عوده الجبور، المرجع السابؽ، ص  34

 .8865( مف القانوف المدني األردني لسنة 888المادة ) 35



17 

 

مع القانوف المدني وعمى الرغـ مف التشابو . 36"القانوف رسميا التي الحدود في صحيحة منو الصادرة
في النص، إال أف العمر يختمؼ في الحؽ في التصرؼ لغير الراشد، فحدده المشرع المصري بثمانية 

 المميز الصبي بمغ إذا( مف القانوف المدني المصري عمى "221عشر عامًا، فقد نصت المادة )
 أعماؿ كانت القانوف، كـبح تسّمميا أو إلدارتيا، أموالو تسّمـ في لو وأذف عمره مف عشرة الثامنة
 (210نصت عميو المادة )في حيف  .37"القانوف رسميا التي الحدود في صحيحة منو الصادرة اإلدارة

الصغير المأذوف في التصرفات الداخمة تحت اإلذف كالبالغ سف "عمى مف القانوف المدني األردني 
 ي.القانوف المدني الفمسطينمشروع وال يوجد نص مشابو في  .38"الرشد

الدولة التي ينتمي إلييا الممتـز إلى  يمكف إجماؿ تحديد أىمية االلتزاـ بمقتضى الشيؾ بالرجوعلما تقدـ 
( 230) المادةمف في الفقرة الثانية ستثناء وارد في قانوف التجارة األردني إىذا المبدأ عميو و  ،بجنسيتو

التـز إذا  انوف بمده، مع ذلؾقإلى  يرجع في تحديد أىمية الشخص الممتـز بمقتضى سند السحب"
الشخص بمقتضى سند السحب، وتوافرت فيو أىمية االلتزاـ وفقا لقانوف البمد الذي صدر ىذا االلتزاـ 

وال يوجد نص في كؿ مف . "كاف التزامو صحيحا ولو كانت ال تتوافر فيو األىمية وفقا لقانوف بمده
 طيني ما يشابو ىذه المادة.سلفمامشروع القانوف المدني القانوني المدني المصري أو 

تصرؼ  إنما ىو إنشاء الشيؾألف وذلؾ يتميز بأىمية الموقع عميو، إنما التوقيع عمى الشيؾ  ف فليذا 
ولكف قد  أصياًل.يستمـز توافر األىمية لدى الموقع وىذا يتـ في حالة أف يكوف التصرؼ وبالتالي إرادي 

وفي ىذه الحالة يتوجب أف يكوف الموقع أو النائب لو  يحصؿ أف يتـ التوقيع باسـ أو لحساب الغير
تعتبر صحيحة ف نيا لوفاء بااللتزامات الناشئة عف أعمالو اشيكات أما  سمطة التوقيع عمى ىذا السند.

يبقى تصرفو خارج حدود اإلذف قابؿ لإلبطاؿ مف الناحية بالتالي طالما أنيا في حدود ما أذف لو، و 
ف ذا كاف مصدره حدثًا تعينت مسؤوليتو الجزائية عف فعمو  39.لناحية الجزائيةالمدنية والتجارية دوف ا

 40وفقًا لقواعد مسؤولية األحداث.

                                                           
 .1181( لسنة 3) القانوف المدني الفمسطيني رقـ مشروع ( مف812المادة ) 36

 .8837( لسنة 828( مف القانوف المدني المصري رقـ )881المادة ) 37

 .8865( مف القانوف المدني األردني لسنة 811المادة ) 38

 .64الجبور، المرجع السابؽ، ص عوده محمد.د 39
 .148ص المرجع السابؽ،د. كامؿ السعيد،  40
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ه عف إدارة أموالو غؿ يدإلى  يؤديإنما أما بالنسبة لمتاجر المفمس ف ف صدور الحكـ بشير إفالسو 
توقيع المفمس عمى ورقة تجارية يحظر عميو القياـ بالتصرفات القانونية. لذلؾ ف ف والتصرؼ فييا كما 

بعد شير إفالسو ال يحتج بو عمى جماعة الدائنيف ولكف يبقى الموقعوف األخروف ممتزميف بدفع قيمة 
ف نو يقتصر عمى التزاـ عديـ  وبالتالي ، وحتى لو تقرر بطالف الشيؾ لعدـ األىمية أو لنقصيا،41الشيؾ

عيف عمى الشيؾ، فيظؿ كؿ منيـ ممتزمًا بالوفاء وذلؾ غيره مف الموقإلى  األىمية أو ناقصيا وال يمتد
 42تطبيقًا لمبدأ استقالؿ التوقيعات.

 الرضاء: الثاني الفرع
 

فيجب أف يكوف موقع الشيؾ غير مكره، واإلكراه ىو ضغط مف شخص عمى إرادة آخر لحممو عمى 
إلى  إنسانية تتجو عرفو الدكتور رمسيس بيناـ عمى أنو "قوةفي حيف  43.سموؾ إجراميإلى  توجيييا

الدكتور أما . 44نفسية اإلنساف دوف أف تقبض جسمو فتحمؿ ىذه النفسية كرىًا عمى إرادة الجريمة"
أف ما يميز اإلكراه المعنوي أمراف؛ األوؿ صدوره عف إنساف، والثاني صدوره بقصد فيرى كامؿ السعيد 

 45الحمؿ عمى فعؿ أو امتناع.

يكوف مف قبؿ الساحب بالعمؿ عمى تحريره وفقًا  إنما عف اإلرادةف ف التعبير  بالنسبة ليذا الشرطو 
 معناهة المنصوص عمييا في قانوف التجارة، مع توفر صحة ىذا األمر اإلرادي، وىذا يلمبيانات الضرور 

ال ف ف التزامو يكوف باطاًل  كراه وتدليس، وا  أف يكوف رضاء الساحب خاليًا مف عيوب اإلرادة مف غمط وا 
 عيمنإنما إصدار الشيؾ تحت التيديد والوعيد لمستفيد وكؿ حامؿ سيء النية، حيث أف ة افي مواجي

 المسؤوليتيف المدنية والجزائية معًا.

شخص آخر حسف إلى  كأف يقوـ مستفيد بتظيير الشيؾشخص آخر إلى  تـ تظيير الشيؾ لكف إذا
تطيع الساحب االحتجاج بعيوب ففي ىذه الحالة ال يس ،ال يعمـ بالعيب الذي شاب رضا الساحبو النية 

                                                           
 .33عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 41

 .32التكروري، المرجع السابؽ، صعثماف  42

، 8873بيروت، منشورات الحمبي الحقوقية، محمود نجيب حسني، شرح قانوف العقوبات المبناني، القسـ العاـ،  43
 .418ص

 .788، ص8857، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، اإلسكندرية، 8رمسيس بيناـ، النظرية العامة لمقانوف الجنائي، ط 44

 .442، ص1111، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، 8األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، طكامؿ السعيد، شرح  45
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قاعدة تظيير إلى  وذلؾ استناداً  ،قاـ ب ثبات سوء نيتوإذا  الرضا في مواجية ىذا الدائف حسف النية إال
ف كاف المستفيد ال يعمـ أو لـ يقبؿ بتحرير الشيؾ لصالحو؛  46.الدفوع نتيجة لتظيير الورقة التجارية وا 

 .47و المحرر أف يرجع فيوف ف الشيؾ يعد مجرد مشروع يجوز لمساحب أ

أما في حاؿ انعداـ الرضا نتيجة حصوؿ تزوير في توقيع المحرر، ف ف ذلؾ ال يمزمو بشيء حتى أماـ 
يقتصر عمى المحرر الذي تـ إنما الحامؿ حسف النية، وال تتطير الورقة مف ىذا الدفع، ولكف ذلؾ 

سؾ بيذا التزوير وفقًا لمبدأ استقالؿ تزوير توقيعو، أما الموقعوف اآلخروف ف نيـ ال يحؽ ليـ التم
 48التوقيعات ما دامت توقيعاتيـ صحيحة وتمت عف رضا صحيح.

 أقدـ مف عمى عقاب ال( مف قانوف العقوبات األردني "88مف نص المادة )لنا يتبيف مف كؿ ما تقدـ 
 المعقوؿ ائرةد ضمف الجـر ذلؾ ارتكابو حيف يتوقع وكاف التيديد طائمة تحت مكرىاً  جـر ارتكاب عمى

 بصورة أعضائو مف عضو أي تعطيؿ أو تشويوإلى  يؤدي بميغ ضرر أي أو العاجؿ، الموت
 ماك القتؿ، جرائـ ذلؾ مف وتستثنى اقترافو عمى المكره الجـر ارتكاب عف امتنع لو فيما مستديمة
 دفعوإلى  يستطع لـ أو إرادتو بمحض اإلكراه ليذا نفسو عرض قد الجريمة فاعؿ يكوف ال أف يشترط
ب جبار مثاًل يكوف باطاًل، فمو قاـ شخص وبالتالي يسقط صحة الشيؾ إنما اإلكراه ليذا ف ف  49."سبيالً 

 50 آخر تحت تيديد السالح بتوقيع شيؾ، يكوف ىذا الشيؾ باطاًل، وذلؾ النعداـ اإلرادة.

إلى  الجأتو جريمة ارتكب مف عمى ال عقاب( مف قانوف العقوبات المصري "62المادة )نص أما 
 ولـ بغيره أو بو الوقوع وشؾ عمى النفس عمى جسيـ خطر مف غيره أو نفسو وقاية ضرورة ارتكابيا

"، فيو ال يتطابؽ صراحة مع نص المادة اخرى بطريقة منعو قدرتو فى وال حمولو فى دخؿ الرادتو يكف
تـ إذا  ه يسقط صحة الشيؾأف اإلكراإلى  ( مف قانوف العقوبات األردني، غير أف جزءًا منيا يشير88)

 توقيعو باإلكراه. 

                                                           
 27، ص8884، عمافمقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، قضائية دراسة فقيية ىير كريـ، النظاـ القانوني لمشيؾ، ز  46
 .28عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 47

 .28السابؽ، صعثماف التكروري، المرجع  48

 .8851( لسنة 85( مف قانوف العقوبات األردني رقـ )77المادة ) 49

 .27زىير كريـ، المرجع السابؽ، ص 50
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 لدفع الضرورة حالة أو باالكراه المتيـ الحتجاج محؿ ال" بأفقضت محكمة النقض المصرية ليذا 
 اشيار دعوى عف ناشئاً  ييدده خطر ثمة أف اساس عمى رصيد بدوف شيؾ اصدار بجريمة اتيامو

 حالة أو االكراه لقياـ محؿ يكوف فال ،فحسب ماؿال تيدد الدعوى ىذه أفإذ  ،ضده رفعت التى االفالس
 51".الضرورة

 المحؿ: الثالث الفرع
يكوف مبمغًا معينًا  إنما المحؿ في الشيؾبالتالي ف ف إف المحؿ األساسي لكؿ تصرؼ إرادي صحيح و 

وه مف يكوف موجودًا ومعينًا، ف ف لـ يكف معينًا وال محددًا ف ف الشيؾ يعتبر باطاًل لخمحيث مف الماؿ، 
سري عميو أحكاـ الشيؾ. ولما كاف محؿ الشيؾ مبمغًا مف الماؿ تإحدى البيانات اإللزامية وبالتالي ال 

ف ف ىذا المحؿ لف يكوف مستحياًل وال مخالفًا لمنظاـ العاـ أو لألداب العامة وال ممنوعًا قانونًا بؿ ىو 
المادة الفقرة الثانية مف نصت يذا لمشروع وممكف، ما داـ ينصب دائمًا عمى مبمغ معيف مف الماؿ، 

 .52"النقود مف معيف قدر بأداء شرط عمى معمؽ غير أمر عمى " ( مف القانوف التجاري األردني118)
( مف القانوف التجاري المصري والتي تنص عمى 473يتفؽ مع الفقرة الثانية مف نص المادة )حيث 

  .53"واالرقاـ بالحروؼ بامكتو  النقود مف معيف مبمغ بوفاء بشرط معمؽ غير أمر"

يرى االستاذ الدكتور عثماف التكروري أف محؿ التزاـ المديف في الشيؾ إف كاف غير النقود كأداء ليذا 
عة اعمؿ أو تسميـ بضاعة ف نو ال يعد شيكًا بالمعنى المقصود ألنو ال يمثؿ حقًا نقديًا، بؿ يمثؿ بض

 .54منقولة أو مودعة أو أداء عمؿ

 لسببا: الرابع الفرع
 

 بالنسبةأما  ،ومشروعاً  وصحيحاً  موجوداً  يكوف أف يجبحيث  ،االلتزاـ عمى الدافع الباعث ىوو 
 مف أنياإذ  ،الشيؾ اصدارإلى  الدافعة باألسباب عبرة ال نو ف ،الجنائية الناحية مف الساحب وليةؤ لمس
 55.بيا يعتد ال التى البواعث قبيؿ

                                                           
 .838 رقـ 81 س النقض محكمة أحكاـ مجموعة 8848 سنة يونية 12المصرية،  نقضمحكمة ال 51

 .8855لسنة  األردنيمف القانوف التجاري  117الفقرة الثانية مف المادة  52

 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )362الفقرة الثانية مف المادة ) 53

 .22أ. د. عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 54
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يبقى ىذا االفتراض ولو لـ يذكر، حيث ب حقيقي ومشروع لو سبيكوف  يفترض في كؿ إلتزاـ أفليذا 
 ( مف القانوف المدني األردني266المادة ) إليو أشارتقاـ دليؿ عمى عكس ذلؾ، وىذا ما إذا  قائمًا إال

 ىذه وجود العقود في ويفترض -1 .لعاقديو مشروعة منفعة فيو تكف لـإذا  العقد ال يصح -3"إلى 
  .56"ذلؾ غير عمى الدليؿ قـي لـ ما المشروعة المنفعة

 المباشر الغرض ىو السبب -3( مف القانوف المدني األردني عمى"265المادة ) في حيف نصت
 وأ العاـ لمنظاـ مخالؼ غير ومباحاً  وصحيحاً  موجوداً  يكوف فأ ويجب -1 .العقد مف المقصود
 .57"االداب

 كاف إذامسطيني والتي تنص عمى "القانوف المدني الفمشروع ( مف 232يتفؽ مع نص المادة )ىذا و 
 .58"باطالً  العقد كاف اآلداب أو العاـ لمنظاـ مخالفا االلتزاـ محؿ

 يكف لـ إذا( مف القانوف المدني المصري والتي تنص عمى "236يتفؽ مع نص المادة )ىذا بدوره و 
 59."باطالً  العقد كاف اآلداب، أو العاـ لمنظاـ مخالفاً  سببو كاف أو سبب، لاللتزاـ

"إذا كاف التزاـ المدعي بتسديد قيمة الكمبياالت ىو في مقابؿ  أنو قضت محكمة التمييز األردنيةليذا 
( مف قانوف 204التزاـ المدعى عميو بنقؿ ممكية السيارة الذي ىو اتفاؽ باطؿ لمخالفتو أحكاـ المادة )

ما كانت إلى  دة الحاؿالنقؿ عمى الطرؽ، فال بد مف ترتيب آثار البطالف عمى حقوؽ الطرفيف ب عا
 .60عميو قبؿ التعاقد وبما يبرر لممدعي باسترداد ما دفع"

مف  إذا كاف سبب اإللتزاـ موجودًا عند انشاء الشيؾ، كأف يكوف ثمف بضاعة اشتراىا الساحبلكف 
المستفيد، ثـ انعدـ ىذا السبب بفسخ العالقة لعدـ التنفيذ أو ليالؾ البضاعة قبؿ تسميميا نتيجة قوة 

"إذا لـ تسمـ أنو قضت محكمة التمييز األردنية . ليذا 61يبطؿ االلتزاـ الوارد في الشيؾحينئٍذ اىرة، ق
المدعى عمييا البضاعة لممدعي ال قبؿ إصدار الشيؾ وال بعده ال بالذات وال بالواسطة في مقابؿ قيمة 

                                                                                                                                                                                
 .السابؽ المرجع عمار، صابر 55

 .8865( مف القانوف المدني األردني لسنة 855المادة ) 56

 .8865( مف القانوف المدني األردني لسنة 854المادة ) 57

 .1181( لسنة 3( مف القانوف المدني الفمسطيني رقـ )828المادة ) 58

 .8837( لسنة 828( مف القانوف المدني المصري رقـ )825المادة ) 59

 .181، ص8871، مجمة النقابة لسنة 212/68محكمة التمييز األردنية،  60

 .23أ. د. عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 61
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ى عمييا لقيمة الشيؾ الشيؾ الذي ذكر في متنو بأف المبمغ مف ثمف كاوتشوؾ، فيكوف استيفاء المدع
 .62بدوف مقابؿ، ولمدافع في ىذه الحالة حؽ استرداد القيمة

المفترض أف لكؿ التزاـ سببًا ب االلتزاـ في الورقة التجارية، ألف مف ولـ يشترط قانوف التجارة ذكر سب
مشروعًا، ما لـ يثبت العكس، لذلؾ يعد توقيع الساحب عمى الشيؾ قرينة عمى وجود السبب وعمى 

( مف القانوف المدني األردني 266يتماشى مع نص الفقرة الثانية مف المادة )ما وىذا  .63شروعيتوم
 غير عمى الدليؿ يقـ لـ ما المشروعة المنفعة ىذه وجود العقود في ويفترض" والتي تنص عمى:

 القانوف المدنيمشروع ( مف 238يتناسب ىذا النص ونص الفقرة األولى مف المادة )حيث  .64"ذلؾ
ذا السبب، يذكر لـ ولو مشروعاً  سبباً  لو أف عقد كؿ في يفترضالفمسطيني والتي تنص عمى "  ثبت وا 

 أما ذكر السبب فيعد قرينة قانونية ما لـ يثبت العكس. .65"العقد بطؿ مشروع، غير العقد سبب أف
 العقد في سبب لو ُيذكر لـ التزاـ كؿ -3 ( مف القانوف المدني المصري عمى "237ونصت المادة )

 العقد في المذكور السبب ويعتبر -1. ذلؾ غير عمى الدليؿ يقـ لـ ما مشروعًا، سبباً  لو أف يفترض
 فعمى السبب صورية عمى الدليؿ قاـ فإذا ذلؾ، يخالؼ ما عمى الدليؿ يقـو حتى الحقيقي السبب ىو
  .66"يّدعيو ما ُيثِبت أف مشروعاً  آخر سبباً  لاللتزاـ أف يّدعي مف

  لمشيؾ الشكمية الشروط:  الثاني المطمب
 

التي يجب أف يشتمؿ عمييا الشيؾ، حيث ( مف القانوف التجاري األردني البيانات 118حددت المادة )
 -، وىي كاآلتي:293267عاـ لماتفاقية جنيؼ المحددة في تتناسب مع البيانات 

 كممة شيؾ مكتوبة في متف السند بالمغة التي كتب بيا. 

 ى شرط بأداء قدر معيف مف النقودأمر غير معمؽ عم. 

 (.عميو المسحوب) األداء يمزمو مف اسـ 

                                                           
 .726، ص8881، مجمة النقابة لسنة 142/76 ،ةردنياألالجزائية محكمة التمييز  62

 .24أ. د. عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 63

 .8865مف القانوف المدني األردني لسنة  855الفقرة الثانية مف المادة  64

 .1181( لسنة 3القانوف المدني الفمسطيني رقـ ) مشروع ( مف827المادة ) 65

 .8837 لسنة( 828) رقـ المصري نيالمد القانوف مف( 826) المادة 66
67 Convention Providing a Uniform Law for Cheques, Geneva, 1931: 

Annex I: Uniform law on cheques 

Chapter I - The drawing and form of a cheque 
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 مكاف األداء. 

  إصدارهالشيؾ ومكاف  إصدارتاريخ. 

 68(.الساحب) الشيؾ أصدر مف توقيع 

 ويجب( مف القانوف التجاري المصري والتي نصت عمى "473يتطابؽ ىذا النص مع نص المادة )ليذا 
 كتب التى وبالمغة الصؾ متف في مكتوبة شيؾ كممة - 3: االتية تالبيانا عمى الشيؾ يشتمؿ اف
 اسـ -1 .واالرقاـ بالحروؼ مكتوبا النقود مف معيف مبمغ بوفاء بشرط معمؽ غير مرأ -1 .بيا

 مف وتوقيع اسـ -6 .الشيؾ اصدار ومكاف تاريخ -5 .الوفاء مكاف -4 .منو المسحوب البنؾ
  .69"الشيؾ اصدر

 ( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني والتي تنص عمى "508مع نص المادة )يتطابؽ ىذا بدوره و 

 كتب التي وبالمغة الصؾ، متف في مكتوبة شيؾ كممة. ١ : التالية البيانات عمى الشيؾ صؾ يشتمؿ
 اسـ. ٣ .وباألرقاـ بالحروؼ مكتوًبا النقود، مف معيف مبمغ بوفاء شرط عمى معمؽ غير أمر. ٢ .بيا

 مف وتوقيع اسـ. ٦ .الشيؾ إنشاء ومكاف تاريخ. ٥ .الوفاء مكاف. ٤ .عميو مسحوبال المصرؼ
 .70"الشيؾ أصدر

( مف مشروع 508( مف القانوف التجاري المصري والمادة )173نص المادتيف ) يتبيف لنا مما تقدـ أف
مف المشرع أخذ الكثير قد القانوف التجاري الفمسطيني متماثمتيف، وعمة ذلؾ أف المشرع الفمسطيني 

دوؿ العربية، نظرًا ألف القانوف التجاري المصري ىو أحدث قانوف تجاري صدر في الوذلؾ المصري، 
يتوافؽ مع المعايير العالمية، وقد أعطى اىتمامًا كبيرًا لجرائـ الشيؾ ، كما أنو 2999حيث صدر عاـ 

 71ي في ىذا الجانب.المشرع الفمسطين قصدهوذلؾ حتى يعيد لمشيؾ ىيبتو، وىذا يتناسب مع ما 

إلى جانب ذلؾ يجوز أف يتضمف الشيؾ بيانات اختيارية بشرط أف ال تتعارض مع طبيعة الشيؾ كأداة 
إلى  يحيؿ الشيؾإنما إغفاؿ تحديد اسـ المستفيد بالتالي ف ف وفاء لدى اإلطالع أو تفقد كفايتو الذاتية، و 

تجاري األردني المعموؿ بو في فمسطيف في ( مف القانوف ال133شيؾ لحاممو، وذلؾ كما نصت المادة )
                                                           

 .143ص ع السابؽ،المرج، وانظر: د. كامؿ السعيد، 8855( مف القانوف التجاري األردني لسنة 117نص المادة ) 68
 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )162المادة ) 69

 .1118( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني، عاـ 417المادة ) 70

 .1ديواف الفتوى والتشريع، المذكرة اإليضاحية لمقانوف التجاري الفمسطيني، ص 71
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إال أف  .72"الشيؾ حامؿإلى  .ج :الشيؾ أداء اشتراط يجوز – 3الفقرة )ج( مف الفقرة األولى منيا "
 الشيؾ( في الفقرة الثالثة، فنصت عمى "477المشرع المصري كاف أكثر وضوحًا في نص المادة )

، وىذا يتناسب مع الفقرة الثالثة مف نص المادة 73"اممةلح شيكاً  يعتبر المستفيد اسـ فيو يذكر ال الذى
 اسـ فيو يذكر ال الذي الشيؾ ، والتي تنص عمى "روع القانوف التجاري الفمسطينيشمف م (521)

 .74"لحاممو شيًكا يعتبر المستفيد

 وفاء أداةك ،الشيؾ صفة عميو نصبغ لكي المحرر في توافرىا الواجب البيانات ونود اإلشارة إلى أف
 -:إنما تتمثؿ في الشروط التالية النقود مقاـ تقوـ

 الكتابة: األوؿ الفرع
 

 أو بالقرائف الشيؾ إثبات يجوز وال ،الشفوي الشيؾ يعرؼ ال فالقانوف ،معروفاً  الشيؾ يكوف أف يشترط
 ليذا البنؾ قبؿ مف معدة معينة نماذج عمى مكتوباً  الشيؾ يكوف أف يشترط ال لكف .اليميف أو البينة

ر فمتى الغرض  محالً  كاف الشيؾ مظير لو تجعؿ التي البيانات واستوفى ورقة أي عمى الشيؾ ُحرِّ
ذا ،لمحماية  مف سمفاً  ومعدة مطبوعة نماذج عمى الشيكات سحب يكوف أف عمى يجري العمؿ كاف وا 

 شيؾ ارإصد جريمة قياـ دوف القانونية الناحية مف يحوؿ ما ىناؾ ليس ف نو عميو المسحوب البنؾ قبؿ
 كما ،الشيؾ بيا كتب التي بالمغة عبرة الإذ  ،عادية ورقة عمى محرراً  الشيؾ كاف لو فيما رصيد بدوف

 بخط الشيؾ يكتب قدحيث  ،الشيؾ مضموف بيا حرر التي المغة بذات عميو التوقيع يكوف أف يشترط ال
 الساحب توقيع يحمؿ أف بشرط غيره بخط أو الساحب بخط يحرر وقد ،الكاتبة اآللة عمى أو اليد

 75.اإلصبع ببصمة أو بالختـ أو باإلمضاء

 وفؽ مكتوب محرر"والمعموؿ بو في فمسطيف  األردني التجارة قانوف مف (213) المادة تؤكده ما وىذا
حذو المشرع لـ يحذو المشرع المصري  إال أف "...صادراً  أمرا وتتضمف القانوف في مذكورة شرائط

ما يوجب إلى  (473في القانوف التجاري المصري، ولكنو أشار في المادة )األردني، فمـ يعرؼ الشيؾ 
                                                           

 .8855قانوف التجاري األردني لسنة ( مف ال122)ج( مف الفقرة األولى مف المادة ) 72

 .8888( لسنة 86(مف القانوف التجاري المصري رقـ )366الفقرة الثالثة مف المادة ) 73

 .1118( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني لسنة 481الفقرة الثالثة مف المادة ) 74

 ،1118اإلسكندرية،  لممطبوعات، اليدى ردا، 8ط الخاص، القسـ العقوبات، قانوف الشاذلي، شرح اهلل عبد فتوح.د 75
 .551 ص
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 -3: االتية البيانات عمى الشيؾ يشتمؿ اف ويجبأف يكوف الشيؾ مكتوبًا فقد نصت المادة عمى "
 أىمية مف الشرط ىذا اشتراط وينجـ "....بيا كتب التى وبالمغة الصؾ متف في مكتوبة شيؾ كممة

 ىذه كانت سواء القانونية الوقائع كؿ إلثبات تصمحكما  ،مطمقة بقوة تتمتعفيي  ،اإلثبات في الكتابة
 .قانونية تصرفات أـ عاديو الوقائع

أكد عمى ذلؾ ديواف الفتاوى والتشريع في السمطة الفمسطينية في المذكرة االيضاحية لمشروع كما 
 البيانػات مػف لمتحقؽ الجوىرية الوسيمة باعتبارىا واجبة الشيؾ في الكتابةالقانوف التجاري، حيث بيف أف 

 الدليؿ إقامػة يجوز فال الذاتية الكفاية مبدأ عمى يقوـ الشيؾ وألف لمشيؾ، القانوف حددىا التي الشكمية
 حاممو حقوؽ لتحديػد بذاتػو كافًيا الشيؾ يكوف أف يجب إنما اليميف أو القرائف أو بالبينة وجوده عمى

 .76عميو الموقعيف والتزامات

أف تتـ عمى أوراؽ خاصة منتزعة مف دفاتر تسمميا عمى جرت العادة في تحرير الشيكات قد و 
 المصارؼ ألصحاب الحسابات الجارية.

لتسييؿ مراقبة كؿ العمميات المصرفية ذلؾ وىذه السياسة تأتي في إطار النظاـ الداخمي لممصارؼ و 
البياض الفارغ المتعمؽ باسـ  مؿءفعمو العميؿ المتعمقة بالشيؾ وتمريرىا بالسرعة المطموبة. وكؿ ما ي

القانونيف األردني كؿ مف قيع عميو. إال أف المستفيد والمبمغ الواجب األداء وتاريخ التحرير ومكانو والتو 
لزامًا أف يكوف الشيؾ محررًا عمى نموذج مطبوع ومأخوذ مف دفتر الشيكات  افال يشترط والمصري

يؾ المحرر عمى ورؽ عادي كالشيؾ المحرر عمى ورؽ مطبوع متى . بؿ يعتبر الش77الخاص بالساحب
في ىذا الصدد "إذا كانت إذ قضت محكمة التمييز األردنية  وىذا ما أكدتوبياناتو المطموبة،  ىاستوف

( مف قانوف التجارة ف ف كونيا ال توحي 118الورقة المبرزة قد اشتممت عمى البيانات الواردة في المادة )
نيا تشبو النماذج المطبوعة المعروفة في سوؽ الكمبياالت ال يغير مف قيمتيا القانونية بأنيا شيؾ أل

ال تأثير لشكؿ الورقة أو طباعتيا أو مشابيتيا ألي إذ  كشيؾ، طالما أف شرائط الشيؾ متوافرة فييا،
 .78ورقة تجارية أخرى عمى كونيا شيكًا طالما توافرت فييا شرائط الشيؾ"
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أف تكوف بخط اليد أو وجوب تحريره بمغة معينة، ويمكف أف تتـ كتابتو عمى فييا شترط وىذه الكتابة ال ي
 79آلة كاتبة، وبعد تحريره يضع عميو الساحب توقيعو.

القوانيف بأف تذكر عمى كؿ  غالبيةوفي حاؿ قياـ المصارؼ تسميـ دفاتر الشيكات لزبائنيا أوجبت 
خمسة دنانير  ف لـ يتـ ذلؾ يغـر بغرامة ال تتجاوزوا   ،صحيفة مف الشيؾ اسـ الزبوف الذي زود بيا

قانوف التجاري األردني والمعموؿ بو في فمسطيف،  وىذا ما أكدهدوف أف يؤثر ذلؾ عمى صحة الشيؾ، 
 شيكات دفتر دائنوإلى  وسمـ وفاء، مقابؿ لديو مصرؼ كؿ عمى – 3( عمى "176فنصت المادة )

 1 .إليو تسمـ الذي الشخص اسـ منو صحيفة كؿ عمى يكتب أف خزانتو مف بموجبيا لمدفع بيضاء
غير أف المشرع  .80"دنانير خمسة تتجاوز ال بغرامة فاعميا يعاقب المادة ىذه لحكـ مخالفة وكؿ –

 بنؾ كؿ عمى( "530المصري لـ ينص عمى تغريـ مخالؼ النص، فنصت الفقرة األولى مف المادة )
 عمى يكتب فأ خزائنو مف بموجبيا لمدفع بياض عمى شيكات نماذج عمى يشتمؿ دفتراً عميمو  يسمـ
 ورقـ الدفتر تسمـ الذى العميؿ سـا  و  فروعو احد او البنؾ سـا  و  الشيؾ رقـ منيا نموذج كؿ

 .81"حسابو

تحتوي عمى رقـ الحساب ورقـ الشيؾ، إال أف ليس ىناؾ يجب أف الشيكات الموزعة لكؿ ما تقدـ ف ف 
لو سبؽ لممصارؼ أف وزعت دفاتر الشيكات مى ورؽ عادي حتى ئف مف تحرير الشيؾ عما يمنع الزبا

عمييـ، بشرط توافر البيانات الالزمة، وبناء عمى ذلؾ قضت محكمة استئناؼ باريس بأف شيكات 
 –التي يحررىا المقامروف عمى أوراؽ عادية بالمبالغ التي يخسرونيا عمى موائد القمار  –الكازينو 
 82 صحيحة.

بتحرير الشيكات عمى الدفاتر  العميؿعمى التزاـ  العميؿاؽ عند فتح الحساب مع لكف في حاؿ تـ االتف
التجاري يمنح البنؾ الحؽ في رفض وفاء الشيكات التي تحرر عمى  العرؼالتي يوزعيا البنؾ، ف ف 

 .83ورؽ عادي، وذلؾ تطبيقًا لممبدأ العاـ "العقد شريعة المتعاقديف"

                                                           
 .142ص المرجع السابؽ،د. كامؿ السعيد،  79
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 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )421الفقرة األولى مف المادة ) 81

 .1/81/8823، موسوعة دالموز 8821نيساف  21استنئاؼ باريس،  82
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الشيكات ال يعني قبولو بذلؾ، بؿ وجب استخالص ىذا االتفاؽ  حصوؿ الزبوف عمى دفتربالتالي ف ف و 
 .84مف الزبوف وابرامو معو عند فتح الحساب

 ( منو عمى520نصت المادة ) حيثال يتناسب مع مشروع القانوف التجاري الفمسطيني، ما تقدـ ولكف 
والصؾ  رؼ،مص عمى إال سحبو يجوز ال فييا، الوفاء والمستحؽ فمسطيف، في الصادر الشيؾ" أف

 المػصرؼ المسحوب نمػاذج غيػر عمػى المحرر أو مصرؼ، غير عمى شيؾ صورة في المسحوب
 .85"شيًكا يعتبر ال عميو،

 بشيء عنيا االستعاضة يمكف ال التي الجوىرية البيانات مف البياف ىذا المشروع اعتبرلما تقدـ فقد 
 لـإذ  المشروعىذا  فعؿما  وحسنا. اً شيك بوصفو باطال الصؾ يكوف أف تخمفيا عمى يترتب بؿ آخػر
 القانونية البيانػات مػف الغربيػة الضفة في حالياً  القائـ األردني التجارة قانوف فعؿ كما البياف ىذا يعتبػر
 أنو عميو المتعارؼ مظيػره يػدؿ أف شػيًكا العتبػاره يكفي منو الشيؾ خالإذا  بحيث الجوىرية، غير
 قبؿ مف الصادرة النماذج عمى الشيكات تحرير في ىذه المادة اشتراطوب المشروعىذا  أف غير. شيؾ

 عمينا أف نتصور يتعذر ألنو الشيؾ، إبطاؿ أماـ الطريؽ قطع قد يكوف عميو المسحوب المصرؼ
 .86المصارؼ تعدىا التي النماذج في البياف ىذا تخمؼ

  

                                                           
 .618د. محمد شفيؽ، القانوف التجاري المصري، األوراؽ التجارية، ص 84
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 الشيؾ في توافرىا الواجب اإللزامية البيانات: الثاني الفرع
 

 ليا يتوافربالتالي و  النقود مجرى الورقة تجري حتى المشرع تطمبيا التيىي  البيانات ى أف ىذهنر 
 -( مف القانوف التجاري األردني عمييا، وىي:118نصت المادة )حيث  المطموبة الحماية

 .ب .بيا كتب التي وبالمغة السند متف في مكتوبة شيؾ كممة .أ :اآلتية البيانات عمى الشيؾ يشتمؿ"
 .(عميو المسحوب) األداء يمزمو مف اسـ .ج .النقود مف معيف قدر بأداء شرط عمى معمؽ غير أمر
 .87"(الساحب) الشيؾ أصدر مف توقيع .و .إصداره ومكاف الشيؾ إصدار تاريخ .ىػ .األداء مكاف .د

 اف ويجب( مف القانوف التجاري المصري، والتي تنص عمى "473نص المادة ) ما أكده أيضاً وىذا 
. بيا كتب التى وبالمغة الصؾ متف في مكتوبة شيؾ كممة - 3:  االتية البيانات عمى الشيؾ يشتمؿ

 البنؾ اسـ -1. واالرقاـ بالحروؼ مكتوبا النقود مف معيف مبمغ بوفاء بشرط معمؽ غير مرأ -1
 اصدر مف وتوقيع اسـ -6 .الشيؾ اصدار ومكاف تاريخ -5 .الوفاء مكاف -4 .منو المسحوب

( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني السالفة 521نص المادة )مع  يتطابؽبدوره وىذا  .88"لشيؾا
 الذكر.

 أواًل: كممة شيؾ

أراد المشرع بذلؾ أف حيث يشترط المشرع كتابة كممة )شيؾ( في متف السند وبالمغة التي كتب بيا، 
تتضمف الشيكات عادة عبارة تالي بال يميز الشيؾ عف سند السحب الذي يحرر ليدفع لدى اإلطالع.

 89.""ادفعوا بموجب ىذا الشيؾ

( مف القانوف 473( مف قانوف التجارة األردني والمادة )118يتناسب مع نصوص المواد )ما وىذا 
 ( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني. 508التجاري المصري والمادة )

                                                           
 .8855تجاري األردني لسنة ( مف القانوف ال117المادة ) 87

 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )362المادة ) 88

 .66أ. د. عثماف التكروري، المرجع السابؽ، ص 89
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 "إذاأنو إلى  ( مف القانوف التجاري األردني تشير119نص الفقرة )د( مف المادة ) وبالرغـ مما تقدـ ف ف
 لممحكمة وذلؾ فينا يترؾ األمر  ."90شيؾ أنو عمى يدؿ عميو متعارؼ مظيره وكاف شيؾ كممة مف خال

 كاف يعتبر شيكًا أـ مجرد ورقة عادية تدؿ عمى المديونية فقط.إذا  لتستخمص مف مظير السند ما

 الشيؾ كممة مف الشيؾ خمو أف عمى تنص فمـ المصري لتجاريا القانوف في( 474) المادة نص أما
 فى المذكورة البيانات أحد مف الخالى الصؾ" عمى المادة نصت فقط لمشروط، مستوفي شيؾ أنو يدؿ

 مف خالياً  الشيؾ كافإذا  -أ :اآلتية الحاالت فى إال شيكاً  يعتبر ال القانوف ىذا مف (471المادة )
 المسحوب لمبنؾ الرئيسى المركز بو يوجد الذى المكاف فى الوفاء مستحؽ اعتبر الوفاء مكاف بياف
 .91"الساحب موطف فى صدر أنو اعتبر إصداره مكاف بياف مف الشيؾ خالإذا  -ب .عميو

مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني  (509)نص المادة ونرى أف مثؿ ىذا النص يتطابؽ مع 
 في إال شػيكًا، يعتبر ال القانوف ىذا مف السابقة المادة في ورةالمذك البيانات أحد مف الخالي الصؾ"

 المكاف في الوفاء مستحؽ اعتبر الوفاء، مكاف بياف مف خالًيا الشيؾ كافإذا  .أ :اآلتيتيف الحالتيف
 إنشائو، مكاف بياف مف الشيؾ خالإذا  .ب .عميو المسحوب لممصرؼ الرئيس المركز بػو يوجد الذي
 .92"الساحب موطف في أنشأ أنو أعتبر

الفمسطيني عف  التجاري بأف تميز كاًل مف القانوف التجاري المصري ومشروع القانوف ونحف نرى 
القانوف التجاري األردني في ىذا البند، وذلؾ ألف كممة شيؾ يجب أف تكوف مكتوبة كما تنص القوانيف 

المجاؿ لبعض األوراؽ التجاري  فتحمف ثـ ف ف عف سائر األوراؽ التجارية، و حتى يتـ تمييزه وذلؾ 
يثير قضايا ال داعي ليا. فاألجدى أف يتـ تعديؿ ىذا النص في المادة إنما التي تخمو مف كممة شيؾ 

 بشكؿ عاـ ( مف القانوف األردني، والذي يجب أف يتـ تعديمو ليتناسب مع التطور التجاري119)
أف معظـ المتعامميف في الشيكات اآلف  ، وخصوصاً بشكؿ خاص والتطور في المسائؿ المتعمقة بالشيؾ

 يدركوف بأنو يجب أف يكوف الشيؾ في شكؿ معيف ليتـ إصداره والتعامؿ بو.

 

                                                           
 .8855الفقرة )د( مف القانوف التجاري األردني لسنة  90
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 أمر غير معمؽ عمى شرط بأداء قدر معيف مف النقود.ثانيًا: 

كؿ " أف ( مف القانوف التجاري األردني عمى175نصت المادة )فال يجوز فيو اشتراط الفائدة، حيث 
إنما تعميؽ أداء قيمة الشيؾ عمى شرط بالتالي ف ف و  .93"ائدة في الشيؾ يعتبر كأف لـ يكفاشتراط ف

التزاـ إلى  يتحوؿ فيو االلتزاـ الصرفيإذ مجرد سند عادي، إلى  يتحوؿمف ثـ يفقده صفتو كشيؾ و 
تكوف الدعوى مف حامؿ السند عمى الساحب غير بالتالي عادي، ويكوف السند غير قابؿ لمتظيير، و 

 أساس قانوني لعدـ توافر الخصومة.إلى  مستندة

 لـ كأف الشيؾ فى العائد شرط يعتبرمف القانوف التجاري المصري " (483)وىذا ما نصت عميو المادة 
 يعتبرمف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني "( 528) مادةيتطابؽ مع نص المادة ىذا بدوره و  .94"يكف
 .95"يكف لـ كأف الشيؾ في العائد شرط

أف المقصود إذ  يتنافى مع طبيعة الشيؾ،إنما أف شرط الفائدة يتبيف لنا النصوص ىذه مف  مما تقدـ
منو أداة وفاء تقوـ مقاـ النقود وىذا يقتضي وجوبًا أف يكوف مستحؽ الوفاء لدى تقديمو خالفًا لما ىو 

 .96يياعميو الحاؿ بالنسبة لألوراؽ التجارية األخرى التي يجوز اشتراط الفائدة ف

يمكف أف يتـ السحب عمى شيء غير النقود كتسميـ  إذ الكما يتعيف أف تكوف قيمة الشيؾ بالنقود 
بضاعة أو القياـ بعمؿ معيف، كما يجب أف تكوف قيمتو محددة، وذلؾ بيدؼ تمكيف الشيؾ مف أداء 

تبر منافيًا لطبيعة يععرقمة تداولو، إنما إلى  ميتمو كوسيمة أداء تقوـ مقاـ النقود، ألف أي شرط يؤدي
الشيؾ. وقضت محكمة النقض المصرية "ال عبرة بما يقولو الميـ مف أنو أراد مف تحرير الشيكات التي 
أمر بعدـ صرفيا أف تكوف تأمينًا لدينو أو أنو قد أوفى الديف الذي حررت الشيكات تأمينًا لو في يـو 

 .97الورقة ويخرجيا عما خصيا بو القانوف" أف المتيـ ال يتسطيع أف يغير مف طبيعة ىذهإذ  تحريرىا،

 لممادة طبقاً  كشيؾ صفتو يفقد شرط عمى المعمؽ الشيؾ"بػ فقد قضت محكمة التمييز األردنية  أما
 قانوف مف( 412) المادة بمقتضى ومعاقبتو الساحب مالحقة يجوز وال التجارة قانوف مف( 118)
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 يخالؼ ذلؾ واف الشرطىذا  بتحقؽ إال األداء بواج يكوف ال شرط عمى المعمؽ الشيؾ ألف العقوبات
 عمى وذلؾ" نصيا والتي الشيؾ نص في الواردة العبارة أف وحيث وفاء، أداة ىو الذي الشيؾ طبيعة
 حساب لسداد تأميناً  عميو المشتكى قبؿ مف أعطي الشيؾ أف أي" الجعفري حسف عمر مؤسسة حساب
 بتسديد (لو المسحوب) الناطور مؤسسة قامتإذا  إال يصرؼ ال الشيؾ أف أي الجعفري عمر مؤسسة
 عف ومعاقبتو الساحب مالحقة يجوز وال كشيؾ صفتو يفقده مما الجعفري حسف عمر مؤسسة حساب

 .98"رصيد يقابمو ال شيؾ إعطاء جـر

ما إذا  غير أنو أورد حكـطريقة معينة لكتابة المبمغ بالشيؾ، فمـ يحدد األردني التجاري القانوف أما 
أف يعتبر  حينئذٍ  مبمغ الشيؾ بالحروؼ واألرقاـ معًا وكاف أحدىما يختمؼ عف اآلخر، ف نو يجب كتب

( والخاصة بسندات السحب، فيي تعتبر 219المادة )إلى  وذلؾ بالرجوع المبمغ المكتوب بالحروؼ.
المادة صت فقد نالعمود الفقري لكؿ األوراؽ التجارية طالما ال يوجد نص في بند الشيكات يخالؼ ذلؾ، 

 فالعبرة معاً  وباألرقاـ باألحرؼ السحب سند مبمغ كتبإذا  – 3( في الفقرة األولى منيا عمى "219)
 .99"باألحرؼ لممكتوب االختالؼ عند

( وجوب أف يكوف المبمغ 473المصري في الفقرة الثانية مف المادة ) التجاري في حيف أورد المشرع
 مكتوبا النقود مف معيف مبمغ بوفاء شرط عمى معمؽ رغي أمر -بمكتوبًا باألحرؼ واألرقاـ "

 مادةوسار عمى نيجو مشروع القانوف التجاري الفمسطيني في الفقرة الثانية مف ال .100"واألرقاـ بالحروؼ
 101."وباألرقاـ بالحروؼ مكتوًبا النقود، مف معيف مبمغ بوفاء شرط عمى معمؽ غير أمر-1" (508)

بالمبمغ المكتوب حينئٍذ كتابة عف المبمغ المكتوب باألرقاـ ف نو يؤخذ  اختمؼ المبمغ المكتوبإذا  لكف
 الشيؾ مبمغ اختمؼ إذاعمى " المصري التجاري القانوف مف( 476)المادة  وىذا ما أكدتو ،كتابة

ىذا ما و  .102"بالحروؼ المكتوب بالمبمغ تكوف االختالؼ عند فالعبرة معاً  وباألرقاـ بالحروؼ المكتوب
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 الشيؾ مبمغ اختمؼ إذا( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني "521ص المادة )يتطابؽ مع ن
 .103"بالحروؼ بػالمبمغ المكتوب تكوف االختالؼ عند فالعبرة معًا، وباألرقاـ بالحروؼ المكتوب

وفي حاؿ تعددت الكتابات كميا بالحروؼ أو باألرقاـ فيؤخذ بالمبمغ األقؿ، وذلؾ كما نصت المادة 
ذا –1القانوف التجاري األردني في الفقرة الثانية منيا "( مف 219)  أو باألحرؼ مرات عدة كتب وا 

 .104"مبمغاً  ألقميا فالعبرة باألرقاـ

الكتابة باألحرؼ  اعندما اشترط ومشروع القانوف التجاري الفمسطيني يرى الباحث أف المشرع المصري
اختمؼ إذا  ولوية لمصرؼ لمكتابة بالحروؼاأل ياباالتجاه الصحيح، وأعط اواألرقاـ في الشيؾ قد سار 

لوحدىا قد تسمح بتزويرىا أو العبث بيا، أو قد تكوف  باألرقاـألف احتماؿ كتابة عف األرقاـ، وذلؾ ألف 
وضعت إذا  أرقاميا غير واضحة نسبيًا، ولكف الكتابة تزيؿ أي غموض ومف الصعب أف يتـ تزويرىا

، فأخذ النص كما ىو 2932فقد حذا حذو اتفاقية جنيؼ لعاـ  أما المشرع األردني بالصورة الصحيحة.
 مف االتفاقية، ولـ يزد عمييا ىذا البند في شروط الشيؾ.

 اسـ المسحوب عميو: ثالثاً 

المستفيد، فبيانو مف البيانات اإللزامية لمشيؾ لكي يتمكف المستفيد إلى  وىو مف يمـز بوفاء قيمة الشيؾ
ف أمكف اعتباره مف معرفتو والتوجو إليو، ويت رتب عمى إسقاط ىذا البياف في الشيؾ بطالف ىذا الشيؾ وا 
. وأوجب قانوف التجارة األردني أف يكوف المسحوب عميو مصرفًا، فقد 105اقرارًا عاديًا بمديونية المستفيد

 عمى إال الشيكات سحب يجوز ال –3( في الفقرة األولى منيا عمى "130نصت المادة )
 .106"المصارؼ

 فى الصادر الشيؾ" المصري التجاري القانوف مف( 475) المادة مف نص ىذا النص في جزء ويتطابؽ
 عمى شيؾ صورة فى المسحوب والصؾ. بنؾ عمى إال سحبو يجوز ال فييا الوفاء والمستحؽ مصر
 المادةوجزء مف نص  "107.شيكاً  يعتبر ال عميو المسحوب البنؾ نماذج غير عمى المحرر أو بنؾ غير
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 فييا، الوفاء والمستحؽ فمسطيف، في الصادر الشيؾ" الفمسطيني التجاري القانوف مشروع مف( 520)
 المحرر أو مصرؼ، غير عمى شيؾ صورة في المسحوب والصؾ مصرؼ، عمى إال سحبو يجوز ال

 ."شيًكا يعتبر ال عميو، المسحوب المػصرؼ نمػاذج غيػر عمػى

عيف األردني والفمسطيني قد ذكرا كممة مصرؼ، في المشر كاًل مف أف يتبيف لنا مف النصوص السابقة 
كممة مصرؼ لحيف قاـ المشرع المصري بذكر كممة بنؾ، وقد أعطى المشرع األردني معنى واسع 

 ىذا في مصرؼ لفظ يطمؽ( مف القانوف التجاري األردني والتي تنص عمى "180وذلؾ في المادة )
يكوف المسحوب  حيث قد ."المصارؼ أعماؿب ليا المرخص والمؤسسات األشخاص كؿ عمى القانوف

في حيف لـ يعرؼ مشروع القانوف التجاري الفمسطيني  عميو مصرفًا أو مؤسسة مالية مرخص ليا.
 شركة: المصرؼ( "... 2قانوف المصارؼ بتعريفيا، فعرؼ المصرؼ في المادة )المصارؼ، بؿ اكتفى 

 .108"...القانوف ىذا ألحكاـ وفقاً  مسطيفف في المصرفية األعماؿ مارسةمب ليا يرخص عامة مساىمة

 رابعًا: مكاف األداء

 الحامؿ عمى لمتيسير وذلؾ األردني التجارة قانوف مف( 118نصت عميو المادة ) الذي الوفاء مكاف وىو
 الشيؾ يشتمؿ"أف المادة ىذه ، حيث ورد في الشيؾ بقيمة ليطالب الوفاء مكافإلى  اإلىتداء سيولة
 109"...األداء مكاف. .. د.:ةاآلتي البيانات عمى

 عمىأف إغفالو أو عدـ ذكره ال يؤثر إطالقًا  إال اإلختصاص تحديد في أىمية لو كانت واف البياف وىذا
 يترتب التي الجوىرية البيانات مف ليس الشيؾ سحب مكاف بأف قضي لذا ،شيكاً  وكونيا الورقة طبيعة
 .ريالتجا القانوف في لصفتو الشيؾ فقداف إغفاليا عمى

 عمى يترتب الحيث  إلزامي غير البياف ىذا إعتبرت األردني فقد التجارة قانوف مف (119) المادةأما  
 في إال شيكاً  يعتبر ال المذكورة البيانات أحد مف الخالي السند" عمى نصتف الشيؾ بطالف ذكره عدـ

 اسـ بجانب يذكر الذي كاففالم األداء، مكاف يذكر لـإذا  ."أ :اآلتية الفقرات في المبينة الحاالت
 الشيؾ يكوف عميو، المسحوب اسـ بجانب أمكنة عدة ذكرت فإذا لمدفع، مكاناً  يعد عميو المسحوب
 .فيو مبيف محؿ أوؿ في األداء مستحؽ

                                                           
 المصارؼ. بشأف ـ1181 لسنة( 8) المصارؼ الفمسطيني رقـ قانوف 108
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 فيو يقع الذي المكاف في األداء واجب كاف آخر بياف أي مف أو البيانات ىذه مف الشيؾ خالإذا  .ب
 .110"عميو لممسحوب الرئيسي المحؿ

 الشيؾ إصدارخامسًا: تاريخ ومكاف 

 الساحب أىمية معرفة في تبدو بالغة أىمية مف البياف ليذا لما إنشائو تاريخ الشيؾ في يذكر أف يجب
 ،"الريبة فترة" ديونو دفع عف التاجر توقؼ حالة في الوقت تحديدومف ثـ  الشيؾ، تحرير بتاريخ
 القانوف قررىا التي والميؿ المواعيد حساب في يساعد إنو حيث مف البياف ىذا أىميةإلى  ضافةباإل

 بتاريخ لو كافإذا  ما معرفة في الشيؾ إنشاء تاريخ بياف أىمية تظيربالتالي و  .الزماف ومرور لموفاء
 واجب وفاء أداه الشيؾ اعتبار مف ذلؾ عمى يترتب وما ،ال أـ عميو المسحوب لدى مقابؿ إصداره
 111.إنشائو تاريخ ىو واحدا تاريخا إال يتضمف ال كونو ،بالطم عند الدفع

ومشروع القانوف التجاري الفمسطيني أما األمر  ةالقوانيف األردنية والمصريإليو كؿ مف ذىبت وىذا ما 
 بمقتضى يعتبر فيو التاريخ يبيف لـ الذي الشيؾ فيعمى "فقد نص ( 890العسكري اإلسرائيمي رقـ )

 .112"إصداره يـو خالتاري فيو بيف كأنما المادة ىذه

 المادة ونص ردنياأل التجارة قانوف مف( 118) المادة نص بيف واضح تناقضلنا يتبيف مما تقدـ 
 فقرة( 175) المادة نصت حيث المفروضة، بالعقوبات يتعمؽ فيما نفسو القانوف مف( 6) فقرة( 175)
 وكؿ إنشائو مكاف فيو فيدو لـ شيكا أصدر مف كؿ دنانير خمسة تتجاوز ال بغرامة يعاقب" عمى( 6)

إذا  حاممو أو لمشيؾاألوؿ  المظير عمى نفسيا العقوبة ىذه وتسري تاريخ، دوف شيكا أصدر مف
 سبيؿ عمى تسممو أو الشيؾ ىذا مثؿ أوفى مف وكؿ تاريخو، أو إنشائو مكاف بياف مف الشيؾ خال

 ".المقاصة

 عمما التاريخ، مف خاليا شيكا يصدر مف كؿ عمى عقوبة فرضتقد  أنيا المادة ىذه نص مفيتبيف لنا 
 ال وبالتالي كشيؾ، صفتو يفقده التاريخ مف الشيؾ خمو أف تعتبر الذكر السابقة( 118) المادة نص أف
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أما المشرع الفمسطيني فقد حذا حذو المشرع  .رصيد بدوف شيؾ إصدار لجريمة موضوعا يكوف
تتعمؽ ب صدار شيؾ بدوف تاريخ، األمر فمـ يصدر المشرعاف أي عقوبة ، المسألةالمصري في ىذه 

 أف الشيؾ الذي ال يحمؿ تاريخًا يفقد صفتو كشيؾ.إلى  الذي يشير

 لو الشيؾ بكوف لمعقوبة قةعال الكما  رصيد بدوف شيؾ إصدار بجريمة يتعمؽ ال ذلؾ أف مف وبالرغـ
قد تجاري األردني مف القانوف ال (118) المادة أف ىي ىنا ساسيةاال المسألة أف إال ،ال أـ رصيد

 لو التاريخ مف الخالي الشيؾ ىذا ف ف وبالتالي كشيؾ صفتو يفقدأنو  التاريخ مف الخالي الشيؾ اعتبرت
 نناأل رصيد بدوف شيؾ إصدار لجريمة موضوعاً  يكوف ال ذلؾ ف ف وفاء مقابؿ لو ليس وكاف لمبنؾ قدـ
 113.الصحيح القانوني بالمعنى شيؾ عف نتحدث ال ىنا

ال تعتبر تاريخًا "الورقة التجارية" التي ال تحمؿ محكمة التمييز األردنية عمى اعتبار أف قضت ليذا 
نصت عمى أف السند الخالي مف أحد البيانات التي أوجبت المادة قد ( 119شيكًا. فقضت أف المادة )

انات المغفمة كانت البيإذا  ( أف يشتمؿ الشيؾ عمييا ومف ضمنيا تاريخ إنشائو ال يعتبر شيكًا إال118)
 .114إذا خال مف كممة شيؾ وكاف مظيره يدؿ عمى أنو شيؾمؽ بمكاف األداء أو محؿ اإلنشاء كذلؾ تتع

أف المستفيد مفوض بوضع تاريخ عمى الشيؾ، إلى  أما في حاؿ قاـ المستفيد بوضع تاريخ فيذا يشير
محكمة التمييز  ، أما116بذلؾ أسوة بمحكمة النقض الفرنسية 115قضت محكمة النقض المصريةليذا 

قضت بأف مجرد إصدار شيؾ بدوف تاريخ يفقده صفتو كشيؾ ويجب أف يكوف ىناؾ فقد األردنية 
تفويض خارج عف ورقة الشيؾ يعطي المستفيد الحؽ بوضع التاريخ عمى الشيؾ. ويرى الدكتور كامؿ 

عمؿ قانوني  الصواب، ألف الشيؾإلى  السعيد بأف كال االجتياديف الفرنسي والمصري ىما األقرب
وقائع أو اتفاقات خارجة عنو، وىذا إلى  مجرد يتعيف أف يكوف في جميع حاالتو كافيًا بذاتو فال يحيؿ

 .117القضاء األردني عندما طمب تفويضًا خارجًا عف ورقة الشيؾ وخطأ وقع في

                                                           
 ماجستير رسالة ،(مقارنة دراسة)رصيد  بدوف شيؾ إصدار عمى المترتبة القانونية المسؤولية عوض، توفيؽ حساـ 113
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 ال البياف اىذ مف الشيؾ خمو أف إال القانونية، البيانات مف يعد فيو الشيؾ إنشاء مكافأما بالنسبة ل
 التجارة قانوف مف (119) المادة مف (ح) الفقرة عميو نصت ما وىو كشيؾ، صفتو فقداف عميو يترتب

ذا الساحب، اسـ بجانب المبيف المكاف في منشأ يعد محؿ اإلنشاء بياف مف خال إذا" بأنواألردني   وا 
 مادةال وىذا ما أكدتو .118"اإلنشاء مكاف ىو لممستفيد تسميمو مكاف فيعتبر نشاءاإل  مكاف يذكر لـ
 في المذكورة البيانات أحد مف الخالي الصؾمف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني عمى " (509)

 مف خالًيا الشيؾ كافإذا  .أ :اآلتيتيف الحالتيف إال في شػيكًا، يعتبر ال القانوف ىذا مف السابقة المادة
 لممصرؼ الرئيس بػو المركز يوجد الذي المكاف في الوفاء مستحؽ اعتبر الوفاء، مكاف بياف

 . 119"الساحب موطف في أنشأ أنو أعتبر إنشائو، مكاف بياف مف الشيؾ خالإذا  .ب. عميو المسحوب

 الخالى الصؾ( مف القانوف التجاري المصري والتي تنص عمى "474نص المادة ) وىذا ما أكده أيضاً 
 :اآلتية الحاالت فى إال شيكاً  يعتبر ال القانوف اىذ مف (471المادة ) فى المذكورة البيانات أحد مف
 بو يوجد الذى المكاف فى الوفاء مستحؽ اعتبر الوفاء مكاف بياف مف خالياً  الشيؾ كافإذا  -أ

 صدر أنو اعتبر إصداره مكاف بياف مف الشيؾ خالإذا  -ب .عميو المسحوب لمبنؾ الرئيسى المركز
 .120"الساحب موطف فى

 حبسًا: توقيع السادسا

 الشيؾ ألف الجوىري، البياف ىذا بدوف لو قيمة ال إذ الشيؾ، في بياف أىـ الساحب وتوقيع إسـ يعتبر
 وال الشيؾ، بيا تحرر التي المغة بغير التوقيع يكوف أف الجائز ومف ومدنيًا، جزائياً  منعدماً  يصبح بدونو
 غير التوقيع كاف حاؿ وفي بنؾ،ال لدى عالمود النموذج مع التواقيع تطابقت إذا إال الشيؾ صرؼ يتـ

 121.العقوبة تطبيؽ إلى يؤدي مما الشيؾ في تزويراً  ىذا ُيعد نية بسوء كاف ذلؾ أف وثبت متطابؽ
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 الشيؾ في اإلختيارية البيانات: الثالث الفرع
طالما انيا ال  يةالشيؾ بعض البيانات اإلختيارية وىذا األمر سائغ مف الناحية القانون قد يتضمف
فال تفقده صفتو كشيؾ بمعناه القانوني  وبالتالي مع طبيعتو كأداة وفاء تقوـ مقاـ النقودتتعارض 
 الشيؾ في محؿ مختار عمى مقتضى نص ومف أمثمة ىذه البيانات اإلختيارية إشتراط وفاء ،المعروؼ
 سواء األغيار أحد موطف في الشيؾ وفاء اشتراط يجوز" مف قانوف التجارة األردني (136)المادة 
 الغير ىذا يكوف أف يشرط أخرى جية أي في أـ عميو المسحوب موطف فييا التي الجية في أكاف

 خاص اتفاؽ بموجب يجوز( مف القانوف التجاري المصري عمى "484نصت المادة )كما  .122"مصرفاً 
شت. "123خرآ بنؾ مقر في بو الوفاء عمي الشيؾ في النص عميو والمسحوب الساحب بيف اط ر وا 

ال نص عمى إذ  مف األحكاـ المتعمقة بالكمبيالة، القانوفمصاريؼ وىذا الشرط مستفاد في  الرجوع بال
  ذلؾ في المواد المتعمقة بالشيؾ وغيرىما مف الشروط األخرى.

في ذلؾ أف ىذه البيانات ال تتعارض مع طبيعة الشيؾ مف ناحية، وأما مف الناحية األخرى  والحجة
 124اه.نما يقدمو بيم البيانات ف نو ال يعقؿ أف يأخذ بيسراه فطالما أف القانوف قد أجاز ىذه

 الإذ  المبمغ قيمة يذكر أف دوف الشيؾ الساحب يحرر أف ىو بياض؛ عمى الشيؾ توقيعومف حيث 
 رصيد وجود عدـ وتبيف بياض عمى الشيؾ الساحب وقع حاؿ وفي، الشيؾ بطالف ذلؾ عمى يترتب
 .ـتقو  رصيد بدوف الشيؾ جريمة أركاف ف ف

 قيمةإذ أف  الشيؾ يبطؿ وال جائز بياض عمى الشيؾ توقيع أف المصرية النقض محكمة ليذا قضت
، واعتبرت تسميـ الشيؾ عمى بياض عبارة عف الشيؾ صحة عمى يؤثراف ال التاريخ وجود وعدـ الشيؾ

 بالساح توقيع أف المقرر مف"قضت محكمة النقض المصرية بػ كما . تفويض مف الساحب لممستفيد
 أو عميو المسحوب مف تسمميا لممستفيد يحؽ التي القيمة فيو يدرج أف دوف بياض عمي الشيؾ عمي
 يفيد التاريخ أو القيمة إثبات بغير الشيؾ إعطاء أف اذ الشيؾ، صحة عمي يؤثر ال بو تاريخ إثبات دوف
 عميو، ممسحوبل الشيؾ تقديـ قبؿ البيانيف ىذيف وضع في المستفيد فوض قد مصدره أف ػ ظاىره في

                                                           
 .8855ف التجاري األردني لسنة ( مف القانو 125المادة ) 122

 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )373المادة ) 123

 .162-161ص المرجع السابؽ،د. كامؿ السعيد،  124
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 مف إلى العبء ىذا ينقؿحيث  ومداه، وطبيعتو التفويض ىذا وجود إثبات عبء وبالتالي ينجـ عنو
 .125"الظاىر ىذا خالؼ يدعي

 يحؽ التى القيمة فيو يدرج أف دوف بياض عمى لمشيؾ الساحب توقيع أف المقرر مفقضت أيضًا "كما 
 قد داـ ما الشيؾ صحة عمى يؤثر ال بو تاريخ إثبات دوف أو عميو المسحوب مف تسمميا لممستفيد
 لمصادر الشيؾ إعطاء أف إذ عميو، لممسحوب تقديمو قبؿ القانوف يتطمبيا التي البيانات استوفى

 قبؿ البيانيف ىذيف وضع في المستفيد فوض قد مصدره أف يفيد التاريخ أو القيمة إثبات بغير لمصمحتو
 بخط محررة الشيؾ بيانات تكوف بأف يمـز ما القانوف فى يوجد ال كاف ولما عميو المسحوب إلى تقديمو

 الشيكات استيفاء فى ينازع ال الطاعف وكاف الساحب، توقيع الشيؾ يحمؿ أف يتعيف وفقط الساحب
 استوفت وأنيا عمييا توقيعو ُينَكر وال عميو المسحوب لمبنؾ تقديميا عند البيانات لسائر الدعوى موضوع
 اعتبرىا إذ فيو المطعوف الحكـ ف ف المعامالت، في النقود مجرى تجرى كى القانوف يتطمبو الذي الشكؿ
 قد يكوف لمسحب وقابؿ قائـ رصيد ليا يكوف أف دوف الشيكات تمؾ إصداره بتيمة الطاعف وأداف كذلؾ
 .126"سميماً  تطبيقا القانوف طبؽ

حكمة النقض المصرية، الذي سارت بو مالمسار  ىذا عكسسارت محكمة التمييز األردني في حيف 
 باكتماليا وانو البيانات مكتمؿ المبرز الشيؾ اف قرارىا تضمف قد االستئناؼ محكمة كانت اذا"فقضت 

 عميو لممشتكى السماح الصمح محكمة رفض تعالج اف دوف رصيد بدوف شيؾ اصدار جريمة تقوـ
 ،لمقانوف مخالفا اجراء يكوف لؾذ ف ف بياض، عمى لممشتكي الشيؾ سمـ انو مف الدفاعية، بيناتو بتقديـ
 يفقده ذلؾ فاف الشيؾ، وقيمة الشيؾ انشاء وتاريخ عميو المسحوب اسـ مف خاليا الشيؾ تسميـ افذلؾ 
 قانوف مف 118 المادة بذلؾ تقضي كما شيكا الحالة ىذه في يعتبر وال ، كشيؾ القانونية قيمتو
 .127"التجارة

 أف" بػ حيث قضت ىذه المحكمة  المصري، القضاء ارمس عمى فسارت القطرية التمييز محكمة أما
 .128"بياناتو مؿء في األخير تفويض يفيد لممستفيد وتسميمو بياض عمى الشيؾ الساحب توقيع

                                                           
 .611ص ،8878، 31س 8878/6/16 جمسة ؽ 48 لسنة 1434 رقـ الطعفحمكمة النقض املصرية،  125
 .244ص ،8862 سنة ؽ، 32 لسنة 65 رقـ فالطع ،88/2/8862 جمسة المصرية، النقض محكمة 126
 .212ص ،1118 لسنة ،426/1118 األردنية الجزائية التمييز محكمة 127
 .1181 لسنة 858 رقـ الطعف ،18/81/1181 جمسة القطرية، المدني التمييز محكمة 128
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في  مخالؼ لطبيعة الشيؾ إنما ىو الشيؾ عمى بياض لممستفيد مف قبؿ الساحبأف تسميـ ونحف نرى ب
 يتحمؿ مسؤولية ىذا التفويض.نقصو لبعض البيانات الضرورية، غير أنو وحده 
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 الفصؿىذا ممخص 

 بالنسبة ذلؾ ألىمية وذلؾ واصطالحاً  لغة الشيؾ تعريؼ إلى بالتطرؽ الفصؿ ىذا في الباحث قاـلقد 
 أف وتبيف مدنية، طبيعة ذا أو تجارياً  عمالً  كونو حيث مف الشيؾ طبيعة ببياف قاـ ثـ الدراسة، ليذه

 . أحد يحترفيا لكي بحرفة ليس وىو ذاتو، بحد مستقؿ يتجار  عمؿ وليس تابع، عمؿ الشيؾ

 بيف العالقة مست لو فحتى مجردًا، قانونياً  عمالً  الشيؾ يعد حيث لمشيؾ، القانونية الطبيعة بياف تـ كما
 .صحيحاً  يبقى الشيؾ ف ف بطالف، بينيـ تـ الذي العمؿ في الشيؾ أطراؼ

 الموضوعية الشروط أما شكمية؛ وأخرى موضوعية طٍ شرو  لىإ وتنقسـ يؾ،شال شروط إلى التطرؽ تـ ثـ
 نوع أي تحت الشيؾ إصدار يتـ فال: والرضاء راشدًا، واعياً  الشيؾ مصدر يكوف أف أي األىمية؛: فيي
 يعد فال النقود، غير شيئاً  وليس نقودًا، الشيؾ محؿ يكوف وأف القانوف، في المعتبرة اإلكراه أنواع مف

 إصدار يتـ أف فيجب السبب؛ ىو الموضوعية الشروط وآخر شيكًا، معيف مؿبع القياـ أو بضاعة تسميـ
 .مشروع لسبب الشيؾ

وأيضًا تـ تحديدىا في كؿ  ،2932 عاـ جنيؼ اتفاقية في تحديدىا تـ فقد لمشيؾ؛ الشكمية الشروط أما
ري، وكميا مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني، والقانوف التجاري األردني والقانوف التجاري المص

 متف في مكتوبة شيؾ كممة - 2: االتية البيانات عمى الشيؾ يشتمؿ اف يجباتفقت عمى أف الشيؾ 
 بالحروؼ مكتوبا النقود مف معيف مبمغ بوفاء بشرط معمؽ غير أمر -1. بيا كتب التى وبالمغة الصؾ
 اسـ -6. الشيؾ راصدا ومكاف تاريخ -5. الوفاء مكاف -4. منو المسحوب البنؾ اسـ -3. واالرقاـ
 .كشيؾ قيمتو يفقده قد البيانات ىذه أحد مف الشيؾ وخمو. الشيؾ اصدر مف وتوقيع
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 الفصؿ الثاني

 جرائـ الشيؾ صور

حقيقة ال أداة  ةفي الفصؿ السابؽ أف الشيؾ يعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتماف، أي أنو عمم لقد ذكرنا
اء وسيولة التداوؿ، األمر الذي جعؿ دور الشيؾ في الحياة مداينة يقوـ بوظيفة النقود في األد

ترتب عمى ذلؾ تدخؿ المشرع لحمايتو بالجزاء ىامًا وفي مجاؿ المعامالت خطير، حيث االقتصادية 
حفظ حقوقيـ الناجمة عنو، خاصة أف الضمانات مف ثـ الجنائي مف أجؿ توفير الثقة لممتعامميف فيو، و 

 ماإذا  الشيؾ أف المقرر مف" :بقولياقضت محكمة النقض المصرية ا ، ليذالتجارية ليست كافية
 عف يغنيكما  اإلطالع، لدى األداء يستحؽبالتالي و  ووفاء دفع أداة يعتبر القانونية شرائطو استوفي
 تحت يقع ف نو أجنبياً  نقداً  قوامو داـ ما بو التعامؿ ف ف مجراىا، ويجري بسواء سواء النقود استعماؿ
 129.130"تأثيـال طائمة

التطور في تجريـ إصدار الشيؾ بدوف رصيد نجد أف المشرع الفرنسي قد قاـ عاـ إلى ولو رجعنا 
قاـ المشرع الفرنسي مرة أخرى ب صدار قانوف  2916ب صدار قانوف خاص بذلؾ، وفي عاـ  2927

بعدـ دفع  يواألفعاؿ الجرمية المعاقب عمييا أمر الساحب لممسحوب عمإلى  يوفر حماية أكثر ويضيؼ
ينص عمى أحكاـ ىذه الجريمة في ضوء  2935تـ إصدار مرسوـ عاـ قيمة الشيؾ لمحامؿ، حيث 

 اتفاقية جنيؼ لتوحيد قواعد الشيؾ.

                                                           
  .688ص ،832رقـ ،11السنة الفني، المكتب ،8858/18/11 بتاريخ نقض، 129

 دار النقض، وقضاء الفقو ضوء في" القمار والعاب والشيؾ األمانة النصب وخيانة" االحتياؿ ئـجرا فودة، الحكـ عبد 130
 .62ص ،8885 مصر، الجامعية، المطبوعات
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 تاتفاقيا ثالث عمى االتفاؽ تـ حيث ،2932 عاـ جنيؼ مؤتمر في دولياً  الشيؾ أحكاـ توحيد تـقد و 
معظـ نصوص القوانيف الخاصة بالشيؾ في  التي أخذ عنياىي ، ىذه االتفاقيات بالشيؾ خاصة

 -:131وىي التشريعات الدولية والعربية،

 تشريعاتيا في بنودىا ب دخاؿ الدوؿ تعيد عمى تنص مادة؛ عشرة إحدى مف تتكوف: األولى االتفاقية
جراء الداخمية،  -:حقيفمم وتتضمف بيا، العمؿ وشروط عمييا التصديؽ وا 

عشرة  عمى موزعة مادة سبع وخمسيف ويحتوي لمشيؾ الموحد نوفالقا أحكاـ ويتضمف: األوؿ الممحؽ
 الشيؾ، تقديـ ومواعيد االحتياطي، الضماف وتدولو، وشكمو، الشيؾ، إنشاء: التوالي عمى وىي أبواب
 . عامة أحكاـ وأخيرا التحريؼ، النسخ، وتعدد بقيمتو والوفاء

 في عمييا التحفػظ دولة لكؿ يجوز تيال التحفظات وتخص مادة واحد وثالثوف وفيو: الثاني الممحؽ
 ،األىمية) مسائؿ ومنيا بخصوصيا إجماع عمى الحصوؿ يتـ لـ األصؿ في وىي االتفاقػية، نصوص
 سرقتو، أو الصؾ وضياع ووقفو التقادـ، انقطاع وأسباب التحفظي، والحجز الوفاء، مقابؿ وممكية
 (.الرسمية العطؿ أياـ وتحديد

 إعطاء طريػقة مثؿ مخالفتيا في لمدوؿ حرية تركت ذلؾ ومع عمييا، اإلجماع تـ مواضيع وىناؾ
  .االحتياطي الضماف

 النزاعات حؿ عمى تنص كما الشيؾ، عمى الدمغة برسوـ أساساً  تتعمؽ موادعشر  فييا: الثانية االتفاقػية
 .الشيؾ مسائؿ في القوانيػف بيف تقع أف يمكف التي

 الشروط مف شرط تخمؼ عند إتباعيا الواجب الحموؿ تضع وىي وادتسع م وتتضمف: الثالثة االتفاقية
 132.تخمفيا عمى تترتب التي واإلجراءات لمشيؾ، الالزمة

 ،2932جنيؼ مؤتمر أقره الذي لمشيؾ الموحد التشريع أحكاـ 2935وقد أدخؿ المشرع الفرنسي عاـ 
 زيادةإلى  اإلضافةب بذاتيا، قائمة مستقمة جريمة رصيد بدوف شيؾ إصدار اعتبار عمى نص حيث
 :لتشمؿ الشيؾ جرائـ أنواع

 .وفاء مقابؿ بدوف أنو عممو رغـ شيؾ يظير أو يقبؿ الذي والمظير المستفيد عقاب -

                                                           
131 Convention Providing a Uniform Law for Cheques, Geneva, 1931. 
132 Convention Providing a Uniform Law for Cheques, Ibid. 
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 بكونو أو الرصيد، وجود بعدـ عممو مع الخاطئ التصريح يتعمد الذي عميو المسحوب عقاب -
 .كاؼ غير

 أكثر حماية إضفاء استوجب -والتجاري نيالمد -المجتمع فئات جميع في الشيؾ استعماؿ عـ أف وبعد
دارية مالية إجراءات طريؽ عف عمى  اإلبقاءإلى  باإلضافة المصارؼ، بيا تقـو وقائية وتدابير وا 

 .الجنائية الحماية

جرائـ الشيكات وبياف القصد الجرمي في كؿ منيا وذلؾ في خمس  الحديث عفوفي ىذا الفصؿ سيتـ 
 مباحث.

  لمصرؼ وقابؿ قائـ وفاء مقابؿ لو ليس شيؾ صدارإ جريمة :المبحث األوؿ

 ىناؾ نشاطيف يكوناف الركف المادي ليذه الجريمة سيتـ تناوؿ كؿ نشاط منيما في مطمب منفصؿ.

 الشيؾ إصدار: األوؿ المطمب
وىو تخمي الساحب عف حيازتو نيائيًا وذلؾ بتسميمو  اً واحد معنىً  ليماإف سحب الشيؾ أو إصداره 

وكيؿ إلى  ال شيء يمنع مف تسميموإذ  المستفيد،إلى  وال يشترط أف يتـ تسميمو –تفيد لممس –لمغير 
لمشيكات وكونيا  الجنائيةحكمة الحماية إلى  المستفيد. فمثؿ ىذا يعد طرحًا لمشيؾ في التداوؿ استناداً 

 القانوني معنىبال الشيؾ تسميـ ىو اإلصدار فعؿ جوىرفإذا  أداة وفاء تقتضي اعتباره مطروحًا لمتداوؿ.
رادة الشيؾ أصدر مف لدى الحيازة عف التخمي ب رادة المصحوبة بالمناولة يتـ والذي لمتسميـ  اكتساب وا 
 في الساحب إرادة انتفتإذا  الشيؾ تسميـ أو إعطاء فعؿ يتحقؽ ال وعميو تسممو، مف لدى الحيازة
 زور أو منو فقد أو الساحب مف ؽسر  قد كاف لو كما المستفيد،إلى  الشيؾ حيازة عف نيائياً  التخمي
 133.نيائية بصفة الشيؾ حيازة مف المستفيد تمكيف بمجرد الجريمة تقوـىنا و  عميو،

يعد مف قبيؿ األعماؿ التحضيرية التي إنما تحرير الشيؾ والتوقيع عميو عمى األعماؿ السابقة ليذا ف ف 
 134ال عقاب عمييا.

التخمي نيائيًا عف الشيؾ بدوف رصيد ف ف الجريمة متى تـ قضت محكمة النقض المصرية بأنو ليذا 
تقـو حتى لو قاـ الساحب بعد ذلؾ حتى ولو قبؿ االستحقاؽ بدفع الديف لممستفيد أو التصالح معو عمى 

 135ذلؾ.إلى  استبداؿ الديف أو سداده أو تأجيمو وما
                                                           

 .166-165ص المرجع السابؽ، كامؿ السعيد، 133

 .428، ص8854رؤوؼ عبيد، الجرائـ الواقعة عمى األشخاص واألمواؿ، دار الفكر العربي، القاىرة،  134
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 لمصرؼ وقابؿ قائـ وفاء مقابؿ وجود عدـ: الثاني المطمب
 بموجبو والمديف الدائف بيف اتفاؽ ويعرؼ أيضًا بأنو " المؤونة، أو الرصيدمى أنو ع الوفاء مقابؿيعرؼ 
 استيفاءً  أصالً  المديف بو التـز الذي الشيء غير آخر شيء ممكية المديف إليو ينقؿ أف الدائف يقبؿ
 ذمة في لمساحب ديناً  يمثؿ النقود مف مبمغ عف عبارة ىو الرصيد أو الوفاء ومقابؿ .136"لحقو
 يمحؽ وال الشيؾ لقيمة شرطاً  ليس المقابؿ وىذا الشيؾ، لقيمة ومساوٍ  فيو لمتصرؼ قابؿ عميو سحوبالم

 ركف إنما ىو كفايتو عدـ أو الرصيد وجود عدـ إف بؿ قائـ، أو كاؼ رصيد وجود لعدـ البطالف الشيؾ
 .رصيد بدوف شيؾ جريمة أركاف مف

 وال ،قيمتو لقبض أيضاً  تقديمو وقبؿ لصرفو بنؾلم الشيؾ تقديـ وقت الرصيد وجود عدـ يتحقؽعميو و 
 أو المجاممة سبيؿ عمى لممستفيد الشيؾ قيمة بسداد عميو المسحوب قياـ الجاني مساءلة في يؤثر

 مف الشيؾ ختـ بعد عمـ المستفيد أف لو يؤثر ال كما بينيما مسبؽ إتفاؽ دوف الساحب عمى التستر
 أراد المشرع أف ذلؾ وسبب البنؾ، في الرصيد مبمغ بوضع ـقا قد الساحب بأف رصيد وجود لعدـ البنؾ
 الميـ المعامالت، في النقود محؿ يحؿ الشيؾ وألف اإلطالع، بمجرد الدفع مستحقة كورقة الشيؾ حماية

 .الشيؾ إعطاء وقت لمسحب وقابالً  وكافياً  بالفعؿ موجوداً  الرصيد يكوف أف ىو

: الساحب إلتزامات" عمى األردني التجاري القانوف مف منيا األولى الفقرة في( 132) المادة نصتليذا 
 المبيف الوفاء بتاريخ وقت في عميو المسحوب لدى لمساحب يكف لـ ما شيؾ إصدار يجوز ال -3

 .137"بينيما ضمني أو صريح إلتفاؽ طبقاً  شيؾ بموجب فييا الصرؼ يستطيع نقود فيو

 مراعاة ومع -1"لقانوف التجاري المصري عمى ( مف ا497)نصت الفقرة الثانية مف المادة في حيف 
 بالسحب لالمر أو لمساحب كافإذا  موجودا الوفاء مقابؿ يكوف القانوف ىذا مف 5, 1 المادة حكـ
 الشيؾ لمبمغ باالقؿ مساويا االداء مستحؽ النقود مف مبمغ الشيؾ اصدار وقت عميو المسحوب لدى

 .138"عميو والمسحوب الساحب بيف ضمنى او يحصر  التفاؽ طبقا شيؾ بموجب فيو التصرؼ وجائز

 قيمة لتغطية كاؼ غير الرصيد ىذا لكف البنؾ في رصيد ىنالؾ كافإذا  الجريمةىذه  تتحقؽلما تقدـ 
 الساحب نية حسف عمى قرينة تقوـ فحينئذٍ  بسيطاً  النقص كافإذا  إال النقص قيمة كانت ميما الشيؾ
 كاف إف الشيؾ، قيمة مقدار وبيف النقص تفاىة بيف نفرؽ فأ وعمينا لديو الجرمي القصد توافر وعدـ
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 محكمة أكدتو ما وىذا عنيا الساحب ويسأؿ الجريمة تقوـ ىنا كاؼٍ  رصيد يوجد وال دينار عشروف مثالً 
 وقابؿ قائـ رصيد يقابمو ال شيؾ إعطاء عمى العقاب مف الشارع مراد َّإففي قرارىا " األردنية التمييز

 أنيا أساس عمى المعامالت في قبوليا وحماية الجميور بيف التداوؿ مف الورقة ذهى حماية ىو لمسحب،
 ألف المسؤولية مف يعفيو ال الشيؾ قيمة مف لقسـ عميو المشتكي وفاء إف .النقود مجرى فييا تجري
 ال أف يعمـ وىو سحبو داـ ما لممستفيد وتسميمو إصداره حيف تتـ رصيد يقابمو ال شيؾ إعطاء جريمة
 .139"لمدفع ومعد قائـ البنؾ لدى لو درصي

اىتو ف نو داللة عمى سوء النية، حيث أف النقص ميما كانت تفإلى  في حيف ذىب القضاء الجزائري 
 في عمييا والمعاقب المنصوص لمجريمة المعنوي الركف فإ...قضت المحكمة العميا الجزائرية عمى "

 شيؾ إصدار بمجرد والعمـ النية سوء استخالص يمكفإذ  مفترض ىو العقوبات قانوف مف 374 المادة
 أو الرصيد في الممحوظ النقص تفاىة أو بضآلة ذلؾ بعد عبرة وال لمصرؼ وقابؿ قائـ رصيد يقابمو ال

 فقط بو يعتدمف ثـ و  الجنائية، المسؤولية قياـ في ليا تأثير ال التي البواعث قبيؿ مف يعد آخر بسبب
 .140"...العقوبة توقيع عند

 أو ،عميو محجوزاً  ألنو لمسحب قابؿ غير ولكنو الشيؾ قيمة لسد وكافياً  موجوداً  الرصيد يكوف قدكما 
 بعد جاء الشيؾ إصدار أف طالما الجريمة تقـو ىنا إفالسو أشير أو ،عميو محجور الساحب يكوف أف
 يرأش أو ذلؾ بعد الساحب عمى ُحجر أو الرصيد عمى حجز ثـ الشيؾ الساحب أعطىإذا  أما ،ذلؾ

 .لمسحب وقابؿ كاؼٍ  رصيد لو كاف الشيؾ إصدار وقت ألف الجريمة تقوـ فال إفالسو

 كمو بو أو الشيؾ قيمة مف بجزء ذلؾ بعدقاـ بالوفاء  لو حتى أيضا الجريمة عف الساحب يسأؿليذا 
 141.كميا وجوده عدـ أو الرصيد كفاية عدـ الجريمة أساس ألف البنؾ، مف رده بعد

أف ىناؾ ثالث شروط لمقابؿ الوفاء وىي: أف يكوف موجودًا حيف  الجنائي جانب مف الفقوويرى 
الحاالت التي تقوـ فييا الجريمة ىي ليذا ف ف  اإلصدار وقاباًل لمصرؼ ومساويًا في األقؿ لقيمة الشيؾ.

حاالت انعداـ مقابؿ الوفاء وقت اإلصدار أو أف يكوف موجودًا ولكنو غير كاٍؼ أو أنو غير معد لمدفع 
 142غـ كفايتو.ر 
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 إف": يمي بما لمصرؼ وقابؿ قائـ وفاء مقابؿ وجود بعدـ يتعمؽ فيماقضت محكمة التمييز االردنية ليذا 
 الورقة ىذه حماية ىو لمسحب، وقابؿ قائـ رصيد يقابمو ال شيؾ إعطاء عمى العقاب مف الشارع مراد
 إف .النقود مجرى فييا تجري ياأن أساس عمى المعامالت في قبوليا وحماية الجميور بيف التداوؿ مف
 يقابمو ال شيؾ إعطاء جريمة ألف المسؤولية مف يعفيو ال الشيؾ قيمة مف لقسـ عميو المشتكي وفاء

 ومعد قائـ البنؾ لدى لو رصيد ال أف يعمـ وىو سحبو داـ ما لممستفيد وتسميمو إصداره حيف تتـ رصيد
 143.لمدفع

 الجرمي القصد: الثالث المطمب
 

 التي( العمدية) المقصودة الجرائـ مف ىيإنما  رصيد بدوف شيؾ إعطاء جريمةرة إلى أف نود اإلشا
 مع الجريمة وقائع تحقيؽإلى  الساحب إرادة انصراؼ أي الجنائي، القصد توافر لقياميا القانوف يستمـز
 قانوف فم( 412) المادة في المشرع عنو عبر والذي القانوف، يتطمبيا كما المختمفة بأركانيا العمـ

 الجريمة، لقياـ المتطمب القصد نوع حوؿ فقييا خالفاً  التعبير ىذا أثار وقد نية، بسوء بعبارة العقوبات
 القصد بيا يرادإنما  المشرع عمييا نص التي( النية سوء) عبارة أف عمى استقراقد  والقضاء الفقو لكف
 الساحب لدى يتوافر أف يجب انو أي خاص، جنائي قصد تطمب دوف واإلرادة بالعمـ يتوافر الذي العاـ
 المؤونة تكوف أف أو اإلطالؽ عمى رصيد يقابمو ال الشيؾ ىذا بأف العمـ عنصر الشيؾ إصدار وقت
 موجودة تكف لـ المؤونة أف أو لمدفع، معدة غير لكنيا كافية مؤونة تقابمو أف أو الشيؾ، قيمة مف أقؿ

 .عميو المسحوب عمى عرضو وقت توافرت ولكنيا

 إعطاء جريمة يشكؿ إنما لمدفع قائـ رصيد دوف شيؾ إعطاء إف"األردنية بػ  التمييز محكمة قضتيذا ل
 بعدـ الساحب عمـ مجرد واف العاـ، الجنائي القصد بتحقؽ المعنوي ركنيا ويتوافر رصيد دوف شيؾ
 الجنائي لقصدا لقياـ ذلؾ ويكفي النية، سوء عمى قرينة يعدإنما  لمدفع المعد القائـ الرصيد توافر
 144."العاـ

 المتيـ يصدر أف بمجرد رصيد بدوف شيؾ إصدار جنحة تحقؽب فقد قضت المحكمة العميا الجزائرية أما
 غايةإلى  كذلؾ يبؽ أف عمى والحرص إصداره عند وموجود قائـ رصيده أف مف التأكد دوف شيكا
 145".الشيؾ مبمغ المستفيد سحب
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  الشيؾ إصدار بعضو بعد أو كمو فاءالو  مقابؿ سحب جريمة: المبحث الثاني

 المسحوب عمى الحامؿ مف الشيؾ عرض يتـ أف قبؿ لكف بأكممو موجودا كاف الرصيد أف ذلؾ ويعني
 الجزء ايةفك لعدـ تاماً  الوفاء يكوف أف يمكف الحينئٍذ  منو، جزءاً  أو كميا ب سترداده الساحب قاـ عميو

 .المتبقي

 الشيؾ إصدار بعد بعضو أو كمو الوفاء ابؿمق الساحب استرداد: األوؿ المطمب
 

ذات النتيجة بالنسبة إلى  يؤدي إنما الجريمة في حقو، ألف ىذا الفعؿ فحينئٍذ تقوـقاـ الساحب بذلؾ  إذا
 بفعؿ غيره فال مسؤولية. تـ إذا  لحامؿ الشيؾ، عمى أف يكوف قد تـ ذلؾ بفعؿ الساحب نفسو أما

 بسوء أعطى مف كؿ"إلى  الساري في فمسطيف األردني العقوبات قانوف مف( 412) المادة أشارتليذا 
 إعطاء بعد سحب ؾ، أويالش قيمة مف أقؿ الرصيد كاف أو لمدفع، معد قائـ رصيد يقابمو ال شيكاً  نية
 شيريف مف يعاقب بالحبس الشؾ، بقيمة يفي ال الباقي بحيث يصبح بعضو أو الرصيد، كؿ ؾيالش
  .146"ىاتيف العقوبتيف بإحدى أو ديناراً  خمسيفإلى  دنانير ةعشر  مف وبالغرامة سنتيفإلى 

 الموجود الرصيد كؿ باسترداد لموفاء وتقديمو تحريره بيف الفترة في الشيؾ مصدر يقوـ أف وىذا معناه
 والفرؽ قيمتو، يتقاضى ال الشيؾ المستفيد قدـإذا  بحيث الرصيد، ذلؾ بعض أو عميو المسحوب لدى
 الوفاء مقابؿ استرداد أف الشيؾ، قيمة مف قؿأ كونو أو وفاء مقابؿ وجود عدـ ةوصور  الصورة ىذه بيف
 الحؽ تاريخ في تـ الفعؿ ىذا ولكف موجوداً  كاف الشيؾ إصدار وقت نوأ يفترض إنما بعضو أو كمو

 ىو الصورة ىذه بذكر ومف ثـ االىتماـ .الساحب بمعرفة الرصيد سحب يكوف أف يجبليذا  لذلؾ،
 يبقى أف دوماً  يراعي بأف الساحب تمـز ألنياوذلؾ  تداوليا، لسيولة المطموبة الثقة شيكاتال يمنح الذي
 147.الشيؾ قيمة باألقؿ يساوي النقود مف مبمغاً  عميو المسحوب لدى حسابو في

 المستفيد،إلى  تنتقؿ الوفاء مقابؿ ممكية ف ف الساحب قبؿ مف الشيؾ إصدار وبمجرد لما تقدـ ف نو
 عدـ سبيؿ وفي ولكف بعضو، أو كمو يسترده كأف المقابؿ بيذا يتصرؼ أف لمساحب يجوز ال عندىا
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ف ف نو لمشيؾ، أعطيت التي بالثقة اإلخالؿ  فيذا اإلصدار بعد الوفاء مقابؿ الساحب استرد أف حدث وا 
 .لتالفيو التجريـ صور مف الصورة ىذه جاءت قدلكف و  اإلصدار عمى الحؽ أمر

 يحكـ( مف قانوف العقوبات عمى "337نصت المادة )قد ف االتجاهنفس  المشرع المصري ليذا اتجو
 بحيث بعضو أو الرصيد كؿ رصيد يقابمو ال شيكاً  نية بسوء أعطي مف كؿ عمى العقوبات بيذه

تـ إلغاء ىذه حيث  .148"الدفع بعدـ الشيؾ عميو المسحوب أمر أو الشيؾ بقيمة يفي ال الباقي يصبح
( مف القانوف 534، فنصت المادة )2999( لسنة 27التجاري المصري رقـ ) المادة بعد إصدار القانوف
 ىاتيف باحدى وأ جنيو الؼ خمسيف تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب -3التجاري المصري عمى "

 قابؿ وفاء مقابؿ لو ليس شيؾ اصدار – أ: االتية االفعاؿ احد عمدا ارتكب مف كؿ العقوبتيف
 الباقى يصح بحيث الشيؾ اصدار بعد فيو التصرؼ او بعضو او رصيدال كؿ استرداد – ب. لمصرؼ

 .149"...الشيؾ بقيمة يفى ال

 كؿ( أ)فقد نص في الفقرة األولى منو عمى " 2982 لسنة( 890رقـ ) أما األمر العسكري اإلسرائيمي
 ريخالتا مف يوماً  10 خالؿ الشيؾ بوفاء البنؾ موظؼ عمى واجب ال أنو يعمـ وىو شيكاً  يصدر مف

 عمى ممقى أعاله كالمذكور واجب ىناؾ بأف لالفتراض معقوؿ أساس لو يوجد ال أو عميو المبيف
 الحبس -عقابو قيمتو، يؼِ  لـ أنو إال أعاله المذكورة المدة خالؿ لموفاء الشيؾ وقدـ البنؾ، موظؼ
  .150".الشيؾب المبيف المبمغ أضعاؼ أربعة أو شيكؿ 30000 بمبمغ مالية غرامة أو واحدة سنة لمدة

جعال العقوبة بالحبس والغرامة معًا أو إحداىما، أما األمر  قد المشرعيف المصري واألردنيلما تقدـ ف ف 
وفي مشروع القانوف التجاري الفمسطيني،  العسكري اإلسرائيمي فقد نص عمى إحدى ىاتيف العقوبتيف.

ت صمف حيث الحبس، فنلية أما ، مف حيث أف قيمة الغرامة عاحذا حذو المشرع المصري نرى أنو قد
 ىاتيف بإحدى أو دينار آالؼ عشرة تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب -3( عمى "569المادة )
 .لمصرؼ قابؿ وفاء مقابؿ لو ليس شيؾ إصدار : اآلتية األفعاؿ أحد عمًدا مف ارتكب كؿ العقوبتيف
 يفي بقيمة ال الباقي يصبح يثبح الشيؾ إصدار بعد فيو التصرؼ أو بعضو أو الرصيد كؿ استرداد
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 شيؾ تحرير .قانوًنا المقررة الحاالت غير في الشيؾ صرؼ بعدـ عميو لممسحوب أمر إصدار .الشيؾ
 .151"صرفو دوف يحوؿ نحو عمى نية بسوء عميو التوقيع أو

 السحب أو لمسحب وقابؿ قائـال يؤثر في وجود الجريمة وفقًا لمراجح في الفقو والقضاء أف يكوف حيث 
لتي ( مف القانوف التجاري األردني وا146حاصاًل بعد فوات المواعيد المنصوص عمييا في المادة )

 خالؿ لموفاء تقديمو يجب فييا الوفاء والواجب األردنية المممكة في المسحوب الشيؾ–3"تنص عمى 
 تقديمو وجب داخميا في الوفاء وواجب األردنية المممكة خارج في مسحوباً  كاف فإف –1.يوماً  ثالثيف

 شاطئ عمى واقع آخر بمد أي في أو أوروبا في واقعة إصداره جية كانتإذا  يوماً  ستيف خالؿ في
 البالد غير في واقعة إصداره جية كانتإذا  يوماً  تسعيف خالؿ وفي المتوسط األبيض البحر

 152".صدارهإ تاريخ أنو الشيؾ في المبيف اليـو مف الذكر السالؼ الميعاد ويبدأ –1 .المتقدمة

جعؿ المدة قد ( مف القانوف التجاري المصري 504المادة )أف المشرع المصري في نص  في حيف نرى
الالزمة لتقديـ الشيؾ لموفاء ثالثة أشير إف كاف الشيؾ مسحوبًا داخؿ مصر، أما الشيؾ المسحوب 

 في المسحوب الشيؾ-3عمى "فنصت المادة خارج مصر فيجب تقديمو لموفاء خالؿ مدة أربعة أشير، 
 اى في المسحوب والشيؾ-1. اشير ثالثة خالؿ لموفاء تقديمو يجب فييا الوفاء والمستحؽ مصر
 سرياف يبدا-1. اشير اربعة خالؿ لموفاء تقديمو يجب فييا الوفاء والمستحؽ مصر خارج اخر بمد

 تقديـ يعتبر -4 .الشيؾ في المبيف التاريخ مف السابقتيف الفقرتيف مف كؿ في المذكور الميعاد
 "153.لموفاء تقديمو حكـ في قانونا بيا المعترؼ المقاصة غرؼ احدىإلى  الشيؾ

 حيث التجاري، القانوف مشروع في وذلؾ المصري المشرع مسارفقد سار عمى  الفمسطيني المشرع أما
 تقديمو يجب فييا، الوفاء والمستحؽ فمسطيف، في المسحوب الشيؾ -3" عمى( 539) المادة نصت
 الوفاء والمستحؽ فمسطيف، خارج آخر بمد أي في المسحوب والشيؾ -1. ثالثة أشير خالؿ اءلموف
 الفقرتيف مف كؿ في المذكور الميعاد سرياف يبدأ -1 .أشير أربعة خالؿ تقديمو لموفاء يجب فييا
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 المعترؼ المقاصة غرؼ إحدىإلى  الشيؾ تقديـ يعتبر -4 .الشيؾ في المبيف التاريخ مف السابقتيف
 .154"لموفاء تقديمو حكـ في قانوًنا بيا

 مف الشيؾ يتداوؿ مف لمصمحة تقررت ىذه النصوص المتقدمة إنما قد عمييا نصت التي المواعيد ىذه
 سحبو يتـ الذي الوقت حتى سحبو لحظة منذ لمتداوؿ صالحاً  يبقى فالشيؾ األخرى الناحية ومف ناحية،

كما  الشيؾ، صفة زواؿ ذلؾ عمى يترتب فال خالليا، ؾالشي سحب يجب التي الميمة زالت لو حتى فيو
نما. الوفاء مقابؿ استرداد الساحب يخوؿ ال  موجوداً  كاف الوفاء مقابؿ أف يثبت أف الميعاد ىذا يخوؿ وا 
فادة فعتونم في يستعمؿ ولـ  التي لمجريمة كاشؼ إجراء مف أكثر ليس رصيد وجود بعدـ البنؾ وا 

في الفقرة  155،األردني التجارة قانوف مف( 240) المادة نصت كما وذلؾ الشيؾ ب صدار تحققت
 وجوده واستمرار المقابؿ وجود األخيرة الحالة في أثبتإذا  أما –5" الخامسة منيا والتي تنص عمى "

 استعمؿ قد يكف لـ ما المقابؿ ىذا بقدر ذمتو برئت االحتجاج تقديـ فيو يجب كاف الذي الميعاد حتى
 ."156مصمحتو في

 عمى( عمى "498في ىذه الناحية فنصت المادة ) كاف ىو األفضؿالمشرع المصري  لؾ ف فومع ذ
 اصدار وقت في الوفاء مقابؿ لديو كاف عميو المسحوب اف االنكار عند يثبت اف غيره دوف الساحب
 الميعاد بعد مقامو يقـو ما او االحتجاج عمؿ ولو الشيؾ وفاء ضامنا كاف ذلؾ يثبت لـ فاذا .الشيؾ

 ما او االحتجاج عمؿ فيو يجب كاف الذى الميعاد حتى وجوده الساحب اثبت واذا .قانونا لمحددا
 .157"مصمحتو فى استعمؿ قد كفي لـ ما المقابؿ ىذا بمقدار ذمتو برئت,  مقامو يقـو

 يرتب أف في تكمفإنما  لموفاء الشيؾ تقديـ فييا يتعيف التي المواعيد تحديد مف الغايةلما تقدـ نرى 
 مقابؿ قدـ الذي والساحب المظيريف عمى الرجوع في الميمؿ الحامؿ حؽ سقوط ذلؾ عمى قانوفال

إلى  التقديـ ميعاد انقصاء بعد ماإلى  عميو المسحوب لدى موجوداً  بقي المقابؿ ىذا أف وأثبت الوفاء،
 يحؽ ال ف نو التقديـ ميعاد انقضاء بعد السحب ىذا تـ لوحتى  وفائو قبؿ لمساحب دخؿ ال بفعؿ زاؿ أف
 القانوف مف منيا األولى الفقرة في( 149) المادةإليو  أشارتىذا ما و . التقديـ بمدد االحتجاج لو
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 بعد ولو الشيؾ يوفي قيمة أف عميو المسحوب. 3"إلى  فمسطيف في بو والمعموؿ األردني التجاري
 الذي الساحب لمصمحة تتقرر لـ لمتقديـ المحددة المدة أف عمى يدؿ وىذا 158".وملتقدي الميعاد المحدد

 تنازؿ قد يكوف الشيؾ بسحب ألنو بالوفاء، ينتيي أفإلى  عميو المسحوب لدى الرصيد يبقي أف عميو
 مقابؿ لسحب المواعيد بانقضاء واالحتجاج ذلؾ عف الرجوع لو يحؽ وال الوفاء مقابؿ ممكية عف نيائياً 
 وأن لممحكمة ثبت لو فيما انيجال لدى ينتفي قد ميالجر  القصد أف عميو التركيز ينبغي ما ولكف الوفاء،

 159.نيتو حسف إثبات يقع وعميو صرفو تـ قد أنو يعمـ ولـ الشيؾ ىذا أمر نسي قد

 دفع أراد حاؿ في عميو المسحوب لدى الوفاء مقابؿ يبقي أف عميو يجب الساحب أف أما نحف فنرى 
 تبمغ والتيفي الدعوى الجزائية  بالتقادـ مدتو يتنقض أو قيمتو استيفاء يتـ أفإلى  الجنائية مسؤوليتو

 .بشأنو تومالحق يتـ لـإذا  الشيؾ، إعطاء تاريخ مف تبدأحيث  سنوات ثالث

  الجرمي القصدالمطمب الثاني: 

 يتعمؽ مافي القصير التقادـ مف يفيد حيث جية مف الوفاء مقابؿ يقدـ الذي الساحب بيف الشارع فرؽلقد 
 سائر وكذلؾ سحبو ثـ قدمو او الوفاء مقابؿ يقدـ لـ الذي الساحب وبيف الشيؾ، بقيمة الرجوع بدعوة

 القواعد - االصوؿ حسب - عمييـ تسري فيؤالء عادؿ غير كسب عمى حصموا الذيف الممتزميف
 . العامة

 ال عميو المسحوب البنؾإلى  الشيؾ تقديـ في التأخر مجرد إف"قضت محكمة التمييز األردنية ليذا 
 حيف كاف الشيؾ ىذا ألف ذلؾ العقوبات، قانوف مف( 412)المادة بمقتضى المتيـ سؤوليةم ينفي

 الموعد في لمصرؼ تقديمو عدـ بسبب الشيؾ لصفة ففقدانو ،القانونية الشروط لجميع مستوفياً  إصداره
 وقت القانونية شروطو الشيؾ الستكماؿ الشأف ىذا في العبرة أفإذ  الوضع عمى يؤثر ال القانوني
 .160"لمصرؼ تقديمو وقت ال إعطائو

 ميعاد خارج الشيؾ تقديـفقضت بأف المتقدـ المسار  ىذا يا الجزائرية نفسسارت المحكمة العم كما
 رصيد بدوف شيؾ إصدار جنحة قياـ ينفي ال التجاري القانوف مف (502) المادة نص في المحدد الدفع
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 ال الساحببالتالي ف ف و  المستفيد لذمة صيدالر  ممكية تنتقؿ الشيؾ الساحب يصدر أف ما أنو ذلؾ
 .الشيؾ بواسطة المسحوب لممبمغ المقابؿ الرصيد عمى حؽ بأي يتمتع

 مف ىو إنما بعضو أو لوفائو المقابؿ كؿ بسحب الساحب قياـ ثـ ومف شيؾ إصدارأف  ونحف نرى 
رادة، عمـ عف تقع التي( العمدية) المقصودة الجرائـ  الرصيد بسحب الجنائي دالقص يتحقؽبالتالي و  وا 

 الذي الشيؾ بقيمة الوفاء يعطؿ ىذا بفعمو أنو يعمـ الساحب ألف الشيؾ إعطاء بعد بعضو أو كمو
 سوء عمى يدؿإنما  الشيؾ إصدار بعد بعضو أو كمو الوفاء مقابؿ بسحب الساحب قياـ فأو  أصدره،

 مف ىذا النية سوء توافريبالتالي و  الوفاء، مقابؿ قبض مف المستفيد تمكيف دوف لمحيمولة الساحب نية
 .لمتداوؿ وطرحو الشيؾ إصدار تاريخ

قد صائب في كونو بيف العبرة مف ذلؾ؛ وىي أف الماؿ إنما ىو قرار المحكمة العميا الجزائرية ليذا ف ف 
المحدد لصرؼ  أصبح فعميًا لممسحوب لو، وبالتالي حجة الساحب في أف يكوف الماؿ قد تعدى الوقت

 مالو أضحى لغيره، وال يجوز لو التصرؼ بماؿ غيره.مة، كوف الشيؾ باط

 غير في الشيؾ صرؼ عف عميو باإلمتناع المسحوبإلى  أمر إصدار جريمة: الثالث المبحث
 القانوف يجيزىا الحاالت التي

 ىناؾ وأف وسميمة صحيحة بصورة تـقد  الساحب قبؿ مف الشيؾ إصدار يكوف أف تقتضي الصورة ىذه
 الشيؾ، صرؼ عف باالمتناع عميو المسحوبإلى  أمراً  أصدر الساحب ولكف لمسحب وقابؿ قائـ رصيد
 والدائف الوفاء مقابؿ صاحب الساحب مف إال يصدر ال الصرؼ عف باالمتناع األمر ف ف وعميو

 تجريـ وعمة الساحب، قبؿ مف األمر ذلؾ صدور بمجرد الجريمة ىذه تقوـبالتالي و  عميو، لممسحوب
 .النقود مقاـ تقوـ وفاء كأداة الشيؾ حماية أراد المشرع أف ىو الفعؿ ىذا

 الشيؾ بقيمة الوفاء عف باالمتناع عميو المسحوبإلى  أمر: األوؿ المطمب
 لمقابؿ المستفيد استيفاء قبؿ عميو لممسحوب االمر ىذا مثؿ الساحب اصدرإذا  الجرمي القصد يقوـ

 وال. بالكامؿ قيمتو او الشيؾ قيمة مف جزء صرؼ عف ناعباالمت االمر يكوف باف فرؽ الىنا و . الوفاء
 . مشروعة غير او مشروعة كانت سواء لذلؾ دفعتو التي باالسباب يؤخذ

 ال ىذا فاف المستفيد، بو خؿأ قد معيف بالتزاـ لموفاء لممستفيد شيؾ باعطاء الساحب قاـ لومثاًل ف
 عمى المالية المعامالت في قبولو و تداوؿال في الشيؾ حماية ذلؾ وعمة شيئا الشيؾ قيمة مف ينقص
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 خالؼ اي عف بمعزؿ الشيؾ كافإذا  اال الحماية ىذه تحقؽت البالتالي و  النقود مجرى يجري انو اساس
 .المستفيد و الساحب بيف يطرأ

 

 -:حالتيف في الجريمةىذه  قياـ استبعدالتجاري  المشرع اف الإ

 أواًل: ضياع الشيؾ

مساحب أف يتخذ مف جانبو إجراء يصوف مالو بغير توقؼ عمى حكـ قضائي لما حيث أباح القانوف أف ل
 جعؿ ىذا الحؽ لمساحب يباشره بغير حاجةعمى حؽ المستفيد حيث قدر مف أف حؽ الساحب يعمو 

 تقبؿ وال( مف القانوف التجاري األردني عمى "149دعوى. وقد نصت الفقرة الثانية مف المادة )إلى 
أضاؼ المشرع المصري ، كما 161"حاممو تفميس أو ضياعو حالة في إال وفائو عمى الساحب معارضة

في الفقرة األولى  ( مف القانوف التجاري المصري507الحجر عمى رصيد الساحب، فنصت المادة )
 الحجر أو حاممو إفالس أو ضياعو حالة فى إال الشيؾ وفاء فى االعتراض يقبؿ العمى " منيا
أضحى األمر ثقة التي أعطاىا القانوف لمشيؾ. حيث قوـ عمى حماية الىذا حؽ مشروع يو  ."162عميو

سار مشروع القانوف التجاري الفمسطيني كما  .163بعدـ الدفع قيدًا واردًا عمى نص مف نصوص التجريـ
( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني في الفقرة األولى 541مسار المشرع المصري، فنصت المادة )

 الحجر أو حاممو إفالس أو ضياعو حالة في إال الشيؾ وفاء في االعتراض يقبؿ ال -3منيا عمى "
 . 164"عميو

وفي حاؿ قد ُأقيمت دعوى معارضة في غير الحاالت التي وردت في ىذه المواد ف ف عمى المحكمة أف 
 فإذا – 1( مف قانوف التجارة األردني عمى "149) وىذا ما أكده نص المادةتقوـ بشطب االعتراض، 

 طمب عمى بناءً  المحكمة عمى وجب أخرى ألسباب الحظر ىذا مف الرغـ عمى الساحب عارض
كؿ مف سار بنفس المسار قد و  .165"أصمية دعوى قياـ حالة في ولو المعارضة برفع تأمر أف الحامؿ
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في الفقرة مف القانوف التجاري المصري ( 504)طيني فنصت المادة سالمشرع المصري والمشرع الفم
 عمى تعيف اخرى السباب ظرحال ىذا مف الرغـ عمى االعتراض حصؿ واذا -1منيا عمى " الثانية
 قياـ حالة في ولو االعتراض بشطب تقضى اف الحامؿ طمب عمى بناء المتعجمة االمور محكمة
( في الفقرة الثانية مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني 541نصت المادة )كما  .166"اصمية دعوى
ذ -1عمى " المحكمة  عمى يتعيف أخرى ألسباب الحظر ىذا مف الرغـ عمى االعتراض حصؿ اوا 

 .167"دعوى أصمية قياـ حالة في ولو االعتراض بشطب تقضي أف الحامؿ طمب عمى بناء المختصة

في حيف تعجمة، سقيد الدعوى بمحكمة األمور المقد أف المشرع المصري  يتبيف لنا مف النص السابؽ
المحكمة المختصة، أما المشرع األردني فجعؿ الباب مفتوحًا في إلى  ي الدعوىالمشرع الفمسطيننسب 

 أي محكمة ُرفعت فييا الدعوى.

 الصؾ منو فقد وقد الساحب أف الضياع حالة في بالمعارضة المرادأف  جانب مف الفقو الجنائيويرى 
 ما الماؿ مف عميو الرجوع حؽ لو مف لدى يكوف ال أف خشية حامموإلى  قيمتو تسدد أالّ  العدالة توجب

 حؽ تقرير مف الحكمةإلى  فيو يرجعإنما  الضياع مصطمح مف المراد وتحديد حقو، منو يستوفي
 حيف فيو، لو حؽ ال مف عميو يستولي أف مف مالو عمى المحافظة شؾ بال وىي لمساحب، المعارضة

 .معيف نحو عمى الشيؾ في ب رادتو تصرؼ قد ىو يكوف ال

 فقط، منو عمـ بغير صاحبو حوزة مف الصؾ بيا يخرج صورة كؿإلى  الضياع فظل ينصرؼ ثـ ومف
 تقـو ال الحالتيف مف كؿ فيإذ  سرقتو، واألخرى الشيؾ فقد األولى صورتاف تحتو تندرج ا المصطمحوىذ
 168.الناس لكؿ العادية الحياة في يقع مما الصورتيف ىاتيف وألف الساحب،إلى  تنسب إرادة ثمة

 يس حامؿ الشيؾثانيًا: تفم

إلى  ير حاجةالساحب المعارضة في صرؼ قيمتو بغ يعد تفميس حامؿ الشيؾ مف األسباب التي تخوؿ
 دعوى. ولذلؾ أضحى األمر بعدـ الدفع في ىذا النطاؽ قيدًا واردًا عمى نص مف نصوص التجريـ.
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 مفيـو غير يكوف بالساح مف الوفاء في المعارضة ف ف الحامؿ إفالس حالة فينود اإلشارة إلى أنو 
 ىذه في الساحب معارضة ف ف ثـ ومف الوفاء، مقابؿ يتممؾ لمشيؾ الحامؿ أف المقرر مف ألنو وذلؾ

 لدى الرصيد تجميد عميو يترتبحيث  ،منو يصدر الدفع بعدـ أمر شكؿ في َّإال يكوف ال الصورة
  169.فيو الحؽ صاحب حوؿ النزاع مف اإلنتياء حيفإلى  عميو المسحوب

 حاممو إفالس حالة في الشيؾ بقيمة الوفاء عمى المعارضة حؽ لمساحب األردني المشرع طىأع وقد
كؿ  بذلؾ لو توفرتبالتالي و  التجريـ نصوص مف نص عمى وارداً  قيداً  الوفاء بعدـ األمر أضحىحيث 

 عميو ترفع وأ واقعيًا، يكوف وأف الحامؿ قبؿ مف بشيره إال اإلفالس يتحقؽ وال اإلباحة أسباب مقومات
 .إفالس إشيار دعوى( الحامؿ مىع)

قضت محكمة النقض المصرية "لما كاف يبيف مف اإلطالع عمى المفردات أف الطاعف أسس ليذا 
المطعوف ضده كاف في حالة  البنؾ بعدـ صرؼ قيمة الشيؾ ألفإلى  دفاعو عمى أنو إنما أصدر أمره

دعوى رفعت ضده مف اآلخر بطمب إشيار إفالس واقعي وقدـ مستندات لتأييد دفاعو. ومنيا صورة 
مف معو عمى المحكمة مواجية ما أبداه الطاعف  فف يتعياإفالسو مف قبؿ تاريخ استحقاقو لمشيؾ مما ك

ىو دفاع جوىري مف شأنو إف صح أف إذ  دفاع في ىذا الخصوص وتحقيقو قبؿ الحكـ ب دانة المتيـ
ف إيراد الدفع الجوىري ولـ يتناولو بالتمحيص ف نو يتغير وجو الرأي في الدعوى. أما وقد خال حكميا م

 .170يكوف قد انطوى عمى إخالؿ بحؽ الدفاع وقصور في التسبيب"

 ال وبالتالي رصيد بدوف شيؾ إعطاء لجـر مرتكباً  الساحب يعد الأنو  الحالتيف ىاتيف في إذاً يتبيف لنا 
 تنص األردني العقوبات قانوف مف( 59) فالمادة الحؽ، ىذا منحو الذي ىو القانوف كوف جنائياٴ يسأؿ
كذلؾ نص المشرع  .171"جريمة يعد ال استعمالو إساءة دوف حؽ ممارسة في المرتكب الفعؿ" عمى

 فعؿ كؿ عمى العقوبات قانوف أحكاـ تسري ال( منو عمى "60المصري في قانوف العقوبات في المادة )
 .172"الشريعة بمقتضى مقرر بحؽ عمالً  سميمة بنية ارتكب
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 أف عمى والقضاء الفقو انعقد"يخص ىذا الموضوع عمى  قرار فياألردنية  التمييز محكمة قضتيذا ل
 صاحب عف وكيالً  كاف ولو رصيد يقابمو ال شيؾ إعطاء جريمة في أصمياً  فاعالً  يعتبر الشيؾ ساحب
 قارؼ الذي ىو أنو تنفي ال الحساب صاحب عف وكالتو ألف عميو المسحوب البنؾ في الحساب

 في عمييا المنصوص الجريمة أركاف مف ركف ىي التي النية بسوء المراد فحيث يتبيف لنا أ .لجريمةا
 عدـإلى  الشيؾ تحرير عند الساحب نية انصراؼ إنما يتمثؿ في العقوبات قانوف مف( 412) المادة
 سبيؿ في ةعقب يقؼ الدفع بعدـ األمر أف بعمـ أو لمدفع معد قائـ رصيد وجود لعدـ سواء قيمتو دفع
 حالتي غير في الشيؾ قيمة دفع بعدـ لمبنؾ األمر مجرد ليذا ف ف .اإلستحقاؽ يـو في الشيؾ قيمة دفع

 173".النية سوء عمى ذاتو بحد ينطويإنما  الحامؿ إفالس أو السرقة

حاالت سرقة الشيؾ فالساحب لـ يتخؿ عف في ُأخذ بمبدأ جواز القياس في أسباب التبرير ليذا فقد 
ب رادتو، ويرى الدكتور كامؿ السعيد بأف عمى المشرع األردني الحذو حذو المشرع المصري في الشيؾ 

 .174إضافة الحجر عمى أمواؿ الساحب لسفو أو عتو أو غفمة أو جنوف

ري فقد كاف أكثر تشددًا في حاؿ سرقة الشيؾ، فقضت المحكمة العميا الجزائرية عمى ئالجزا القضاءأما 
 تقديـ عمى متوقؼ ىذا ف ف السرقة حالة في الشيؾ قيمة دفع في لمعارضةا"عمى الرغـ مف جواز 

 يؤكد نيائي قضائي قرار أو حكـ غياب في يكفي ال وحده المدني االدعاء أف ذلؾ القاطع الدليؿ
 ".االدعاء

 المسؤولية مف تعفيو التي األسباب مف صاحبو مف الشيؾ سرقة كانت إذابػ " قضت آخر قرار وفي
 السرقة واقعة إثبات بالضرورة يقتضي الدفع بيذا األخذ ف ف رصيد دوف إصداره حالة يف الجزائية
 .175"فيو المطعوف القرار في وارد غير وىذا المختصة الجيات عف صادرة بوثيقة

 الجرمي القصد: الثاني المطمب
 

 ميوع المسحوبإلى  أمر ب صدار قيامو ثـ ومف شيؾ ب صدار الساحب قياـنود اإلشارة إلى أف 
 العمـ مبدأ ليا يتوافر أف بد ال التي المقصودة الجرائـ مف ىيإنما  الشيؾ بقيمة الوفاء عف باإلمتناع
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 عميو المسحوبإلى  أمره إعطاء بمجرد الجنائي القصد يتحقؽبالتالي و  الساحب، جانب مف واإلرادة
 عند لديو توافرت والتي حالة ىذه مثؿ في جمي بشكؿ الساحب نية سوء تتضححيث  ،الدفع بعدـ

 .لمتداوؿ وطرحو لمشيؾ اصداره

 عبرة الحيث  لمعقاب، ومستحقاً  الجزائية، لممسآلة موضعاً في ىذه الحالة يكوف  الساحبليذا ف ف 
 رصيد بدوف شيؾ إعطاء فجريمة. األمر ذلؾ مثؿ إصدارإلى  بالساحب أدى الذي السبب أو بالباعث
 سبب ىناؾ كاف لو حتى الدفع بعدـ عميو لمسحوباإلى  الساحب مف األمر صدور بمجرد تتحقؽ

 عمى المعامالت في وقبولو التداوؿ في الشيؾ حماية ىو إنما العقاب مف الشارع مراد أف ذلؾ مشروع،
 يعتبرإنما  لو لممسحوب وتسميمو الشيؾ سحب ف ف أخرى وبعبارة. النقود مجرى فييا يجري نوأ أساس
 أف لمساحب يجوز ال ، إذلو المسحوب حؽ مف الشيؾ قيمة تكوفلي بالتاو  بسواء سواء بالنقود كالوفاء
 176.الدفع بعدـ أمراً  يصدر بأف لصاحبيا بيا الوفاء تأخير عمى يعمؿ أو البنؾ مف يستردىا

 تـ ذكرىما وىما ضياع الشيؾ أو إفالس صاحبو.و مع اسثناء الحاالت التي أشار إلييا القانوف، وذلؾ 

 المادة ألحكاـ وفقاً  تتحقؽ رصيد بدوف شيؾ إعطاء جريمة إف"ردنية بػ قضت محكمة التمييز األليذا 
 مف أمر صدور ثـ القانونية، لشرائطو مستوفياً  الشيؾ صدور حاؿ في العقوبات، قانوف مف( 412)

 وعميو بالقانوف، عمييا المنصوص الحاالت غير في صرفو بعدـ فيو يأمره عميو المسحوبإلى  الساحب
 ضده المميز أصدرإذا  .الشكمية لشرائطو مستوفياً  الشيؾ ىذا صدور بمجرد تقع الجريمة ىذه ف ف

 أمراً  ذلؾ بعد وأصدر القانونية، شروطيما إستوفيا وقد المشتكية ألمر الدعوى موضوع الشيكيف
 وضرورة إليو، المسنديف الجرميف أركاف كافة توافر ذلؾ مؤدى ف ف صرفيما بعدـ عميو لممسحوب
 177."عنيما معاقبتو

 السرقة حالتي غير في الشيؾ قيمة دفع بعدـ لمبنؾ األمر مجرد بأف األردنية التمييز محكمةقضت كما 
 .178النية سوء عمى ذاتو بحد ينطوي الحامؿ إفالس أو

 لسنة( 4) رقـ وبقراره القوانيف بتفسير الخاص الديواف هأجاز وال يتفؽ الدكتور كامؿ السعيد مع ما 
 المادة عمييا نصت التي تمؾ غير مف وىي ،الشيؾ بقيمة الوفاء في ضةالمعار  حؽ لمساحب 2990

 في الساحب معارضة بأف وقرر المعيب، الشيؾ حالة في وذلؾ األردني التجارة قانوف مف( 149/1)
 العيب أكاف سواء المعيب الشيؾ بأف ىذا قراره عمؿ وقد مشروعة، معارضة ىي الشيؾ ىذا مثؿ وفاء
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 العالقة بطالف في العيب كاف أو الشيؾ، لصفة فقدانو منيا خموه عمى يترتب التي ةاإللزامي بياناتو في
 فييا يحصؿ التي الحاالتإلى  باإلضافة ىذا الشيؾ، إصدار عمييا بني والتي والمستفيد الساحب بيف

 .التزوير أو األحتياؿ أو كالسرقة جرمي بفعؿ الشيؾ عمى المستفيد

 فييا يجوز التي الحاالت في توسع فيو إنما التفسير ىذا مثؿأف يرى الدكتور كامؿ السعيد ليذا 
 تقوـ ورقو ىو الذي بالشيؾ الثقة زعزعةإلى  يؤدي مما الشيؾ، بقيمة الوفاء في المعارضة لمساحب

 مف يتنصؿ وبالتالي الشيؾ، واستعادة الوفاء، في لممعارضة لمساحب الفرصة ويعطي النقود، مقاـ
 179.الشيؾ ىذا في حقو مف المستفيد يجرد مما د،لممستفي بقيمتو الوفاء

ضرورة يجب حمايتيا، حتى في الحالتيف السابقتيف، فمو تمت سرقة  إنما أف اإللتزاـ بالشيؾ ونحف نرى
الشيؾ، يجب إيقافو ولكف يجب أف يتـ تعويض المسحوب لو بشيؾ بديؿ أو بمقابؿ الوفاء نقدًا، أما في 

بشرط أف يكوف المفمس غير قادر عمى سداد مقابؿ الوفاء، فاألولى أف حالة إعالف اإلفالس، ف نو ليس 
يتـ بعد إشيار التفميسة سداد المستحقات مف الشيكات التي ىي مف المفروض أف تكوف مااًل مستحقًا 

 لممسحوب ليـ.

 لو ليس بأنو العمـ مع مستحؽ الدفع شيكاً  الغير تسميـ أو الشيؾ تظيير جريمة :الرابع المبحث
 لمصرؼ قابؿ غير يعمـ أنو أو قيمتو بكامؿ يفي بؿمقا

، حيث جـر ىذه الصورة في 2960لسنة  26األصمي رقـ العقوبات بتعديؿ قانوف قاـ المشرع األردني 
 تزيد وال سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب( في الفقرة األولى )د(، والتي تنص عمى "412المادة )

 عمى نية بسوء اقدـ مف كؿ دينار عمى مائتي تزيد وال دينار مائة عف تقؿ ال وبغرامة سنتيف عمى
 يعمـ وىو لحاممو الدفع مستحؽ شيكاً  أعطاه أو شيكاً  لغيره ظيرإذا  .التالية: د االفعاؿ احد ارتكاب

 الجريمة آثارىذه بأف يالحظو  .180"لمصرؼ قابؿ غير أنو يعمـ أو قيمتو بكامؿ يفي مقابؿ لو ليس أنو
 لحمايةالعقابي  المشرع تدخؿ لذلؾ رصيد، يقابمو ال شيؾ إصدار جريمة عف نتيجةال حيث مف تقؿ ال

 مف ليسإذ  والمستفيد الساحب بيف العالقة حقيقة يعرفوف ال وىـ الشيؾ يتداولوف الذيف األشخاص
 ب صدار بو المتعامميف وتخدع بالشيؾ الثقة تمس لنتائج تحقيقو عف الساحب معاقبة شيء في العدالة

                                                           
 .181ص المرجع السابؽ،كامؿ السعيد،  179
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 نفس فيحقؽ نية بسوء الشيؾ ىذا بتظيير يقوـ الذي المظير معاقبة وعدـ رصيد، يقابمو ال شيؾ
 181.النتائج

 يعاقب –1( في الفقرة الثانية منيا مف القانوف التجاري المصري عمى "534المادة ) كما نصت
 سممو او لمممكية ناقال تظييرا شيكا لغيره ظير مف كؿ السابقة الفقرة في عمييا المنصوص بالعقوبة

 قابؿ غير انو او قيمتو بكامؿ يفى وفاء مقابؿ بو ليس نوأب عممو مع لحاممو الدفع مستحؽ يكاً ش
( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني 569يتطابؽ ىذا النص مع نص المادة )حيث  .182"لمصرؼ

 مف كؿ السابقة الفقرة في عمييا المنصوص بالعقوبة يعاقبفي الفقرة الثانية منيا والتي تنص عمى "
 لو ليس بأنو عممو مع لحاممو الدفع مستحًقا شيًكا سممو أو ناقاًل لمممكية، تظييرًا شيًكا لغيره ظير
أما العقوبة المنصوص عمييا التي تشير ليا . 183"لمصرؼ قابؿ غير أو أنو قيمتو بكامؿ يفي مقابؿ

 العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو دينار آالؼ عشرة تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقبىاتيف الفقرتيف فيي "
مشروع القانوف التجاري الفمسطيني في الفقرة وىذا ما أكده " اآلتية األفعاؿ أحد عمًدا مف ارتكب كؿ

إلى  (534األولى مف نفس المادة، أما القانوف التجاري المصري فأشارت الفقرة األولى مف المادة )
 كؿ العقوبتيف ىاتيف باحدى او جنيو الؼ خمسيف زتجاو  ال وبغرامة بالحبس يعاقبالعقوبة وىي "

 ".االتيو االفعاؿ احد عمدا ارتكب مف

القانوف األردني والقانوف المصري ومشروع القانوف  كؿ مف أف ىناؾ تبايف واضح بيف أما نحف فنرى 
دينار ال يزيد مقدارىا عف مائتي  يعاقب عمى مثؿ ىذه الجريمة بغرامةالفمسطيني، فالقانوف األردني 

عف  تزيدألؼ جنيو، وفي فمسطيف ال  50عقوبة ال تزيد عف إلى  فقط، في حيف أشار المشرع المصري
آالؼ دينار، وىاتيف العقوبتيف رادعتيف مقارنة بالعقوبة التي أقرىا المشرع األردني، فعمى المشرع  20

(، كما 412في المادة ) المنصوص عمييااألردني التآسي بالمشرع المصري وزيادة العقوبة المفروضة و 
عمى المشرع الفمسطيني إعماؿ مشروع القانوف التجاري الفمسطيني وتطبيؽ العقوبات الرادعة فيو بحؽ 

 قانوف مشروع تضمفوأيضًا ضرورة إعماؿ قانوف العقوبات الفمسطيني، فقد ، وف بالشيكاتبمف يتالع
 شيؾ إعطاء بجريمة تتعمؽ نصوصاً  ـ،1003/ 24/4 بتاريخ األولى بالقراءة المقر الفمسطيني العقوبات
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 ألؼ تتجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب -3" عمى منو( 356) رقـ المادة نصت حيث رصيد، بدوف
 :اآلتية األفعاؿ ارتكاب عمى نية بسوء أقدـ مف كؿ العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو دينار

 مف أقؿ الرصيد كاف أو لمسحب ابؿوق قائـ رصيد فيو الوارد التاريخ في يقابمو ال شيكاً  أعطى - أ
 ال الباقي أصبح بحيث بعضو أو الرصيد كؿ صرفو وقبؿ الشيؾ إعطاء بعد سحب - ب .الشيؾ قيمة
 يحوؿ نحو عمى عميو وقع - ث .الدفع بعدـ الشيؾ عميو المسحوب أمر - ت .الشيؾ بقيمة يفي
 .صرفو دوف

 يعمـ وىو لحاممو الدفع مستحؽ شيكاً  مموس أو شيكاً  لغيره ظير مف كؿ العقوبة بذات ويعاقب -1
 .184"لمصرؼ قابؿ غير أنو أو قيمتو لكامؿ يفي مقابؿ وجود بعدـ

 

 لمصرؼ قابؿ غير ولكنولحاممو  الدفع مستحؽ شيكاً  الغير تسميـ أو الشيؾ المطمب األوؿ: تظيير
 

 مف نقداً  الشيؾ ؼبصر  يقوـ ربما المستفيد ىذا ف ف, منو لممستفيد ويسممو شيكاً  شخص يصدر حينما
 نقؿ في الشيؾ مف المستفيد يرغب وقد, بنكو لدى حسابو في ب يداعو يقـو أو عميو المسحوب البنؾ
 ال وربما لمتظيير قابالً  يكوف قد والشيؾ .لو وتسميمو الغير ذلؾ إلى بتظييره فيقوـ الغير إلى ممكيتو
 .يكوف

 الممكية نقؿ عميو يترتب جديد مستفيدإلى  المستفيد مف لمشيؾ تحويؿ" أنو عمى التظيير يعرؼحيث 
يعرفو الدكتور عبدالقادر ليذا  185"وتسميمو الشيؾ ظير عمى التوقيع بمجرد وذلؾ الثانيإلى  األوؿ مف

 معيف مبمغ دفع وىو السند في الثابت الحؽ بموجبو ينتقؿ منفردة ب رادة قانوني تصرؼعطير عمى أنو "
 186".ليوإ المظيرإلى  المظير مف النقود مف

 المظير يسمى شخص مف يمثمو الذي والحؽ الشيؾ بموجبو ينتقؿ قانوني تصرؼ التظييرليذا ف ف 
 قدحيث  ،تاماً  نقالً ( الثاني المستفيد) إليو المظير يسمى آخر شخص إلى( الحامؿ أو األوؿ المستفيد)
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 ليقـو لديو ويودعو بنكػو إلى منو المستفيد الشيؾ يظّير حينما التوكيؿ سبيؿ عمى التظيير يكوف
يداعيا قيمتو بتحصيؿ  ظير عمى عادة التظيير يتـبالتالي و . البنؾ لدى المستفيد ذلؾ حساب في وا 
 يكوف أف ىي ،موضوعية شروط عدة الشيؾ تظيير في يشترطلما تقدـ . تظييراً  سمي ولذا ،الشيؾ
 متصمة بسمسمة الشيؾ إليو آؿ مف أو منو األوؿ المستفيد ىو يكوف بأف لو شرعياً  حامالً  الشيؾ ُمظير

 وأف ،المدني الرشد سف بالغاً  يكوف بأف ،الشيؾ عمى لمتوقيع أىالً  المظير يكوف أفكما  ،التظييرات مف
 وكيمو أو نفسو المالؾ ىو المظير يكوف بأف التظيير في وسمطة صفة ذي شخص مف التظيير يصدر

 الغمط تأثير تحت المظير يقع بأال الرضا وبعي مف خالياً  التظيير يكوف أفكذلؾ  ،المفوض نائبو أو
 يعتبر التظيير عميو يعمؽ شرط وكؿ)  شرط أي مف خالياً  التظيير يكوف وأف ،التدليس أو اإلكراه أو

 يجوز ال وبالتالي الشيؾ مبمغ كامؿ عمى التظيير يرد وأف ،(صحيحاً  التظيير ويبقى يكف لـ كأف
 ،التظيير صيغة ىو واحد شكمي شرط التظيير لصحة رطويشت. جزئياً  تظييراً  المظير الشيؾ صرؼ

 إلى المظير مف الشيؾ في الثابت الحؽ نقؿ المظير إرادة عف إعالناً  الشيؾ تظيير يتضمف بأف
 لمتحصيؿ التوكيؿ سبيؿ عمى أو ،(األصؿ ىو وىذا) لمممكية ناقؿ تظيير أي ،تاماً  نقالً  إليو المظير

 ،(لمقبض القيمة) أو( لمتحصيؿ القيمة)  كعبارة التوكيؿ تفيد عبارة ربذك وذلؾ ،(بنكو إلى المستفيد مف)
 اسـ ىي عادة التظيير وبيانات... (. رقـ حسابنا في يودع)  كعبارة التوكيؿ يفيد آخر بياف أي أو

 التظيير يتـ أف ويجوز ،(الكامؿ التظيير ىو وىذا) المظير وتوقيع ،التظيير وتاريخ ،إليو المظير
 . 187بياض عمى التظيير وىو أخرى بيانات أي دوف الشيؾ خمؼ المستفيد وقيعبت بياض عمى

 الجرمي القصد: الثاني المطمب
 

 جريمة يعد إنما لمصرؼ قابؿ غير ولكنو الدفع مستحؽ شيؾ تسميـ ف ف الجرمي القصد حيث مفأما 
 أفإلى  نجـ بحيص محمد الدكتور أشار وقد بذلؾ، الجاني عمـ مع ارادياً  فعالً  تتطمبحيث  قصدية،
 ف ف رصيد، الشيؾ ليذا يوجد وال التظيير بعد الشيؾ وسممو اآلخر بالمستفيد يغرر أف بعممو المظير

 عيب أي مف الخالية السميمة الحرة ب رادتو قياموإلى  إضافة لديو، متوافر بالعمؿ المتمثؿ النية سوء
 .188لحاممو الوفاء مستحؽ شيؾ تسميـ أو الشيؾ بتظيير يشوبيا

                                                           
 الدولية، االقتصادية العرب جريدة في مقاؿ يظّير، ال والذي يظّير الذي الشيؾ بيف الفرؽ سميماف، عبدالفتاح 187

 .1181 نيساف،
 الواقعة والجرائـ العامة والثقة العامة بالمصمحة المخمة الجرائـ الخاص"، "القسـ العقوبات قانوف نجـ، صبحي محمد 188
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 قابؿ غير وأنو الشيؾ بطبيعة عمـ عمى المظير يكوف أف يجب أنو الجبور محمد الدكتور يرى حيف يف
 بتوافر القوؿ يمكف فال اإلجراء ليذا الحقاً  العمـ جاء ف ف لمغير، والتسميـ التظيير فعؿ مع لمصرؼ
 189.لديو الجرمي القصد

إذا  يؾ وكذلؾ الحامؿشالذي حرر لو ال يرى الدكتور كامؿ السعيد بأف المشرع ألحؽ المستفيدفي حيف 
الشيؾ لغيره أو سممو قاـ بتسميـ الشيؾ أي أنو قاـ بنقؿ حيازة الشيؾ مف ساحبو، فمتى ظير المستفيد 

 190وىو يعمـ بحقيقة أمر، ارتكب الجريمة ألنو يكوف بذلؾ قد حقؽ الركنيف المادي والمعنوي.

ما عمـ بأف الشيؾ غير إذا  المستفيدعيد، حيث أف ما ذىب إليو الدكتور كامؿ السونحف نرى األخذ ب
قابؿ لمصرؼ وظيره لمستفيد آخر يكوف ىو والساحب مشتركاف في جريمة عمدية، وذلؾ ألف الركنيف 

 المادي والمعنوي قد تحققا.

 .صرفو بصورة تمنع عميو التوقيع أو شيؾ تحرير جريمة: الخامس المبحث

د البيانات الضرورية التي يقوـ عمييا والتي تمـز لصحتو، أو ذلؾ إما ب خالؿ الشيؾ بأح حيث يتحقؽ
عف تغيير الساحب لتوقيعو عمى نحو ال يطابؽ توقيع المودع لدى المسحوب عميو، وىذه الصورة  ينتج

يرى حيث تحدثو الصور السابقة الذكر مف حيث تفويت فرص صرؼ الشيؾ.  الذيتحدث نفس األثر 
بصورة "الصورة فييا تعمد واضح، ويجب أف يتـ تعديؿ نص المادة الدكتور كامؿ السعيد بأف ىذه 

" ألنو قد ُيفيـ منيا القصد أو الخطأ سواء بسواء، فيذه العبارة تتسع ليذا المعنى وىو أمر تمنع صرفو
 .191في غاية الخطورة

 القانوف ومشروع والمصري األردني المشرعكؿ مف  بيف ما العقوبة في الفرؽ مالحظة ناويمكن
 يعاقب" عمى التونسية التجارية المجمة مف( 422) المادة نصت فقد التونسي، والقانوف فمسطيني،ال

 مف - :الشيؾ مبمغ عف تقؿ أف دوف دينار ألؼ عشر اثنا قدرىا وبخطية أعواـ عشرة مدة بالسجف
 .192"بذلؾ عممو مع مزوراً  أو مزيفاً  شيكا قبؿ مف كؿ -شيكا،  زور أو زيؼ

                                                                                                                                                                                

 .176ـ، ص1115والتوزيع، األردف،  لمنشر الثقافة ، دار8ط ،وممحقاتيا األمواؿ عمى

 .851ص الجبور، المرجع السابؽ، عودة محمد 189

 .188-181، صالمرجع السابؽكامؿ السعيد،  190

 .181، صالمرجع السابؽامؿ السعيد، د. ك 191

 .1118( مكرر مف المجمة التجارية التونسية لعاـ 388المادة ) 192
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لمشيؾ مف القوانيف األردنية والمصرية  أكبرالعقوبة قاـ بحماية  بتشديدهع التونسي أف المشر ونحف نرى 
 .2982( لسنة 890ومشروع القانوف التجاري الفمسطيني، وأيضًا مف األمر العسكري اإلسرائيمي رقـ )

ير لمرتبة جناية، عمى اعتبار أف ىذه جريمة تزو رفعو جنحة و مرتبة فالمشرع التونسي بيذا أخرجو مف 
 في أوراؽ خاصة ال جريمة مف جرائـ الشيؾ.

 والتوقيع عميو بصورة تمنع صرفو الشيؾ تحرير: األوؿ المطمب
 البريد بواسطة أو بيد، يداً  لممستفيد تسميمو أو األفراد، بيف لمتداوؿ الشيؾ طرح عند العممية ىذه وتتـ

 بالتوقيع الساحب بقياـ ذلؾ كوفصرفو، وي تمنع بصورة الشيؾ عمى والتوقيع .لممستفيد الشيؾ ووصوؿ
 قبؿ مف الشيؾ صرؼ عدـإلى  يؤدي مما البنؾ، لدى المعتمد لتوقيعو مغايرة بصورة الشيؾ عمى

 اختالؼ ولكف الشيؾ، بقيمة لموفاء ويكفي موجود الساحب رصيد أف مع ،(البنؾ) عميو المسحوب
 .صرفو دوف يحوؿ التوقيع

 وأنو صحيح شيؾ ىو القضية موضوع الشيؾ أف حيث" قضت محكمة التمييز األردنية عمىليذا 
 في توافرىا التجارة قانوف مف( 119و 118) المادتاف أوجبت التي اإللزامية البيانات جميع عمى يشتمؿ
 ف ف صرفو، تمنع بصورة عميو وقع الشيؾ حرر عندما عميو المشتكى أف وحيث شيكًا، العتبارىا الورقة
 العقوبات، قانوف مف( 412) المادة في عمييا المنصوص الجريمة شكؿي الوجو ىذا عمى الشيؾ إعطاء
 193."القانوف مع متفقاً  الجريمة بيذه ب دانتو الحكـ ويكوف

 الجرمي القصد: الثاني المطمب

 المقصودة الجرائـ مف ىي الشيؾ، عمى تقع التي الجرائـ مف كغيرىا الجريمة ىذه نود اإلشارة إلى أف
 المقصود الفعؿ ىذا مثؿ بأف العمـمع توافر . الساحب لدى واإلرادة العمـ مبدأ ليا يتوافر وأف البد التي
 عمى الحصوؿ مف المستفيد يمنع وبذلؾ عميو، المسحوب قبؿ مف الشيؾ صرؼ عدـإلى  يؤدي سوؼ
 .الشيؾ صرؼ تمنع بصورة وتوقيعو تحريره خالؿ مف وذلؾوىذا ما أراد الساحب تحقيقو،  الشيؾ، قيمة

تصؿ عقوبتيا لعشرة أعواـ،  قد عقوبة الفاعؿ معتبرًا ىذه جناية تزويرفقد شدد شرع التونسي المأما 
المشرع ليذا نوصي كؿ مف ألؼ دينار شريطة أف ال تقؿ عف قيمة الشيؾ،  21وبغرامة مقدارىا 

عب التالاألردني والفمسطيني والمصري أف يسيروا بنفس االتجاه مع المشرع التونسي وذلؾ حفاظًا عمى 
 بالشيؾ واعتباره أداة وفاء ال أداة ائتماف.

  
                                                           

 .11/2/1118 بتاريخ عدالة مركز منشورات(: 858/1118) محكمة التمييز الجزائية األردنية، 193
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 ممخص الفصؿ الثاني

 وقد الجرمي، القصد ىي رصيد بدوف شيؾ إعطاء جريمة في المعنوي الركف صورةنود اإلشارة إلى أف 
، أما المشرعيف المصري والفمسطيني "نية بسوءكؿ مف أقدـ " بعبارة الركف ىذا عفاألردني  المشرع عبر

 ىذه في يتطمب المشرع كافإذا  عما التساؤؿ العبارت ىذه وتثير. عنيا بعبارة "ارتكب عمدًا"فقد عبرا 
 .العاـ القصد بتوافر يكتفي أنو أـ ،خاصاً  قصداً  الجريمة

 إلحاؽ قصد في يتمثؿ ال رصيد دوف شيؾ إصدار جريمة في المعنوي الركف أفإلى  اإلشارة وتجدر
 مف أكثر بالشيؾ التعامؿ في الثقة حمايةإلى  اتجو المشرع رضغ أف ذلؾ بالمستفيد، والضرر األذى
 أي الشيؾ، إصدار يوـ الرصيد بوجود فقط االعتبار بعيف األخذ ينبغي ف نو وليذا المستفيد، حماية
 الجريمة، اقتراؼ إرادة أي اإلضرار نية ليس الجريمة متابعة في أصال ييـ ما الف وقائـ كاؼ رصيد
 .قيامو عدـ أو كفايتو، عدـ أو الرصيد، بانعداـ الشيؾ إصدار وقت الساحب عمـ مجرد ىو الميـ ولكف
 أو رصيد دوف شيؾ إصدار بمجرد يقوـ نوأو  مفترض، العمـ ىذا أف عمى القضاء استقر قد وبيذا

 .، ألف األصؿ في األفعاؿ إرادية كما أنيا قصديةقائـ غير أو كافي غير برصيد

ت اصدار الشيؾ بعدـ وجود مقابؿ وفاء أو عدـ كفايتو، ف ف الجريمة وحتى لو كاف المستفيد يعمـ وق
تبقى قائمة حتى لو وقع إشعار مف قبمو لممستفيد بذلؾ، ألف القانوف في الواقع لـ يقصد حماية المستفيد 

نما قصد حماية الشيؾ  الثقة العامة فيو ليتمكف مف لعب الدور الذي أراده لو وتقوية بصفة خاصة، وا 
حامؿ إلى  ، خاصة وأف الشيؾ بطبيعتو معد لمتداوؿ ومف شأنو أف ينتقؿ عف طريؽ التظييرالقانوف

  194حسف النية جاىاًل بحقيقة الشيؾ.

في مصر، ولكف ىذا لـ يكف أحكامو ؿ إليو القضاء في آ محكمة النقض المصرية وما أكدتووىذا ما 
نية عمى "إذا كاف مصدر الشيؾ الرأي الغالب في القضاء األردني، فقضت محكمة التمييز األرد

والمستفيد يعمماف حيف إصدار الشيؾ بأنو ال يوجد لو مقابؿ في البنؾ وأف إصداره كاف كتأميف لتنفيذ 
 .195توافر"اتفاقية عقدت بينيما ف ف ركف سوء النية غير م

ث اتفؽ مع القضاء المصري عمى وجود الجريمة ميما كانت بواع قد القضاء الجزائري نرى أف لكف
 دوف شيؾ إصدار جريمة أف قانونا الثابت مفساحب الشيؾ، فقضت المحكمة العميا الجزائرية عمى "

 األسباب عف النظر بغض لمصرؼ وقابؿ قائـ رصيد يقابمو ال شيؾ تسميـ بمجرد قائمة تعد رصيد

                                                           
 .182، صالمرجع السابؽد. كامؿ السعيد،  194

 .8861لسنة  548بة صصمجمة النقا 56/61محكمة التمييز األردنية  195
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 سوء ". وعمى نفس السياؽ قضت محكمة النقض المصرية بػ "...الساحب بيا يتمسؾ قد التي والبواعث
 .196."..لو الوفاء مقابؿ وجود بعدـ مصدره عمـ بمجرد تتوفر رصيد دوف شيؾ إصدار جريمة في النية

 بعناصر الجاني يعمـ أف يجبوبالتالي  والعمـ، رادةاإل عنصري يتطمب العاـ القصدنحف نرى أف و 
 رادةاإل ىذه تكوف فوأ لمجريمة، المادي الركف يكوف الذي الفعؿإلى  إرادتو تتجو وأف جية، مف الجريمة
 .ومختارة ومدركة مميزة أي قانونا، معتبرة

. حسابو عمى الثراء نية أو الشيؾ، قيمة مف بحرمانو بالمستفيد ضراراإل نية فيعني الخاص، القصد أما
 بعممو العاـ، القصد توافر مف الرغـ عمى تنتفى الجريمة ف ف خاصا، قصدا يتطمب المشرع كاف ف ذا
إذا  أما. ستحقاؽاإل ميعاد قبؿ الشيؾ وفاء مقابؿ إيداع ينوي الجاني كافإذا  وذلؾ رصيد، وجود بعدـ
 في نبحث ف ننا ولذا. السابؽ الفرض ىذا في حتى تقوـ الجريمة ف ف العاـ، القصد بتوافر المشرع اكتفى
 197 .الخاص دالقص في ثـ ومف العاـ القصد

 ومتصؼ المادي الفعؿ في مندمج مفترض نصرع الضرر الف اإلضرار نية الستمزاـ محؿ ال أنوكما 
 اإلثراء أو التممؾ نية لتطمب محؿ ال أنو كما الضرر، تحقؽ دوف الفعؿ ىذا وقوع يتصور ال بحيث بو

 .التزامو مف التحمؿ في يرغب بالوفاء ممتـز جريمة ىي بؿ الغير، ماؿ عمى تقع ال الجريمة ىذه الف

 حماية ىي ليست والتي التجريـ عمة مع يتفؽ ال مةالجري ىذه في الخاص القصد تطمب أفكما 
نما بو، األضرار نية بانتفاء تنتفي حتى لممستفيد  اإلخالؿ ويتحقؽ الشيؾ، في العامة الثقة حماية ىي وا 

 التي الشروط لو توافرت متى رصيد يقابمو ال بأنو العمـ مع التداوؿ في الشيؾ طرح ب رادة الثقة بيذه
 .القانوف يتطمبيا

 نص مف يستفاد ما وىذا العمدية، الجرائـ مف ىيإنما  رصيد بدوف شيؾ إعطاء جريمةتقدـ ف ف  لما
 أحد ارتكاب عمى نية بسوء اقدـ مف كؿ" عمى تنص والتي ،األردني العقوبات قانوف مف( 412) المادة
 ال رامةوبغ بالحبس يعاقب -3( مف القانوف التجاري المصري "534ونص المادة ) ،198"التالية الفعاؿ
، 199"االتية االفعاؿ احد عمدا ارتكب مف كؿ العقوبتيف ىاتيف باحدى او جنيو الؼ خمسيف تجاوز

                                                           
 .8886. 12. 81محكمة النقض المصرية  196

 .44-43حساـ عوض، المسؤولية القانونية عمى اصدار شيؾ بدوف رصيد، مرجع سابؽ، ص 197

 .8851( لسنة 85( مف قانوف العقوبات األردني رقـ )318المادة ) 198

 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )423المادة ) 199
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 تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب -3( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني "569ونص المادة )
 .200"اآلتية األفعاؿ أحد عمًدا مف ارتكب كؿ العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو دينار آالؼ عشرة

 ال شيؾ إصدار عف وواضحة صريحة بعبارة نيى المشرع أفىذه النصوص  مف يستفادلكؿ ما تقدـ 
 النية، سوء عمى قرينة ىو رصيد، وجود بعدـ الساحب عمـ مجرد أف جتياداال واعتبر رصيد، يقابمو
 والغرض الشيؾ، طبيعة مع يتفؽىو ما القضائيف األردني والمصري كؿ مف  انتيجو الذي الوضع وىذا
 في بقيمتيا المطالبة يمكف ائتماف أداة وليس ع،طالاإل لدى الدفع تستحؽ وفاء أداة نوأل لو، أعد الذي
 المالي وضعو مف دائمة بصفة التأكد الساحب عمى ف ف لذلؾ. بالفعؿ فيو أعطيت الذي التاريخ غير
 201.شيكاتو عميو يحرر الذي المصرؼ في

حيث نص عمى  المؤخر الشيؾ أجاز الذي ،2982 لسنة( 889) رقـ العسكري مراأل بموجب أما 
( المؤخر الشيؾ) كيذا شيكاً  ولكف إصداره تاريخ مف مؤخراً  الشيؾ في المبيف التاريخ يكوف أف يمكف"
 عنصر يكوف ال ف نووعميو؛  .202"عميو المبيف التاريخ في إال بو القبوؿ يمكف وال لمدفع قابالً  يكوف ال

نما لممستفيد، وتسميمو الشيؾ إصدار عند رصيد ىناؾ يكف لـ إذا متوفراً  النية سوء  كذلؾ مراأل يعتبر وا 
 .الشيؾ في المبيف التاريخ في رصيد ىناؾ يكف لـإذا 
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 الفصؿ الثالث

  الشيؾ جرائـ في المحاكمةإجراءات التحقيؽ و 

  الشيؾ لجرائـ القانوف يفرضيا التي العقوبة :المبحث األوؿ

 وال سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب -3" عمى األردني العقوبات قانوف مف( 412) المادة نصت
 نية بسوء اقدـ مف كؿ دينار عمى مائتي تزيد وال دينار مائة عف تقؿ ال وبغرامة سنتيف عمى تزيد
 – لمصرؼ. ب وقابؿ قائـ وفاء مقابؿ لو وليس شيكا اصدرإذا  -التالية: أ االفعاؿ احد ارتكاب عمى
 أصدرإذا  -ج .بقيمتو الباقي يفي ال بحيث بعضو او لوفائو المقابؿ كؿ الشيؾ اصدار بعد سحبإذا 
إذا  -د .القانوف يجيزىا التي الحاالت غير في الشيؾ صرؼ عف باالمتناع عميو المسحوبإلى  أمراً 
 اعطاهأو  قيمتو بكامؿ يفي مقابؿ لو ليس انو يعمـ وىو لحاممو الدفع مستحؽ او شيكا لغيره ظير

 .203"صرفو تمنع بصورة عميو وقع او شيكا حررإذا  -لمصرؼ ىػ قابؿ غير أنو شيكًا يعمـ

وألقت المادة قيدًا عمى السمطة التقديرية لممحكمة حيف قضت في الفقرة الثانية عمى أنو ال يجوز ليا 
ض عقوبة عند أخذىا باألسباب المخففة في حالة مف الحاالت المنصوص عمييا في ىذه المادة تخفي

 مع"( عمى 412الحبس عف ثالثة أشير والغرامة عف خمسيف دينارًا، فنصت الفقرة الثانية مف المادة )
 في المخففة باألسباب اخذىا عند لممحكمة يجوز ال ،المادة ىذه مف( 1) الفقرة في ورد ما مراعاة

 عف الحبس قوبةع تخفيض المادة ىذه مف( أ) الفقرة في عمييا المنصوص الحاالت مف أي حالة
 .204"الحاالت ىذه في بالغرامة الحبس استبداؿ يجوز وال ديناراً  خمسيف عف اشير والغرامة ثالثة
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( عمى عقوبة مف يرتكب جرائـ الشيؾ التي 569) مادةأما مشروع القانوف التجاري الفمسطيني فنصت ال
( مف 412وف ف ف المادة )ىذا القاننفاذ وردت في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة، وفي حاؿ ما تـ 

( مف القانوف 534قانوف العقوبات سيتـ إلغاؤىا مثمما تـ في القانوف المصري بعد إصدار المادة )
( مف قانوف العقوبات، حيث أف العقوبة عمى ىذه الجرائـ قد تـ 337التجاري المصري تـ إلغاء المادة )

( 569. وقد نصت المادة )2999( لسنة 27) ( مف قانوف التجارة المصري رقـ534إيرادىا في المادة )
 دينار آالؼ عشرة تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب -3مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني عمى "

 : اآلتية األفعاؿ أحد عمًدا مف ارتكب كؿ العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو

 بعد فيو التصرؼ أو بعضو أو الرصيد كؿ استرداد .لمصرؼ قابؿ وفاء مقابؿ لو ليس شيؾ إصدار
 صرؼ بعدـ عميو لممسحوب أمر إصدار .الشيؾ يفي بقيمة ال الباقي يصبح بحيث الشيؾ إصدار
 دوف يحوؿ نحو عمى نية بسوء عميو التوقيع أو شيؾ تحرير .قانوًنا المقررة الحاالت غير في الشيؾ
 .صرفو

ناقاًل  تظييرًا شيًكا لغيره ظير مف كؿ السابقة الفقرة في عمييا المنصوص بالعقوبة يعاقب -1
 أو أنو قيمتو بكامؿ يفي مقابؿ لو ليس بأنو عممو مع لحاممو الدفع مستحًقا شيًكا سممو أو لمممكية،

 .لمصرؼ قابؿ غير

ذا -1  عميو نيائًيا الحكـ تاريخ مف سنوات خمس خالؿ الجرائـ ىذه إحدى ارتكابإلى  الجاني عاد وا 
 .دينار ألؼ عشريف تجاوز ال التي والغرامة الحبس العقوبة تكوف منيا، أي في

مف  يطمب أف المادة ىذه في عمييا المنصوص الجرائـ في الخاص ولوكيمو عميو ولممجني -4
مع  صمحو إثبات الدعوى عمييا كانت حالة أية وفي األحواؿ بحسب المحكمة أو العامة النيابة
 االدعاء المباشر بطريؽ مرفوعة كانت ولو الجنائية الدعوى انقضاء الصمح عمى ويترتب. المتيـ
 .205"صدور الحكـ بعد ولو تنفيذىا أثناء الصمح تـإذا  العقوبة تنفيذ بوقؼ العامة النيابة وتأمر

( مف القانوف التجاري المصري، والتي تنص 534يتطابؽ مع نص المادة )ونرى أف ىذا النص إنما 
 مف كؿ العقوبتيف ىاتيف باحدى او جنيو ؼال خمسيف تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب -3 عمى "
 استرداد – ب .لمصرؼ قابؿ وفاء مقابؿ لو ليس شيؾ اصدار – أ: االتيو االفعاؿ احد عمدا ارتكب

 ج .الشيؾ بقيمة يفى ال الباقى يصح بحيث الشيؾ اصدار بعد فيو التصرؼ او بعضو او الرصيد كؿ
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 شيؾ تحرير – د .قانونا المقررة الحاالت رغي في الشيؾ صرؼ بعدـ عميو لممسحوب امر اصدار –
  .صرفو دوف يحوؿ نحو عمى نية بسوء عميو التوقيع او

 ناقال تظييرا شيكا لغيره ظير مف كؿ السابقة الفقرة في عمييا المنصوص بالعقوبة يعاقب – 1
 قيمتو بكامؿ يفى وفاء مقابؿ بو ليس بانو عممو مع لحاممو الدفع مستحؽ يكاً ش سممو او لمممكية

 . لمصرؼ قابؿ غير انو او

 نيائيا عميو الحكـ تاريخ مف سنوات خمس خالؿ الجرائـ ىذه احدى ارتكابإلى  الجانى عاد واذا -1
 . الحبس العقوبو تكوف منيا اى في

 مف يطمب اف المادة ىذه في عمييا المنصوص الجرائـ في الخاص ولوكيمو عميو ولممجنى -4
 مع صمحة اثبات الدعوى عمييا كانت حالة اية وفى االحواؿ بحسب المحكمة او العامة النيابة
 . المتيـ

 وتامر. المباشر االدعاء بطريؽ مرفوعة كانت ولو الجنائية الدعوى اننقضاء الصمح عمى ويترتب
 .206"باتاً  الحكـ صيرورة بعد ولو تنفيذىا اثناء الصمح تـإذا  العقوبة تنفيذ العامة بوقؼ النيابة

إلى  أضافا عودة الجاني المشرع المصري والمشرع الفمسطيني قدكؿ أف إلى  ف اإلشارةوىنا البد م
ارتكاب الجريمة خالؿ خمس سنوات مف ارتكابو إياىا ف ف عقوبة الحبس والغرامة ستتضاعؼ، وأف 

 الحبس لف يجزي عنو غرامة في القانوف المصري.

 تبدو عقوبة رادعةشروع القانوف الفمسطيني القانوف المصري ومكؿ مف في العقوبة أف وعمى الرغـ مف 
بالعقوبة المقررة في المجمة التجارية  ما قورنتإذا أنيا تبدو ضئيمة مقارنة بالقانوف األردني، إال 
 تساوي وبخطية أعواـ خمسة مدة بالسجف يعاقب( منيا عمى "422التونسية حيث نصت المادة )

 مبمغ مف بالمائة عشريف عف ال تقؿ أف عمى يمتوق باقي مف أو الشيؾ مبمغ مف بالمائة أربعيف
 :قيمتو باقي أو الشيؾ

 الشيؾ مبمغ مف أقؿ الرصيد كاف أو فيو لمتصرؼ وقابؿ سابؽ رصيد لو ليس شيكا أصدر مف كؿ -
 عميو المسحوب لدى خالصو عمى اعترض أو بعضو أو الرصيد كامؿ الشيؾ إصدار بعد أو استرجع

 .207"المجمة ىذه مف 174 بالفصؿ اعميي الصور المنصوص غير في
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مقضاء في أف يكوف الحكـ كبيرًا أو صغيرًا، فنصت المادة الحرية لأما المشرع الجزائري فقد أعطى 
 تقؿ ال وبغرامة سنوات خمسإلى  سنة مف بالحبس يعاقب( مف قانو العقوبات الجزائري عمى "374)

 رصيد يقابمو ال شيكا نية بسوء أصدر مف كؿ( 3 :في الرصيد النقص قيمة عف أو الشيؾ قيمة عف
 بعد بعضو أو كمو الرصيد قاـ بسحب أو الشيؾ قيمة مف أقؿ الرصيد افك أو لمصرؼ وقابؿ قائـ

 الظروؼ في صادرا شيكا ظير أو قبؿ مف كؿ( 1 .صرفو مف عميو المسحوب منع أو الشيؾ إصدار
 عدـ واشترط شيكا ظير أو قبؿ أو صدرأ مف كؿ( 1 .بذلؾ عممو مع السابقة الفقرة في إلييا المشار
 .208"كضماف جعمو بؿ فورا صرفو

( فقد نص عمى أف العقوبة لمساحب الحبس لمدة 890أما مف حيث األمر العسكري اإلسرائيمي رقـ )
و أربعة أضعاؼ المبمغ المبيف في الشيؾ. حيث أآالؼ شيكؿ  20سنة واحدة أو غرامة مالية بمبمغ 

 خالؿ الشيؾ بوفاء البنؾ موظؼ عمى واجب ال أنو يعمـ وىو شيكاً  دريص مف كؿ( أ)نص عمى " "
 كالمذكور واجب ىناؾ بأف لالفتراض معقوؿ أساس لو يوجد ال أو عميو المبيف التاريخ مف يوماً  10

 قيمتو، يؼِ  لـ أنو إال أعاله المذكورة المدة خالؿ لموفاء الشيؾ وقدـ البنؾ، موظؼ عمى ممقى أعاله
 المبمغ أضعاؼ أربعة أو شيكؿ 30000 بمبمغ مالية غرامة أو واحدة سنة لمدة الحبس -عقابو
 .209".بالشيؾ المبيف

الحظ مف النص في األمر العسكري أف العقوبة تصؿ ويرى األستاذ الدكتور عثماف التكروري بأف ما يُ 
 ثالث سنوات حبس في الجنح مف أسبوع حتىال، فمدة وال تزيد عنيا لمدة سنة ولكف يمكف أف تقؿ عنيا

. ولـ يجمع األمر العسكري ما بيف الحبس إال أف األمر العسكري حدد السقؼ األعمى لمحبس بمدة سنة
آالؼ شيكؿ أو أربع أضعاؼ  20والغرامة، بؿ اقتصر عمى إحداىما، ومبمغ الغرامة إما أف يكوف مبمغ 

شيكؿ، فرتبيا األمر العسكري آالؼ  20المبمغ المبيف في الشيؾ، وال يجب في ىذه الحالة أف تتجاوز 
آالؼ شيكؿ ثـ أربع أضعاؼ قيمة الشيؾ. وتعد جريمة إصدار شيؾ  20تنازليًا بادئًا بالحبس ثـ مبمغ 

بدوف رصيد مف الجنح ألف مدة الحبس فييا ال تزيد عف سنة، وتدخؿ في اختصاص محكمة الصمح، 
الجريمة أو مف تاريخ آخر معاممة تتعمؽ وتتقادـ دعوى الحؽ العاـ بمرور ثالث سنوات مف تاريخ وقوع 

 .210بالدعوى
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العقوبة أو تخفيفيا لمقضاء، فعمى الرغـ مف  تشديد مشرع الجزائري كاف موفقًا في ترؾأف ال ونحف نرى
ة الشيؾ واعتباره أداة وفاء ال أداة ائتماف؛ إال بيبيف بالشيكات بقسوة لمحفاظ عمى ىوجوب ردع المتالع

قع في المحظور، وعميو؛ ف ف القضاء يقرر إف كاف يستحؽ العقاب الشديد أو أف بعض الساحبيف قد ي
 المخفؼ، أما التكرار لمواقعة ف ف التشديد في العقوبة البد منو.

أما مف حيث التزوير في الشيؾ والتوقيع عميو بصورة تمنع صرفو ف ف العقوبة كما نصت عمييا المواد 
( مف 534( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني و)569و)( مف قانوف العقوبات األردني، 412في )

 المادة نصت فقدفي عقابيا،  ظّ القانوف التجاري المصري، إال أف المشرع التونسي قد اعتبرىا جناية وغم
 عشر اثنا قدرىا وبخطية أعواـ عشرة مدة بالسجف يعاقب" عمى التونسية التجارية المجمة مف( 422)

 أو مزيفاً  شيكا قبؿ مف كؿ -شيكا،  زور أو زيؼ مف - :الشيؾ مبمغ عف تقؿ أف دوف دينار ألؼ
 .211"بذلؾ عممو مع مزوراً 

 يعاقب" ( عمى375) المادةالعقوبة، فنصت  تشديدأما المشرع الجزائري فقد أعطى لمقضاء الحرية في 
في  النقص قيمة عف أو الشيؾ قيمة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات عشرإلى  سنة مف بالحبس

 عممو مع مزيؼ أو مزور شيؾ استالـ قبؿ مف ؿك( 1 .شيكا زيؼ أو زور مف كؿ( 3 :لرصيدا
 .212"بذلؾ

قانوف العقوبات العقوبة في تزوير الشيؾ يجب أف يؤخذ بو في مشروع  تشديدأف ونحف نرى 
فيكفي أف يتـ دمج التجاري الفمسطيني، الفمسطيني، وال يجب أف يكوف ىناؾ تعارض ومشروع القانوف 

وعمى المشرعيف األردني والمصري أيضًا لعقوبات المترتبة عمى إصدار شيؾ ليس لو مقابؿ وفاء، ا
 األخذ بو، فعقوبة عدـ كفاية الرصيد ال يجب أف تُقارف بتزوير الشيؾ، فالتزوير جناية قد تصؿ عقوبتيا

 . 213ائرالمؤبد كمزوري العممة والوثائؽ الحكومية الرسمية في بعض الدوؿ كالجز  السجفإلى 

  الجزائية الدعوى :الثاني المبحث

 إلى شكواه تقديـ إلى يمجأ المتضرر ف ف فييا الفصؿ في سرعة مف دعاوى ىكذا مثؿ بو تتميز لما نظراً 
 بالحؽ اإلدعاء تقديـ إلى يمجأ وقد الشخصي، بالحؽ اإلدعاء في بحقو إحتفاظو مع ( 534) محكمة

 بينة سماع مف الجزائية المحكمة فراغ وقبؿ الجزائية الشكوى مع متزامناً  الشيؾ بقيمة مطالبا الشخصي
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 عميو المشتكى حضور ويجب وكيمو، أو المشتكي شكاوى ىكذا مثؿ في يمثميا ما عادة والتي النيابة
 الجمسة وكذلؾ عنيا وسؤالو عميو التيمة لتالوة المخصصة الجمسة في المحكمة أماـ شخصياً 

 تقرر لـ ما المحاميف مف وكيالً  عنو ينيب أف لو يجوز عداىا وما ة،الدفاعي إفادتو إلعطاء المخصصة
 قانوف مف( 268/2) المادة عميو نصت ما وىذا ،العدالة لتحقيؽ ضروري بالذات حضوره أف المحكمة
 عمييا المعاقب غير الجنحة دعاوى في لمظنيف يسوغ. 3األردني " الجزائية المحاكمات أصوؿ

( 63نص المادة ) وىذا ما أكده .214"بالذات حضوره المحكمة تقرر لـ ما وكيال عنو ينيب اف بالحبس
 عند لممتيـ يجوز القانوف ىذا 115 المادة حكـ مف واستثناءمف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري "

 وكيال الدعوى عمييا كانت مرحمة أى فى عنو ينيب المباشر أف االدعاء بطريؽ عميو الدعوى رفع
 وسار .215"شخصياً  بحضوره تامر اف فى حؽ لممحكمة مف بما اإلخالؿ عدـ مع لؾوذ دفاعو لتقديـ

 يجوز" عمى منو( 305) المادة نصتحيث  الفمسطيني، الجزائية اإلجراءات قانوف النيج عمى نفس
 الواقعة بارتكابو لإلقرار محامياً  عنو ينيب أف بالحبس عمييا المعاقب غير الجنح دعاوى في لممتيـ

 .216"بنفسو حضوره المحكمة تقرر لـ ما اإلجراءات، مف ذلؾ غير أو

 النيابة تمثيؿ القانوف يفرض ال التي الصمحية القضايا مف ىيبدوف رصيد  الشيكات قضايا أف وبما
 حيث مف فييا العامة النيابة ممثؿ بدور والقياـ المحاكمة حضور وكيمو أو لممشتكي يجوز فييا العامة
 بالمادة عمالً  الخبرة، إجراء وطمب الدفاع ومناقشة الشيود إستجواب ذلؾ في بما وتقديميا البينة تسمية

 ماـأ تجري التي المحاكمات فيوالتي تنص عمى " الجزائية المحاكمات أصوؿ قانوف مف( 267)
حضور  وكيمو أو لمشاكي يجوز فييا النيابة تمثيؿ القانوف يفرض ال التي وغيرىا الصمح قاضي

 استجواب ذلؾ في بما وتقديميا البينة تسمية حيث مف فييا النيابة ممثؿ وربد والقياـ المحاكمة
 فقد الفمسطيني، الجزائية اإلجراءات قانوف في أما .217"جراء الخبرةإ وطمب الدفاع ومناقشة الشيود
 القانوف يقرر ال التي الصمح محاكـ أماـ تجري التي المحاكمات في" عمى منو( 306) المادة نصت
أي  .218"البينة بتقديـ والقياـ المحاكمة حضور وكيمو أو لممشتكي يجوز فييا، العامة ابةالني تمثيؿ

نما اكتفى بأف  أف المشرع الفمسطيني لـ يعِط الصالحية لمشاكي أو وكيمو بالقياـ بدور وكيؿ النيابة، وا 
 يقوـ بتقديـ البينة.
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  المدنية الدعوى :الثالث المبحث

يمكف أف ىو أف يكوف ضمف الدعاوى المدنية، إذ  ي التعويض الماديأف األصؿ فمف الجدير بالذكر 
لدعوى الحؽ العاـ ويمكف أف تُقاـ عمى حدا، لذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى ىذه الدعوى تبعًا تُقاـ 

ثالث مطالب، يتناوؿ المطمب األوؿ منيما المطالبة بقيمة الشيؾ تبعًا لدعوى الحؽ العاـ أماـ المحكمة 
 دعوى إقامة قبؿ المدني القضاء لدى الشيؾ بقيمة بالمطالبة دعوى إقامةية. والمطمب الثاني الجزائ
 دعوى إقامة بعد المدني القضاء لدى الشيؾ بقيمة بالمطالبة دعوى إقامة. والمطمب الثالث العاـ الحؽ
 .العاـ الحؽ

  الجزائية حكمةالم أماـ العاـ الحؽ لدعوى تبعاً  الشيؾ بقيمة المطالبة: األوؿ المطمب

 بالتعويض لممطالبة الشخصي الحؽ دعاوى في النظر حؽ الجزائية المحاكـاإلجرائي  المشرع خوؿلقد 
 ذلؾ أف إلى استناداً وذلؾ  أماميا، العاـ الحؽ دعوى أقيمت التي الجريمة عف الناشئة ضراراأل عف

 أف يعني وىذا، بالذات إلييـ سوبةمن معينة بجرائـ معينيف متيميف عمى أماميا الدعوى إقامة عف متفرع
 لـ أو العاـ، الحؽ دعوى في ترد لـ وقائع عف الشخصي الحؽ بدعوى مختصة غير الجزائية المحاكـ
 مف وقعت أنيا عندىا صح قد يكف ميما أماميا، يحاكـ الذي المتيـ عميو المشتكى مف وقوعيا يثبت
 .219القانوني بالطريؽ ةالجزائي الدعوى عميو تقـ لـ الغير ىذا داـ ما غيره،

 جريمة في عميو المجني حؽ مف كاف إذا ما حوؿ جتياداإل وأصحاب الفقياء بيف ونقاش جدؿ ثارليذا 
 العامة، لمدعوى تبعاً  الجزائي القضاء أماـ فيو المدرج الشيؾ بمبمغ المطالبة رصيد بدوف شيؾ إصدار

 الجريمة ىذه في عميو لممجني أجازتو  الجدؿ ىذاقد حسمت  التشريعات معظـ نود اإلشارة إلى أف
 .220الشخصي بالحؽ دعاءاإل ؿخال مف الجزائية المحكمة أماـ الشيؾ بقيمة المطالبة

 إذا – 3" عمىصراحة عمى جواز ذلؾ، فنصت  األردني التجارة قانوف مف( 178) المادة نصتحيث 
 أف الشخصي لممدعي زجا القانوف ىذا مف( 175) لممادة وفقاً  جزائية دعوى الساحب عمى أقيمت
 ذلؾ يخؿ أف دوف الشيؾ لقيمة مساو   بمبمغ لو الحكـ االختصاص ذات الجزائية المحكمة مف يطمب
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 المحاكـ أماـ بحقوقو المطالبة الحؽ ولصاحب – 1 .كافة التضمينات في االقتضاء عند بحقو
 .221"ذلؾ أختار إذا العادية

( مف القانوف التجاري المصري 534المادة ) رابعة مفالمصري؛ فقد نصت الفقرة ال التجاري أما المشرع
 مف يطمب أف المادة ىذه فى عمييا المنصوص الجرائـ فى الخاص ولوكيمو عميو ولممجنىعمى "
 مع صمحو اثبات الدعوى عمييا كانت حالة أية وفى األحواؿ بحسب المحكمة أو العامة النيابة
 .المباشر االدعاء بطريؽ مرفوعة كانت ولو نائيةالج الدعوى انقضاء الصمح عمى ويترتب .المتيـ
 الحكـ صيرورة بعد ولو تنفيذىا اثناء الصمح تـ إذا العقوبة تنفيذ بوقؼ العامة النيابة وتأمر
 .222"باتاً 

 لحامؿ يجوزالتجاري المصري والتي تنص عمى " القانوف( مف 539نص المادة ) أيضًا ما أكدهوىذا 
 يطمب أف القانوف ىذا مف 514 لممادة تطبيقاً  والمقامة الجنائية لدعوىا فى مدنياً  ادعى الذى الشيؾ
 الدعوى أحكاـ فيو والطعف الطمب ىذا عمى وتسرى الشيؾ، قيمة مف المدفوع غير بالقدر لو الحكـ

 .223"التبعية المدنية

دعوى لمالتعويض بالتبعية برفع دعوى أف يقـو ممجني عميو ل يتبيف لنا مف النص المتقدـ أنو يجوز
الحؽ بالمجوء إلى الطريؽ التي يراىا  تبعية أـ مباشرة، فالقانوف أعطاه الجزائية سواء كانت الدعوى

 مناسبة لو.

( مف القانوف 163أما مف ناحية ما أجاز لو القانوف المطالبة بو، فقد ورد ذلؾ في نص المادة )
 :يأتي بما عميو الرجوع حؽ لو مف مطالبة الشيؾ لحامؿ التجاري األردني والتي تنص عمى "

 بالنسبة القانوني بسعرىا محسوبة التقديـ يـو مف ابتداءً  الفوائد. ب .المدفوع غير الشيؾ مبمغ. أ
 لمشيكات بالنسبة%( 6) وبسعر فييا الوفاء والمستحقة األردنية المممكة في المسحوبة لمشيكات
 .224"المصاريؼ مف وغيرىا واإلشعارات االحتجاج مصاريؼ. ج .األخرى

( مف القانوف التجاري المصري، ولكف لـ يتـ تحديد سعر الفائدة فيو، 511المادة ) وىذا ما أكده نص
 :يأتى بما عميو الرجوع حؽ لو مف مطالبة الشيؾ لحامؿفنصت المادة عمى "
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 الذى لمسعر وفقاً  الشيؾ تقديـ تاريخ مف محسوباً  العائد -ب .المدفوع غير الشيؾ مبمغ أصؿ -أ
 والدمغة اإلخطارات ومصاريؼ مقامو يقـو ما أو االحتجاج مصاريؼ -ج .المركزى البنؾ بو يتعامؿ
 .225"وغيرىا

 لحامؿ( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني، حيث نصت عمى "557وىذا ما نصت عميو المادة )
 : يأتي بما عميو الرجوع حؽ لو مف مطالبة الشيؾ

 بو تتعامؿ الذي لمسعر وفًقا الشيؾ تقديـ تاريخ مف حسوًبام العائد .المدفوع غير الشيؾ مبمغ أصؿ
 والدمغة اإلخطارات ومصاريؼ مقامو، يقـو ما أو االحتجاج، مصاريؼ .الفمسطينية النقد سمطة
 .226"وغيرىا

 المبمغ بقيمة بالمطالبة الحؽ منو المستفيد أو الشيؾ لحامؿ أفمف نصوص ىذه القوانيف يتبيف لنا 
 عف نشأت أخرى تعويضات بأية بالمطالبة أيضا الحؽ ولو الجزائي القضاء ماـأ الشيؾ في المدرج

 حصؿ الذي والضرر والعطؿ كالمصاريؼ مباشرة الجريمة عف والناتجة أصابتو التي المباشرة ضراراأل
 جراء مف عميو المجني أصاب الذي الضرر عف تعويضا ليست الشيؾ قيمة أفلنا  يتضح حيث. لو

 .الجريمة

 الذي الشيؾ معاممة في طرفا فايعتبر  ومجيره الشيؾ ساحب"ت محكمة التمييز األردنية بػ قضليذا 
 ساحب عمى المدنية دعواه يرفع أف الجريمة تمؾ مف المتضرر حؽ ومف رصيد، يقابمو أف دوف صدر
 صوؿأ قػانوف مػف( 51) بالمػادة عمالً  العامة لمدعوى تبعا الجزائية المحكمة أماـ معا ومجيره الشيؾ

 وأف الدعوييف الجزائية والمدنية في بالنظر مختصة الجزائية المحكمة وتكوف الجزائية، المحاكمات
 .227"معا بيما تفصؿ

 أسسيا إذا الشيؾ جرائـ عف الشخصي الحؽ دعوى في بالنظر الحؽ يعطِ  فمـ المصري القضاء أما
 عمى وبناء. الجريمة مف الضرر عف التعويض وليس الشيؾ بقيمة المطالبة عمى الشخصي يعالمد
 المدعى أف وراؽاال عمى عطالاال مفلنا  يبيف كاف متى" بػ المصرية النقض محكمة قضت فقد ذلؾ

 الدعوى، موضوع بالشيؾ المثبت الديف بقيمة المطالبة عمى المدنية دعواه يؤسػس لـ المدنية بالحقوؽ
نما  انتيى وقػد لمصرؼ، الشيؾ قابمية دـع مف الناتج الفعمي الضرر بتعويض المطالبة عمى أسسيا وا 
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 يثيره ما ف ف. بيا الطاعف داف التي الجريمة عف ناشئا باعتباره التعويض بيذا القضاء إلى الحكـ
 لحؽ اتفاؽ إلى استنادا الحكـ بو قضى الذي الضرر انتفاء حوؿ منازعة مف طعنو في الطاعف
 يكوف ال إذنية سندات بموجب مختمفة آجاؿ ىعم وتقسيطو بو لموفاء الشيؾ أعد الذي الديف باستبداؿ

 في بالشيؾ الوفاء عدـ عمى المترتب الضرر انتفاء عمى بذاتيا تدؿ ال المنازعة ىذه أف طالما محؿ لو
 ورابطة وضرر خطأ مف القانونية أركانيا كافة المدنية لمدعوى توافر قد بذلؾ ويكوف استحقاقو، ميعاد
 .228"سببية

ف"قضت أيضًا كما   أف إال المدنية المحاكـ إلى ترفع أف المدنية الحقوؽ دعاوى في صؿاأل فكا وا 
 الحؽ وكاف الجنائية لمدعوى تابعة كانت متى الجنائية المحكمة إلى رفعيا استثناء أجاز القانوف
 طمب يكوف أف بمعنى .الجنائية الدعوى بيا المرفوعة الجريمة مف لممدعي ضرر عف ناشئا بو المدعى

 الذي الضرر يكف لـ ف ذا الجنائية، الدعوى موضوع لمجريمة المكوف الفعؿ مف مباشرة ئاناش التعويض
 بنظر مختصة غير الجنائية المحاكـ وكانت اإلجازة ىذه سقطت الجريمة ىذه عف ناشئا بو لحؽ

 لـ المدنية بالحقوؽ المدعي أف فيو المطعوف الحكـ مدونات مف الثابت كاف ولما المدنية، الدعوى
نما الشيؾ بقيمة لو القضاء يطمب  صرؼ عدـ عف ناشئ ضرر مف أصابو عما بتعويض لو القضاء وا 
 قضى فيما فيو المطعوف الحكـ عمى تثريب فال ثـ ومف مباشرا، سببيا اتصاؿ بو ومتصؿ الشيؾ قيمة
 .229"بالتعويض الطاعف إلزاـ مف بو

وقانوف اإلجراءات الجنائية  ردني،األ ةالجزائي المحاكمات أصوؿ قانوف أجازوبالرجوع إلى القانوف فقد 
 الجزائية المحاكـ أماـ الشخصي الحؽ دعوى إقامة الفمسطيني، الجزائية جراءاتاإل وقانوفالمصري، 

 أقيمت قد العاـ الحؽ دعوى تكوف أف الشخصي الحؽ دعوى إقامة يسبؽ أف شريطة استثنائية بصورة
 تابعة تكف لـ ما الشخصي الحؽ دعوى بنظر زائيةالج المحكمة تختص فال الجزائية، المحاكـ أماـ

 المرتكبة الجريمة نفس عف نشأ قد عنو بالتعويض يطالب الذي الضرر يكوف وأف العاـ الحؽ لدعوى
 .بشكؿ مباشر

 يجوز. 3 عمى " 2962( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني لعاـ 6نصت المادة )ليذا 
 ىذه لديو المقامة القضائي المرجع اماـ العاـ الحؽ لدعوى تبًعا الشخصي الحؽ دعوى اقامة

 اف الى فييا النظر يتوقؼ الحاؿ ىذه وفي المدني، القضاء لدى عمى حدة اقامتيا تجوز كما الدعوى
 فال المدني القضاء لدى دعواه الشخصي المدعي اقاـ اذا. 1 .مبـر بحكـ العاـ الحؽ دعوى تفصؿ
 الحؽ دعوى العامة النيابة اقامت اذا ولكف. 1 .الجزائي المرجع لدى ياواقامت عنيا العدوؿ لو يسوغ
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 فصؿ المدني قد القضاء يكف لـ ما الجزائية المحكمة الى دعواه نقؿ الشخصي لممدعي جاز العاـ
 .230"االساس في بحكـ فييا

 وىالدع رفع يجوز" فقد نصت عمى أف المصري الجنائية اإلجراءات قانوف مف( 110) المادة أما
 مع لنظرىا المحاكـ الجنائية أماـ الجريمة عف الناشئ الضرر بتعويض قيمتيا بمغت ميما المدنية
 .231"الجنائية الدعوى

 عمى نصت حيث الفمسطيني، الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 270) المادة نصوىذا ما أكده أيضًا 
 الحؽ دعوى في الجزائية المحاكـ تنظر القانوف ىذا مف( 396) المادة بنص اإلخالؿ عدـ مع"

 تبعاً  الدعوى ىذه في وتنظر قيمتو، بمغت ميما الجريمة عف الناشيء الضرر لتعويض المدني
 .232"الجزائية لمدعوى

 ال الجريمة وقوع مجرد فأل فقط، الجريمة لوقوع يكوف ال الشخصي الحؽ دعوى إقامة في السببو 
 عف نشأ قد عنو التعويض المطموب الضرر كاف إذا إال الشخصي، بالحؽ لممدعي بالنسبة شيئا يعني
 فال عنو، بالتعويض المطالب الضرر وبيف الجرمي الفعؿ بيف السببية قةعالال تقـ لـ ف ذا الجريمة، تمؾ
 بيف السببية قةعال كانت ف ذا .الفعؿ ىذا وقوع عف ناتج الضرر سبب فأل دعوى الحؽ الشخصي تقبؿ
. الضرر ىذا عف بالتعويض النظر في الجزائية المحاكـ تختص فال منتفية الضرر وبيف الجرمي الفعؿ

 يتياوال بتحديد لتعمقو العاـ النظاـ مف المدنية الدعوى بنظر الجنائية المحاكـ اختصاص عدـ فأل
 بو تحكـ أف المحكمة عمى يجب نوكما أ الدعوى، عمييا كانت حالة أية في بو الدفع فيصح القضائية

 .233النقض محكمة أماـ مرة وؿأل ولو إثارتو ويجوز نفسيا تمقاء مف

 بنى قد التبديد جريمة في المدني المدعي كاف إذا"وبناًء عمى ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بػ 
 ال النقؿ عقد شروط تنفيذ في بواجبو المتيـ ؿإخال نتيجة بو لحؽ الذي الضرر عمى التعويض دعوى
 المحكمة بنظرىا تختص ال الدعوى ف ف إليو دةالمسن التبديد جريمة عف الناشئ الضػرر عمى

 .234"الجنائية
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نما جرامي،اإل الفعؿ وبيف الضرر بيف السببية قةعال توافر يثبت لـ إذا أنو"قضت أيضًا كما   ثبت وا 
 تعويض عف إال تقبؿ ال المدنية الدعوى ف ف عميو، وسابؽ منو أخؼ ضرر وبيف الفعؿ بيف توفرىا
 العمؿ عف عجزه إلى أفضت بجروح عميو المجني إصابة المتيـ فعؿ مىع ترتب ف ذا خؼ،األ الضرر

 لتعويض إال تقبؿ ال المدنية الدعوى ف ف والوفاة، الفعؿ بيف السببية قةعالال انتفاء وثبت وفاتو حدثت ثـ
 .235"العمؿ عف والعجز الجروح عمى ترتب الذي الضرر

 الجنائية المحكمة إلى المدنية الحقوؽ دعاوى رفع استثنائية بصفة أباح القانوف فأل" قضت أيضاً كما 
 لظرؼ نتيجة كانت بؿ الجريمة ىذه عف ناشئا الضرر يكف لـ ف ذا العمومية، لمدعوى تابعة كانت متى
 بنظر الجنائية المحكمة اختصاص معيا وسقط باحةاإل تمؾ سقطت بالجريمة متصمة كانت ولو آخر،

 236".الدعوى

 سابقا وليس الجريمة لوقوع حقاال الضرر يكوف أف" ينبغي بأنوقد قضت ف ردنيةاأل التمييز محكمةأما 
 إصدار جريمة عمى سابقة القيمة فأل كتعويض رصيد بدوف الشيؾ بقيمة المطالبة يجوز فال عمييا،
 237."المشروع غير فعمو عمى سابقة الشيؾ مصدر ذمة في ديف عف عبارة فيي رصيد، بدوف الشيؾ

 إصدار جريمة جراء مف عميو المجني لحؽ الذي الضرر عف تعويضاً  ليست الشيؾ قيمة أف يعني وىذا
 الساحب بيف سابؽ مدني لتعامؿ ونتيجة الجريمة لوقوع سابقة القيمة ىذه فأل رصيد، بدوف شيؾ

 جراء مف الحامؿ أصاب الذي الضرر عف تنتج أخرى قيمة عف عبارة فيو التعويض أما والمستفيد،
 الشيؾ لحامؿ ( مف القانوف التجاري األردني "163نص المادة )تصيد. و ر  بدوف شيؾ إصدار جريمة
 يـو مف ابتداءً  الفوائد. ب .المدفوع غير الشيؾ مبمغ. أ :يأتي بما عميو الرجوع حؽ لو مف مطالبة
 والمستحقة األردنية المممكة في المسحوبة لمشيكات بالنسبة القانوني بسعرىا محسوبة التقديـ
 مف وغيرىا واإلشعارات االحتجاج مصاريؼ. ج .األخرى لمشيكات بالنسبة%( 6) عروبس فييا الوفاء

نجمت عف عدـ وجود رصيد بالشيؾ، وبالتالي تـ  قد أف ىناؾ أضرارلنا يبيف حيث ، 238"المصاريؼ
 فرض تعويض لممتضرر نتيجة لعدـ وجود مقابؿ وفاء.

 ىي المدنية المحاكـ أف حيث صؿ،األ مف ناءاستث ىوإنما  الجنائي القضاء أماـ الشيؾ بقيمة فالمطالبة
 وقوع ولعدـ وتوفيرًا لموقت والمصاريؼ جراءاتلإل وتسييالً  لكف الشيؾ، قيمة في بالنظر يةالوال صاحبة
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 بجواز ردنيةاأل ومنيااإلجرائية الجزائية  التشريعات معظـ قررت والجزائية، المدنية حكاـاأل بيف تناقض
 وبالتالي. الجريمة عف الناشئة التعويض دعوى ينظر الذي الجزائي القضاء ـأما الشيؾ بقيمة المطالبة

 239.الجريمة مف المضرور أصاب الذي الضرر عف تعويضاً  ليست الشيؾ فقيمة

 الحؽ دعوى إقامة قبؿ المدني القضاء لدى الشيؾ بقيمة بالمطالبة دعوى إقامة: الثاني المطمب
 العاـ

 الدعوى ذلؾ بعد رفعت ثـ المدني القضاء لدى دعواه إقامة ىإل الشخصي بالحؽ المدعي لجأ إذا
 الجزائية المحكمة إلى الدعوى ونقؿ المدني الطريؽ ترؾ لو يحؽ الحالة ىذه مثؿ ففي الجزائية،
 .العاـ الحؽ دعوى أماميا المنظور

 المحكمة أماـ دعواه يترؾ أف حقو مف فميس الجزائية، الدعوى رفع بعد المدنية المحكمة إلى لجأ إذا أما
نما البداية، منذ الجزائي الطريؽ يسمؾ لـ ألنو وذلؾ الجزائية المحكمة أماـ يرفعيا أو المدنية  سمؾ وا 
 .الجزائي الطريؽ سموؾ عف ضمناً  تنازؿ وكأنما ويعتبر المدني الطريؽ

 لجأ ثـ لشيؾا بقيمة لممطالبة لدييا دعواه وأقاـ المدنية لممحكمة الشخصي بالحؽ المدعي لجأ إذا أما
 أف إلى المدنية بالدعوى السير يوقؼ الحالة ىذه مثؿ وفي ف نو شكواه، وقدـ الجزائية المحكمة إلى

، ألف الحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة الجزائية الجزائية الدعوى موضوع في مبرما حكماً  يصدر
قضت بو المحكمة الجزائية،  تتقيد بو المحكمة المدنية؛ فال يمكف لمقاضي المدني أف يحكـ بخالؼ ما

 .وسيتـ اإلشارة إلى نصوص القوانيف المتعمقة بذلؾ في المطمب الثالث

 جزائي حكـ صدور بعد المدنية المحكمة أماـ الشيؾ بقيمة لممطالبة الدعوى إقامة: الثالث المطمب
 يتـدني، وعندما األصؿ في ىذه الحالة أف الحكـ الجزائي يقيد القاضي المدني، ألف الجزائي يعقؿ الم

 القضاء أماـ الشيؾ بقيمة لممطالبة وذلؾ الجزائية الدعوى عف منفصؿ بشكؿ الدعوى ىذه إقامة
 ىذه إقامة يحدد ما وأف العاـ، الحؽ دعوى في قطعي جزائي حكـ صدور بعد إال ذلؾ يتـ الف المدني،
 بعدـ أو باإلدانة، كوفي ما عادة والذي المبـر الجزائي الحكـ ىو المدني القضاء أماـ الدعوى

 الحكـ ىذا ف ف باإلدانة يقضي الجزائية المحكمة حكـ كاف ف ذا باإلسقاط، أو بالبراءة، أو المسؤولية،
 فيما نيائياً  فييا فصؿ قد يكف لـ التي الدعاوى في المدنية المحاكـ أماـ بو المحكوـ الشيء قوة يأخذ
اإلجرائية وىذا ما اتفقت عميو التشريعات  فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمؽ
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 الجنائي لمحكـ يكوف"المصري عمى  الجنائية اإلجراءات قانوف مف (456)الجزائية، فقد نصت المادة 
 المحكـو الشيء قوة باإلدانةأو  بالبراءة الجنائية الدعوى موضوع في الجنائية المحكمة مف الصادر

 الجريمة بوقوع يتعمؽ فيما نيائياً  فييا فصؿ قد تكف لـ التي الدعاوى في ةالمدني المحكمة أماـ فيو
 انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكـ ويكوف فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا
 عميو يعاقب ال الفعؿ أف عمى مبنياً  كاف إذا القوة ىذه لو تكوف وال األدلة، كفاية عدـ عمىأو  التيمة

مع ىذا ويتفؽ  241.الجنائية غير المحاكـ جميع ىنا المدنية بالمحاكـ المقصودنرى أف و . 240"قانوفال
 لمحكـ يكوف( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والذي ينص عمى "331نص المادة )

أو  المسؤولية عدـأو  بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع في الجزائية المحكمة مف الصادر الجزائي
 فصؿ قد يكف لـ التي الدعاوى في المدنية المحاكـ ماـأ بو المحكـو الشيء باالدانة قوةأو  باالسقاط

 لمحكـ ويكوف. فاعميا الى ونسبتيا وبوصفيا القانوني الجريمة بوقوع يتعمؽ فيما وذلؾ نيائياً  فييا
 القوة ىذه تكوف لو وال. ةاالدل كفاية عدـ عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة

 242".القانوف عميو يعاقب ال الفعؿ اف عمى مبنياً  كاف اذا

( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني، حيث 390يتفؽ أيضًا مع نص المادة )نرى أف ىذا النص و 
 الجزائية موضوع الدعوى في المختصة المحكمة مف الصادر الجزائي لمحكـ "يكوفنصت عمى 

 فصؿ قد يكف لـ التي الدعاوى في المدنية أماـ المحاكـ بو المقضي األمر قوة باإلدانةأو  بالبراءة
 .243فاعميا" إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع فيما يتعمؽ نيائيا فييا

 ال الفعؿ ألف إما المسؤولية، بعدـ يقضي الجزائية المحكمة عف الصادر الحكـ كاف إذا ما حالة وفي
 الشخصي الحؽ دعوى ب قامة المشتكي حؽ ينفي ال ذلؾ ف ف عقابًا، يستوجب ال ألنو أو رمًا،ج يؤلؼ

 . الشيؾ بقيمة والمطالبة

 فال األدلة، كفاية عدـ أو التيمة، النتفاء بالبراءة، يقضي الجزائية المحكمة حكـ كاف إذا ما حالة وفي
 .بو قضى بما حجة يكوف الجزائية محكمةال حكـ ألف الشيؾ، بقيمة تحكـ أف المدنية المحكمة تممؾ
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وقد يصدر الحكـ القضائي الجزائي بالبراءة، ولكف ىذا ال يسقط الحؽ المدني في الشيؾ، ويمكف 
لممتضرر المجوء لمقاضي المدني لممطالبة بالتعويض عف قيمة الشيؾ، وفي ىذه الحالة ال يستطيع 

ه منيا القاضي الجزائي، ولكف يستطيع أف يحكـ برأالقاضي المدني أف يديف المتيـ في التيمة التي 
 عميو بالتعويض بالنسبة لقيمة الشيؾ إف لـ يكف القاضي الجزائي قد تطرؽ ليا. 

 مبنياً  كاف إذا بالبراءة الصادر الجنائى الحكـ إفقضت محكمة النقض المصرية بػ "فقد وبناًء عمى ذلؾ 
 طبقاً  فانو آخر لسبب أو الجنائى القصد إلنتفاء لؾذ كاف سواء القانوف عميو يعاقب ال الفعؿ أف عمى

 أماـ بو المحكـو الشىء قوة لو تكوف ال الجنائية اإلجراءات قانوف مف (456) المادة نص لصريح
 مف تجرده مع الفعؿ ىذا كاف إذا فيما البحث مف المحاكـ تمؾ يمنع ال فانو وبالتالى المدنية المحاكـ
 244."ال أـ لمتعويض أساساً  يكوف أف يصح ضرر عنو نشأ قد الجريمة صفة

  الشيؾ جرائـ في الدفوع :الرابع المبحث

 أف جانب مف الفقو ويرى، الجريمػة ىػذه أركػاف بشػأف إثارتيػا يمكػف التػي الدفػوع المبحػث ىػذا تنػاوؿي
 إصػدار جنحػة انتفػاء إلػىتؤدي مف ناحية قانونية منيا ما  قسميف؛ إلى تنقسـ األىمية حيث مف الدفوع
إف كانت الدفوع جوىرية، وأخرى ال تؤدي إلى انتفائيا إف كانت الدفوع غير جوىرية  رصيػد بػدوف شيػؾ

 بغػضيتـ تناوؿ الدفوع التي تُثار بشأف الشيكات فقط، ليذا سوؼ  .245وال تؤثر في طبيعة الشيؾ
 بػعدـ كالدفػع ،تحديػد دوف فمػوالجنح  الجرائػـ كافػة تعتػرض التػي العامػة الدفػوع عػف النظػر

 . الدفػوع مػف ذلػؾ إلػى ومػا التقػادـ أو المتيػـ لوفػاة العموميػة الدعػوى بانقضػاء والدفػع االختصػاص

يمة، وىناؾ دفوع غير إلى انتفاء الت ىناؾ دفوع جوىرية سيتـ تناوليا في مطمب منفصؿ تؤديكما أف 
 تناوليا في مطمب ثاٍف.سيتـ وبالتالي جوىرية ال تسقط التيمة، 
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  الشيؾ جرائـ في الجوىرية الدفوع :المطمب األوؿ
 في تتوافر أف يجب التي والشكمية الموضوعية الشروط بياف الدراسة ىذه مف األوؿ الفصؿ في تـ

 إحدى في جسيـ خمؿ ىناؾ يكوف أف يجب مقبولة، الشيؾ حوؿ تُثار التي الدفوع تكوف وحتى الشيؾ،
 .شيؾ ُيعتبر ال ىماأحد الشيؾ فقد إف لتيا الشروط ىذه

 اإلكراه، تحت شيؾ بتحرير والدفع الشيؾ، في الجزائية الدعوى بسقوط المتعمقة الدفوع ىناؾفمثاًل 
 المعارضة بأف الدفع وأخيراً  الشيؾ، بتزوير والدفع الشيؾ، دعوى لنظر المحكمة اختصاص بعدـ والدفع
 .القانوف أجازىا التي لمحاالت طبقاً  الشيؾ صرؼ بمنع

 الدفوع المتعمقة بالشروط الشكمية لمشيؾالفرع األوؿ: 
 -تي:كاآلىي بأف الشروط الشكمية لمشيؾ ( مف القانوف التجاري األردني 118) المادة نص في وردلقد 

 كممة شيؾ مكتوبة في متف السند بالمغة التي كتب بيا. 

 أمر غير معمؽ عمى شرط بأداء قدر معيف مف النقود. 

 (.عميو المسحوب) األداء يمزمو مف سـا 

 مكاف األداء. 

 تاريخ إنشاء الشيؾ ومكاف إنشاءه. 

 246(.الساحب) الشيؾ انشأ مف توقيع 

 عمى يجب التي الجوىرية الدفوع مف يعتبرإنما  الساحب، توقيع مف الشيؾ بخمو الدفعفمثاًل نرى أف 
 توقيع مف خال متى الشيؾ أف إذ عوى،الد في الحكـ وجو لتغير صحت لو ألنيا بيا، األخذ المحكمة
 الساحب توقيع ألف اإلطالؽ، عمىبيا  التعامؿيجوز  الكما  ،ليا قيمة ال ورقة حينئذٍ  يعتبر الساحب
 دفع ىو الساحب توقيع مف الشيؾ بخمو الدفعبالتالي ف ف و  الشيؾ، في الجوىرية البيانات مف يعتبر

 لدى مرة ألوؿ بو الدفع يجوز ال أنو إال الدعوى، اعميي تكوف حالة أية في إبداءه يجوز موضوعي
 المحكمة عمى يجب أنو كما واقع، يخالطو دفع وىو العاـ النظاـ مف ليس أنو ذلؾ، العميا المحكمة

 247.يفيده بما عميو الرد أو شروطو تحققت إذا بو األخذ

                                                           
 .143ص المرجع السابؽ،، ، وانظر: د. كامؿ السعيد8855( مف القانوف التجاري األردني لسنة 117نص المادة ) 246
 .883 -882ص، 1117 ،األسكندريو، حيدر وليد توزيع ،8ط الشيؾ، في الدفوع ،الطباخ شريؼ. د 247



83 

 

بالفقرة ىػ مف  المشرع أوردىا التي اإللزامية البيانات مف ىوإنما  الشيؾ إنشاء تاريخ إفلما تقدـ نرى 
 األردني القضاء استقرحيث  ،248"إنشاؤه ومكاف الشيؾ إنشاء تاريخ " التجارة قانوف مف( 118) المادة
 نص بصراحة عمال كشيؾ صفتو يفقده ف نو إنشائو تاريخ مف الشيؾ خال إذا انو عمى أحكامو في

عناصر التي إف فقدت في الشيؾ والتي ، حيث حددت ىذه المادة الالتجارة قانوف مف( 119) المادة
( قد خمت مف 119ألف المادة )ذلؾ يمكف أف ُيعتبر شيكًا، و  ال ( ف ف الشيؾ118ُذكرت في المادة )

 الحاالت في إال شيكاً  يعتبر ال المذكورة البيانات أحد مف الخالي السندوجود التاريخ فنصت عمى "
التاريخ إلزاميًا وبدونو ال تعتبر الورقة التجارية شيكًا،  إذًا فيعد ،249"...:اآلتية الفقرات في المبينة
 تحرير بعد التاريخأف يقوـ بتعبئة  لممستفيد القضاء يجز لـليذا  الجزائية، بالحماية يتمتع ال وبالتالي
 التفويض ألف ، الساحب مف خطي سند بموجب بذلؾ مفوضا كاف اذا اال الساحب قبؿ مف الشيؾ
 .خطي بسند يثبت أف دب ال والتوكيؿ ،توكيؿ

الفقرة  نصت وقد المشرع، تطمبيا التي الجوىرية البيانات مف( البنؾ) عميو المسحوب إسـ يعدكما 
 عمى إال الشيكات سحب يجوز ال أنو عمى األردني التجارة قانوف مف( 130) المادةاألولى مف 

 خمسيف تتجاوز ال رامةغ القانوف نفس مف( 175) المادة الفقرة األولى مف  فرضت وقد مصارؼ،
 مف كؿ ديناراً  خمسيف تتجاوز ال بغرامة يعاقب" مصرؼ غير عمى شيكاً  سحب مف كؿ عمى ديناراً 
 خمو ف ف وعميو ،250"مصرؼ غير عمى شيكاً  سحب مف وكؿ صحيح، غير تاريخاً  الشيؾ في أثبت
 .الجزائية بالحماية متمتعاً  غير يجعموإنما  عميو المسحوب إسـ مف الشيؾ

 وىذه يمكف البالتالي و  شرط، عمى معمقاً  يصبح الوفاء ف ف الشيؾ متف في تأميف كممة وردت إذا لكف
 سبيؿ عمى أعطي الشيؾ بأف الدفع يجوزحيث  شيكات، ىكذا عمى الجزائية الحماية إضفاء الحالة
 .الشيؾ متف عمى( تأميف) كممة تذكر أف شريطة التأميف

  : يمي بما الدفع ىذا بخصوص ليا حكـ في التمييز محكمة قضتليذا 

 ب/118 بالمادة عمال شرط عمى فيو المعيف المبمغ أداء أمر عمؽ اذا القانوني بالمعنى شيكا يعتبر ال"
 عمى معمؽ ألنو شيكاحينئٍذ  يعتبر ال ف نو كتأميف أعطي أنو الشيؾ تضمف اذا وذلؾ .التجارة قانوف مف

                                                           
 .8855( مف قانوف التجارة األردني لسنة 117الفقرة ىػ مف المادة ) 248
 .8855( مف قانوف التجارة األردني لسنة 118المادة ) 249
 .8855ف قانوف التجارة األردني لسنة ( م164الفقرة األولى مف المادة ) 250
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 بجريمة ويعم المشتكى ادانة ف ف ذلؾ عمى وبناء ارةالتج قانوف مف ب/118 المادة لنص خالفا شرط
 251."جرما يؤلؼ ال فعمو ألف والقانوف يتفؽ ال األساس ىذا عمى ومعاقبتو رصيد بدوف شيؾ إعطاء

 لدى رصيده مف الساحب يسحبو النقود مف مبمغاً  إال الوفاء مقابؿ يكوف الأما مف حيث الدفع بأف 
 حرر إذاحينئٍذ  النقود، غير أشياء عمى الشيكات سحب يكوف أفب يتصور الوبالتالي  عميو، المسحوب

 .كشيؾ صفتو يفقد ف نو النقود غير بأشياء الشيؾ

 الفرع الثاني: الدفوع المتعمقة بسقوط الدعوى الجزائية
إنما  الجريمة ىذه ألفذلؾ و  رصيد، بدوف شيؾ إصدار جريمة فييا تسقط التي الحاالت مف التقادـ يعدّ 
 تاريخ مف أو وقوعيا، تاريخ مف سنوات ثالث بانقضاء تسقط ألنيا األردني، القانوف في جنحال مفتعّد 
( 339) المادة نصتليذا  بيا، الحكـ يصدر ولـ أقيمت إذا فييا تـ محاكمة إجراء مف إجراءات آخر
 الشخصي الحؽ ودعوى العاـ الحؽ دعوى تسقط" عمى األردني الجزائية المحاكمات أصوؿ قانوف مف
 في المادة المذكورتيف الحالتيف في المبيف الوجو عمى سنوات ثالث بانقضاء الجنحة في

( مف قانوف 21نصت المادة )إذ نفس المسار، عمى سار المشرع الفمسطيني طبعًا و  .252"السابقة
عشر  بمضي المدني الحؽ ودعوى الجزائية الدعوى تنقضياإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى "

 عمى القانوف ينص لـ ما في المخالفات واحدة وسنة الجنح في سنوات وثالث جناياتال في سنوات
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري 25مع نص المادة ) النص يتطابؽ ىذاحيث  .253"ذلؾ خالؼ

 وقع يـو مف سنيف عشر بمضى الجنايات مواد فى و الجنائية الدعوى تنقضىوالتي تنص عمى "
 القانوف ينص لـ ما سنة بمضى المخالفات مواد وفى سنيف ثالث الجنح بمضى مواد وفى الجريمة

 .254"ذلؾ خالؼ عمى

إنما ىو  بالتقادـ الدفعحيث أف  الشيؾ، عمى المثبت التارخ مف اعتباراً  التقادـ حساب يبدألما تقدـ 
 تمقاء مف محكمةال تثيرهكما  الدعوى مراحؿ مف مرحمة أي في إثارتو يمكفالذي  العاـ، بالنظاـ متعمؽ
 .نفسيا

                                                           
 .228، ص88 سنة المحاميف نقابة مجمة:  85/78 الجزائية األردنية محكمة التمييز 251
 1115 لسنة( 84) رقـ والمعدؿ 8858 عاـ الصادر األردني، الجزائية المحاكمات أصوؿ ( مف قانوف228المادة ) 252
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 الدفع بيذا التمسؾ لممتيـ يجوزبالتالي و  نيائي، بحكـ فييا الفصؿ تـ قد كاف إف الدعوى تسقطليذا 
 عمى يترتبحيث  التمييز، أو النقض محكمة أماـ مرة ألوؿ ولو عمييا الدعوى كانت حالة أي في

 القضية في الحكـوذلؾ ألف  سابقًا، يياف الفصؿ تـ قد بأنو ليا تبيف إف الدعوى برد تقضي أف المحكمة
 إف والسبب والموضوع الدعوى أطراؼكؿ مف  فييا يتوحد أف يجبكما  الحجية، يحوزإنما  المقضية

 255.سبؽ الفصؿ فييا قد القضية بأف الدفع تـ

 مف( 337) المادة مف األولى الفقرة إليو أشارت ما وىذا العاـ، بالعفو الدعوى تسقط إضافة إلى ذلؾ
 المادة ونصت. 256"العاـ بالعفو العاـ الحؽ دعوى تسقط" األردني الجزائية المحاكمات أصوؿ انوفق
 الحاالت إحدى في الجزائية الدعوى تنقضي" عمى الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 9)

 لدعوىا إف إال تقسط الجزائية الدعوى مما تقدـ ف ف الرغـ وعمى .257"العاـ العفو. 1: ... التالية
 العاـ الحؽ دعوى في والعقوبة الجريمة يمحو العاـ فالعفو العاـ، الحؽ دعوى بسقوط تسقط ال المدنية
ال يوجد في بالتالي و  .المدنية المحاكـ اختصاص مف يصبح الذي التعويض في الحؽ يسقط ال ولكنو

 قانوف اإلجراءات الجنائية المصري ما يشير إلى سقوط الدعوى بالعفو العاـ.

 الحؽ دعوى إقامة مف المتضرر يمنع ال ذلؾ ولكف عميو، المشتكى لوفاة الدعوىىذه  تسقط كما
رتييا قفي ف( 336) المادةعميو  نصت وىذا ما المتوفى، ورثة مف الشيؾ بقيمة لممطالبة الشخصي

 لعقوبةوا العاـ الحؽ دعوى تسقط. 3" األردني، الجزائية المحاكمات أصوؿ قانوف مفاألولى و الثالثة 
 .او الفرعية االضافية العقوبة او االصمية العقوبة تطبيؽ جية مف اكاف سواء عميو المشتكى بوفاة

 المحكمة لدى المتوفى ورثة عمى وبالتعويض الشخصي بالحؽ دعوى اقامة حؽ لممتضرر ويبقى. 1
 عمى الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 9) المادة مف الثالثة الفقرة كما نصت .258"المدنية
 ورغـ ذلؾ ف ف ، 259"وفاة المتيـ. 1: ... التالية الحاالت إحدى في الجزائية الدعوى تنقضي" عمى

نصت قد حذا حذو المشرع األردني في حؽ المتضرر في التعويض مف الورثة فقد المشرع الفمسطيني 
 تنفيذ مف تمنع ال عميو المحكـو وفاة( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى "416)المادة 

                                                           
 دراسة الجزائي، القضاء أماـ" الفعؿ ذات عف مرتيف المحاكمة جواز عدـ مبدأ" المقضية القضية قوة عالية، سمير 255

 .26، ص8876 بيروت، ،1ط والتوزيع، والنشر لمدراسات ةالجامعي المؤسسة مقارنة،
 1115 لسنة( 84) رقـ والمعدؿ 8858 عاـ الصادر األردني، الجزائية المحاكمات أصوؿ ( مف قانوف226المادة ) 256
 .1118( لسنة 2رقـ ) مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني (8)المادة  257
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( مف 24المادة )كما نصت  .260"تركتو في والمصاريؼ رده يجب والتعويضات وما المالية العقوبات
 .261"المتيـ... بوفاة الجنائية الدعوى تنقضىقانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى "

 الناشيء اإللتزاـ ف ف يستدل أو إكراه أو غمط شابياوقد  الشيؾ سحب عند متوفرة اإلرادة تكف لـ ف ذا
"  بػ األردنية التمييز محكمة قضت السياؽ ىذا وفي باطاًل، يكوفف نو  القانونية العالقة ىذه عفحينئٍذ 

 إلى لو العائد بالبكب يوصميا أف منو وطمبت سامي المشتكي إلى عائشة المتيمة حضرت إذا
 نقودا تحمؿ ال كونيا لمنزليا يتوجو أف ومن طمبت سيره وأثناء ذلؾ عمى فوافؽ مريضة كونيا المستشفى

 المتيـ بقياـ تفاجأ لممنزؿ وصؿ وعندما ،مصمح الشيخ جبؿ جرش مدينة في الواقع منزليا إلى فتوجو
غالؽ عائشة المتيمة منزؿ داخؿ إلى بسحبو قاـ ثـ وجيو عمى يده بواسطة بضربو نشأت  المنزؿ وا 
 يا) لممشتكي وقاؿ وشمحيو ربطيو عائشة لممتيمة قاؿ ثـ رأسو عمى طربيزة بواسطة بضربو قاـ ثـ عميو

 فيو وىدد سيؼ بحمؿ نشأت المتيـ قاـ ثـ عائشة المتيمة ويقصد( فييا ببميؾ أو وبشمحؾ بربطؾ
 ديناراً  عشر ثالثة سوى معو يوجد ال بأنو المشتكي لو فذكر دينار 175 مبمغ منو وطمب المشتكي
 وطمب الخموي وجيازه المشتكي محفظة أخذ ثـ المبمغ بيذا شيؾ توقيع عمى بالسيؼ بالتيديد فأجبره
 الشاىد معو وأحضر الشيؾ قيمة أحضركما  منزلو إلى المشتكي فذىب ،الشيؾ قيمة احضار منو

 وجرت الشكوى قدمت حيث أغراضو لو أعاد أف بعد الشيؾ قيمة نشأت المتيـ واعطى معاوية
 وجـر بالتيديد توقيع اغتصاب جـر تشكؿ نشأتإنما  ضده يزالمم ارتكبيا التي األفعاؿ ف ف. المالحقة

 قانوف مف 334  ،346  ،424/1 المواد ألحكاـ خالفاً  اإليذاء جـرإضافة إلى  شخصية حرية حجز
 .262"العقوبات

حيث  األخرى، الجنح ليا تخضع التي االختصاص قواعد لنفستخضع  الشيؾ جرائـلما تقدـ ف ف 
 النوعي أو المكاني االختصاص مثؿ االختصاص، عدـ حيث مف الدفوع فم نوع مف أكثر إثارة يمكف

 المكاني، الدفع ىو االختصاص عدـ في جوىرياً  يكوف الذي الوحيد والدفع الوظيفي، أو الشخصي أو
 تقاـ -3( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى "5نصت الفقرة األولى مف المادة )حيث 
 الجريمة وقوع مكاف لو التابع المختص القضائي المرجع أماـ عميو المشتكى مىع العاـ الحؽ دعوى

( مف قانوف 263تنص المادة )كما  .263"عميو القبض إلقاء مكاف او عميو المشتكى موطف او
                                                           

 .1118( لسنة 2رقـ ) مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني (315)المادة  260
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 الذي أو الجريمة، فيو وقعت الذي بالمكاف االختصاص يتعيفاإلجراءات الجزائية الفسطيني عمى "
قانوف اإلجراءات الجنائية المصري فنصت المادة أما  .264"فيو عميو يقبض الذي أو المتيـ، فيو يقيـ

 أو المتيـ، فيو يقيـ الذي أو الجريمة فيو وقعت الذي بالمكاف االختصاص يتعيف( منو عمى "127)
مف الدفوع إنما ىو أف الدفع باالختصاص المكاني  لنا يتبيف ىناومف  .265"فيو عميو يقبض الذي

النظاـ العاـ، وبالتالي يجوز إثارتو ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض أو مف و الجوىرية، وى
 266التمييز.

 المحاكمات أصوؿ قانوف مف( 5/2) المادة أحكاـ مف يستفادقضت محكمة التمييز األردني بػ "ليذا 
 ضائيالق المرجع أماـ عميو المشتكى عمى العاـ الحؽ دعوى تقاـ: )يمي ما عمى تنص بأنيا الجزائية
 وحيث( . عميو القبض إلقاء مكاف أو عميو المشتكى موطف أو الجريمة وقوع مكاف لو التابع المختص

ف الدعوى تقديـ بأسبقية إال اآلخر عمى لمرجع أفضمية ال بأف التمييز محكمة إجتياد إستقر  ىذه وا 
 عمى حوبمس القضية ىذه موضوع الشيؾ أف باعتبار عال دير جزاء صمح لمحكمة قدمت الدعوى
.  بنظر ىذه الدعوى المختصة ىي عال دير صمح محكمة حينئٍذ  فتكوف عال دير فرع/  األىمي البنؾ
عادة الدعوى ىذه بنظر المختصة ىي عال دير جزاء صمح محكمة اعتبار نقرر ليذا  األوراؽ وا 

 .267"لمصدرىا

 جنحة في المعنوي الركف دـتي التي الدفوع مفإنما ىو  الشيؾ بتزوير الدفعكما نود اإلشارة إلى أف 
 الشيؾ يفقد وبالتالي الشيؾ، في بياف أىـ ىو الساحب توقيع ألف وذلؾ رصيد، بدوف شيؾ إصدار
 الدفوع مف وىو عدمو، مف تزوير وجود مف لمتثبتوذلؾ  بالمضاىاة القاضي يأمرحيث  وصفو،

 . التمييز محكمة أماـ مرة ألوؿ إثارتو يجب وال الموضوع، محكمة في تُثار أف يجب التي الجوىرية

 تزوير بالفعؿ تـ قد أنو يثبت لـحيث  بالتزوير الدفع يثير مف كؿفقد عاقب  المصري المشرعأما 
 تجاوز ال وبغرامة بالحبس يعاقب " عمى المصري التجاري القانوف مف( 536) المادة فنصت الشيؾ،
 بعدـ نيائياً  وحكـ شيؾ تزوير نية بسوء ادعى مف كؿ العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو الشيؾ قيمة نصؼ
 .268"اإلدعاء ىذا صحة

                                                           
 .1118( لسنة 2رقـ ) مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني (852)المادة  264
 لعاـ( 84) رقـ المعدؿ ،8841 سنة الصادر( 841) رقـ المصري الجنائية االجراءات ( مف قانوف186المادة ) 265

1112. 
 .885حامد الشريؼ، المرجع السابؽ، ص 266
 .6/3/1112 بتاريخ عدالة، مركز منشورات ،226/1112 دني،األر  الجزائية التمييز محكمة 267
 .8888( لسنة 86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )425المادة ) 268
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 الجوىرية، الدفوع مف إنما ىي القانوف أجازىا التي الحاالت في الشيؾ صرؼ بمنع المعارضة أف كما
 وال عمى األردني التجاري القانوف مف( 149) المادة مف الثانية الفقرةوردت ىذه الحاالت في حيث 
( مف 507المادة ) أما، 269"حاممو تفميس أو ضياعو حالة في إال ائووف عمى الساحب معارضة تقبؿ

 إال الشيؾ وفاء فى االعتراض يقبؿ الفي الفقرة األولى منيا عمى "فقد نصت القانوف التجاري المصري 
الحظ أف المشرع المصري قد زاد مف ىنا ن" 270عميو الحجر أو حاممو إفالس أو ضياعو حالة فى
 مف تقصير أو ب ىماؿ الفقد تـ لوحتى  الشيؾ فقد حالة يشمؿ الضياعفي حيف  .الحجر عميو""

 عمى الحصوؿ حالة وكذلؾ السرقة فييا  تتـ التي الصورة كانت أياً  السرقة حالةكذلؾ و  الساحب،
 المفظ ىذا يمتد الضياع لفظ يشمميا التي الحاالت عمى وقياساً  أنوكما نشير إلى  التيديد، بطريؽ الشيؾ
 .فييا العمة التحاد النصب بطريؽ عميو والحصوؿ الشيؾ تبديد حالتي ليشمؿ

 ومف أموالو إدارة عف يده رفع التجارية الورقة حامؿ إفالس عمى يترتب ف نو الحامؿ إلفالس بالنسبة أما
 ف ف وبالتالي المفمس، أمواؿ ب دارة الدائنيف وكيؿ يقـو إذ الغير، لدى حقوقو إستيفاء عميو يمتنع ثـ

 المفمس، لمحامؿ الوفاء مف لمنعو المديف يد تحت المعارضة عبء عميو يقع الذي ىو ائنيفالد وكيؿ
 271.لمدائنيف العاـ الضماف في حينئذٍ  فتدخؿ الورقة قيمة الوكيؿ ىذا يستوفيحيث 

أضحى األمر بعدـ الدفع بالتالي القانوف لمشيؾ. و  منحياوىذا حؽ مشروع يقوـ عمى حماية الثقة التي 
عمى سار مشروع القانوف التجاري الفمسطيني . حيث 272دًا عمى نص مف نصوص التجريـقيدًا وار 

( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني في الفقرة األولى 541مسار المشرع المصري، فنصت المادة )
 الحجر أو حاممو إفالس أو ضياعو حالة في إال الشيؾ وفاء في االعتراض يقبؿ ال -3منيا عمى "

  .273"عميو

 

  الشيؾ جرئـ في الجوىرية غير الدفوع :المطمب الثاني
 

                                                           
 .8855 لسنة األردني التجاري القانوف مف( 138) المادة الثانية مف االفقرة 269

 .8888 ( لسنة86( مف القانوف التجاري المصري رقـ )416الفقرة األولى مف المادة ) 270
 .835-834حامد الشريؼ، المرجع السابؽ، ص 271
 .177ص ، المرجع السابؽ،د. كامؿ السعيد 272

 .1118( مف مشروع القانوف التجاري الفمسطيني لسنة 431المادة ) 273
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 الشيؾ يفقد ال فقدانياحيث أف  االختيارية، البيانات مف يخمو الشيؾ بأف الدفعنود اإلشارة إلى أف 
 مكاف في الدفع شرط أو المستفيد اسـ كتابة ومنيا الجزائية، بالحماية متمتعاً  بالتالي يبقىو  صفتو
 ...الفائدة اشتراط أو مصاريؼ، غير مف وعالرج شرط أو معيف،

 تفقده الوبالتالي  كشيؾ، قيمتو تفقده فال الشيؾ تاريخ صورية الجوىرية غير الدفوع مف أيضاً كما يعد 
 مف وكؿ الشيؾ، بطالف عيمو يترتب الف صوري تاريخ الشيؾ في الوارد فالتاريخ .لو الجزائية الحماية
 بغرامة األردني التجارة قانوف مف( 175) المادة بمقتضى يعاقب الشيؾ في صحيح غير تاريخاً  يكتب
 في أثبت مف كؿ ديناراً  خمسيف تتجاوز ال بغرامة . ُيعاقب3" عمى نصت حيث دينارًا، خمسيف قدرىا
 .274"...صحيح غير تاريخاً  الشيؾ

 قانوف مف( 145) المادة نصتإذ  جوىري، كدفع بو يؤخذ ال تاريخيف يحمؿ الشيؾ بأف الدفع أف كما
 يعتبر لذلؾ مخالؼ بياف وكؿ عميو اإلطالع لدى الوفاء واجب الشيؾ يكوف -3" عمى األردني التجارة
 يـو في الوفاء واجب إلصداره كتاريخ فيو المبيف اليـو قبؿ لموفاء المقدـ والشيؾ -1 .يكف لـ كأف

  يؤثر في صحتو.أف الدفع بوجود تاريخيف في الشيؾ ال لنا ومف ىذا النص يتبيف .275"تقديمو

 لمساحب يحؽ الإذ  رصيد، وجود بعدـ المستفيد بعمـ الدفع الجوىرية غير الدفوع مفكما نشير أف 
 مشروع غير كاف لو لو الشيؾ حرر الذي السبب أف كما الجريمة، قياـ عمى يؤثر ال فذلؾ بو، الدفع
 باطالً  السبب كاف فميما رشوة، مقابؿ أو القمار عف الناتج الديف مثؿ الجوىرية غير الدفوع مف ف نو
 التي وشروطو بياناتو لكافة الشيؾ فاستيفاء المتيـ، بحؽ الجزائية المسؤولية قياـ عمى يؤثر ال ف نو

 276.بو الثقة دعـ قانونا لو تقررإنما  القانوف يستوجبيا

منيا،  أنو البد مف التأكد مف صحة الدفوع التي يقـو بيا المتيميف، وخاصة الجوىرية ونحف نرى
 حماية لمشيؾ مف العبث.مف أجؿ وخصوصًا مف حيث توافر سوء النية، وذلؾ 

 

  

                                                           
 .8855( مف قانوف التجارة األردني لسنة 164الفقرة األولى مف المادة ) 274
 .8855سنة ( مف قانوف التجارة األردني ل134المادة ) 275
 نت، محاماة األردني، القانوف في جرائمو و الشيؾ حوؿ ىامة قانونية عبدالفتاح صوالحة، دراسة 276

http://www.mohamah.net/answer/20302/  87/81/1185 بتاريخ. 



90 

 

 الخاتمة
عمى كافة أصعدة العمؿ وذلؾ الشيؾ مف أكثر األوراؽ التجارية تداواًل ىذه األياـ نود اإلشارة إلى أف 

جـ عف ذلؾ وقوع ف نو ينالتداوؿ لسعة ىذا نظرًا و الناس، بيف عامة  بيف التجار أو ءاسو والمعامالت 
الجرائـ التي تتصؿ بو اتصاًل وثيقًا والتي تـ ذكرىا في الفصؿ الثاني مف الدراسة، ومف ىذه المشكالت 

الشيؾ، وألف الشيؾ أداة  ةإعطاء شيؾ بدوف رصيد، أو عدـ كفايتو، أو سحبو قبؿ أف يتـ سحب قيم
خاصة بحمايتو، وألف المشرع عات المشرع ب صدار تشريالبد أف يقوـ كاف ف، وفاء يقوـ مقاـ النقود

الدوؿ العربية التي أصدرت قانونًا تجاريًا يشتمؿ عمى نصوص خاصة بحماية  أوائؿالمصري ُيعد مف 
الشيؾ وفؽ المعايير العالمية التي نبعت مف اتفاقية جنيؼ الدولية، وما نجـ عنيا مف بروتوكوالت 

قد اشتؽ معظـ مشروع القانوف التجاري ، ف ف المشرع الفمسطيني يذه الحمايةومالحؽ خاصة ب
، ولكف لحيف كتابة ىذه الرسالة لـ يتـ إعماؿ نصوص مشروع قانوف العقوباتوأيضًا  الفمسطيني منو

وعمى الرغـ مف ذلؾ ف ف معيار ، بالتأكيد حماية أكبر لمشيؾوالمذاف شيضمناف  يفالمشروعىاذيف 
نسية والجزائرية أكبر منيا في المصري واألردني مشيؾ في كؿ مف القوانيف التو الجزائية لحماية ال

الجنايات إلى  ا تعدى الجنح لتصؿمحيث أف التجريـ فيي ،ومشروع القانوف التجاري الفمسطيني
غرمات مالية ضخمة، وىذا ما ال يوجد مثمو في إلى  إضافة وعقوبات تصؿ لغاية الحبس عشر سنوات

والذي عدؿ  890ما في األمر العسكري االسرائيمي القانوف األردني، حيث أف الغرامات بسيطة، أ
ال تتجاوز العاـ  الحبسف ف عقوبة  ( مف قانوف العقوبات االردني الساري في فمسطيف421المادة )
 .أف المحكمة إما أف تقضي بالغرامة التي تصؿ لعشرة آالؼ شيكؿ أو الحبسإلى  إضافة

 مطبقةنظرًا ألف ىذه العقوبات غير ذلؾ رائـ الشيؾ، و تقمؿ مف جإنما الرادعة بكؿ تأكيد إذا فالعقوبات 
القضايا التي تتناوليا المحاكـ خاصة بالشيكات في الوقت الحالي، بفمسطيف بشكميا الرادع؛ ف ف معظـ 

وذلؾ وبالتالي ف نو ال يقوـ مقاـ النقود ألنو ال يناؿ الحماية التي مف المفروض أف يناليا أو يستحقيا، 
لباحث في عدة مواضع مف ىذه الرسالة بأف الشيؾ أداة وفاء يقوـ مقاـ النقود ار إليو الما قد أشنظرًا 

 وليس أداة ائتماف كما ىو الحاؿ في األمر العسكري اإلسرائيمي.

عماؿ  مفف نو ال بد  لما تقدـ ي قانوف العقوبات مشروعكؿ مف إلغاء األمر العسكري اإلسرائيمي فورًا، وا 
  .تجاري الفمسطينيالقانوف الالفمسطيني و 
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 -الدراسة إلى عدة نتائج يمكف سردىا في اآلتي:ىذه توصمت لما تقدـ 

 النتائج
تـ وضع تشريعات خاصة بحمايتو، وليذا  قد ألف الشيؾ ُيعد أداة وفاء تقوـ مقاـ النقود ف نو .1

يؤدي إلى  ألف توفير الحماية الجزائية لو، إنما، يعتبر الشيؾ مف أكثر األوراؽ التجارية تداوالً 
 بو بالثقة واآلماف.المتعامموف  شعور

يكوف كي التي يجب أف تكوف متوافرة في الشيؾ لموضوعية الشروط ىناؾ العديد مف ال .2
الشروط بالتالي ف ف و ، ا في الفصؿ األوؿ مف ىذه الرسالةقد تـ التطرؽ ليحيث صحيحًا 

جبار أو اإلكراه أو ؛ فمف غير المعقوؿ أف يتـ إعطاء شيؾ باإلالرضاالموضوعية ىي: 
يحرر سفيو أو ؛ وأيضًا مف غير المعقوؿ أف واألىميةىذا الشيؾ مقبواًل،  حيث ال التعسؼ 

؛ فيجب أف يكوف لمشيؾ قيمة مالية معينة، فال يقبؿ أف يكوف والمحؿ معتوه أو قاصر شيكًا،
فيجب أف ؛ السببأخيرًا و  مقايضة عفش بيت أو قطعة أرض، إنما يتعمؽ بمبمغ مالي معيف.

 .يكوف سببًا مشروعًا لسحب الشيؾ

عف اتفاقية  سواء مف المشرع المصري أو األردنيوالتي تـ نقميا وىي أما الشروط الشكمية  .3
أف تكوف كممة الشيؾ مكتوب، حتى تدؿ عمى أنو إجماليا في:  والتي يمكف 1931جنيؼ لعاـ 

د، لذلؾ ف ف وجود الشرط ال يمكف شيؾ، وأف ال يكوف مشروطًا النو أداة وفاء تقـو مقاـ النقو 
سـ المسحوب عميو، ومكاف األداء، وتاريخ ومكاف  أف يجعؿ منيا أداة تقوـ مقاـ النقود. وا 

 إنشاء الشيؾ، وتوقيع الساحب.

تـ استعراضيا، وىي: أف يتـ اصدار شيؾ ليس لو الشيؾ قد جرائـ  مف ىناؾ خمس أنواع .4
جزء منو قبؿ صرؼ الشيؾ، أف يتـ إصدار أمر  مقابؿ وفاء، وأف يتـ سحب مقابؿ الوفاء أو

بعدـ صرؼ الشيؾ في غير الصور التي أجازىا القانوف، أف يكوف الشيؾ غير قابؿ لمصرؼ، 
 أف يتـ تحرير الشيؾ بصورة تمنع صرفو.

مرتكبي ىذه الواجب توقيعيا عمى شدد القانوف التونسي كثيرًا في العقوبات في حيف لقد  .5
 كؿ مف القضاءالمشرع الجزائري الخيار لممحكمة في تشديدىا، أما  أعطىفي حيف الجرائـ، 

الجنحة وليست كجناية كما ىو الحاؿ  حيث عاقب بعقوبةالمصري واألردني فقد العقوبة مخففة 
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ف كانت تصؿ  سنتيف وبغرامة تصؿ لمائتي دينار في لمدة  لمحبسفي القانوف التونسي، وا 
في المصري أو ب حدى العقوبتيف، أما األمر  االردني وغرامة تصؿ لخمسيف ألؼ جنيو

الشيؾ وكأنو أداة ائتماف وليس أداة وفاء، أف العسكري اإلسرائيمي فقد كاف متساىاًل جدًا معتبرًا 
أو أربعة شيكؿ آالؼ  10لمدة تصؿ إلى سنة أو الغرامة التي تصؿ إلى  حيث عاقب بالحبس

 أضعاؼ المبمغ المدوف بالشيؾ.

المتضرر رفع  إذ ب مكاف الشخصبتعويض قيمة الشيؾ  لممطالبةى المدنية مف حيث رفع الدعو  .6
إلى  بالتبعيةيمكف أف يرفع دعوى بالتالي الدعوى ضمف الدعوى الجزائية المتعمقة بيا، و ىذه 

المحكمة الجزائية شريطة أف يكوف قد أصابو ضرر ناتج عف إعطاء شيؾ بدوف رصيد أو 
لـ يكف قد أصابو الضرر نتيجة ليذه  إذاقة بالشيؾ. أما شيؾ مزيؼ أو إحدى الجرائـ المتعم

الجريمة ويطالب بتعويض عف قيمة الشيؾ، فيجب عميو المجوء إلى القضاء المدني، وفي حاؿ 
المحكمة الجزائية قد باشرت بالدعوى الجزائية عف الجريمة الناجمة عف الشيؾ، فعمى  تكان

ة الجزائية، ومف ثـ تصدر حكميا بناًء عمى ما المحكمة المدنية التقيد بما تحكـ بو المحكم
صدر مف المحكمة الجزائية، ف ف حكمت بالبراءة فال تعويض عمى المشتكي بالدعوى المدنية، 

ف حكمت بالعقوبة، فتقدر المحكمة  ، أو المقدار المتبقي مف قيمة  الجزائيةوا  التعويض الالـز
ف لـ تكف ال الشيؾ الذي لـ يتسممو المسحوب لو. محكمة الجزائية قد باشرت الدعوى عمى وا 

ساحب الشيؾ، وقاـ المشتكي برفع دعواه إلى المحكمة المدنية، ومف ثـ باشرت المحكمة 
ويمحؽ دعواه بالدعوى  ةالجزائية بالدعوى، ف نو يمكف لممشتكي أف يسحب دعواه المدني

مدني، حتى ال يشغؿ الجزائية، وعميو؛ ف ف قاـ بذلؾ ف نو ال يحؽ لو الرجوع إلى الطريؽ ال
القضائيف، وفي حاؿ عممو بالدعوى الجزائية ولكنو اختار الطريؽ المدني فال يحؽ لو المجوء 
إلى الطريؽ الجزائي، ولكف يجب عمى المحكمة المدنية انتظار المحكمة الجزائية حتى تحكـ 

رارىا بوجود بحكـ نيائي مبـر في الدعوى المرفوعة ليا والمتعمقة بجريمة الشيؾ حتى تصدر ق
وفي حاؿ  تعويض أـ ال، وىذا يعود إلى وجود حجية لمقضاء الجزائي عمى القضاء المدني.

عدـ التطرؽ لقيمة الشيؾ في الدعوى الجزائية، ف ف لممشتكي أف يقدـ دعوى لممحكمة المدنية 
ء بالتعويض عف قيمة الشيؾ، وفي ىذه الحالة ال يتـ التطرؽ إلى الدعوى األصمية ألف القضا

نما فقط يتـ الحكـ بقيمة الشيؾ  الجزائي قد حكـ بيا وأصبح حكمو مقيدًا لممحكمة المدنية، وا 
 إف لـ يتـ التطرؽ ليا في الحكـ الجزائي الصادر.
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جريمة إصدار شيؾ ليس لو مقابؿ وفاء، والدفوع ىناؾ دفوع جوىرية وغير جوىرية مف ناحية  .7
 الشيؾ، في توافرىا يجب التي والشكمية عيةالموضو  بالشروط تتعمؽ التي تمؾ ىيالجوىرية 

 الدعوى سقوط مثؿ الشيؾ، صفة المستند يفقدمف شأنيا أف  جسيـ خمؿ أي يكوف بحيث
 الشيؾ، دعوى في بالنظر المحكمة اختصاص وعدـ اإلكراه، تحت الشيؾ وتحرير الجزائية،
 أما .القانوف أجازىا التي لمحاالت طبقاً  الشيؾ صرؼ بمنع والمعارضة الشيؾ، بتزوير والدفع
 في التاريخ صوريةمثؿ . فيو يؤثر ال االختيارية البيانات مف الشيؾ فخمو الجوىرية غير الدفوع
 .مشروع غير لسبب الشيؾ وتحرير الشيؾ،

 التوصيات
يجب عمى البنوؾ أف تقوـ بدراسة أوضاع العمالء المالية قبؿ التعامؿ معيـ وقبؿ أف يقـو  .1

دفتر شيكات، لكف نحف نرى بأف البنوؾ تكاد تكوف متنافسة ومتسابقة البنؾ ب عطاء العميؿ 
في الحصوؿ عمى أكبر عدد مف العمالء، وقد يكوف ىناؾ العديد مف العمالء السيئيف ىدفيـ 
الحصوؿ عمى دفتر شيكات ومف ثـ توزيع ىذه الشكيات وقبض مقابميا، ليذا يشترط أف ال 

 يكوف لو رصيد جيد. ُيعطى أي عميؿ دفتر شيكات إال بعد أف

أقترح رفع الحد األدنى لعقوبة الشيؾ بدوف رصيد، حيث يكوف الحد األدنى السجف أو األشغاؿ  .2
الشاقة لمدة ثالث سنوات وليس الحبس، بحيث يكوف االختصاص بالفصؿ في ىذه الجريمة 

 لمحكمة البداية وليس لمحكمة الصمح.

ذ الشيؾ مع عممو بأنو ال يوجد لو أوصي بالنص عمى عقاب الشخص المستفيد الذي يأخ .3
 رصيد، حيث يكوف حينئٍذ سيء النية.

يجب وضع نص خاص في جرائـ الشيؾ تحديدًا، مف شأنو أف يوقؼ تنفيذ العقوبة في حاؿ  .4
 دفع قيمة الشيؾ حتى لو كاف المحكوـ عميو في السجف، فيجب إخالء سبيمو في الحاؿ.

توجب عمى البنؾ عدـ إعطاء العميؿ دفتر كما أوصي بفرض بعض التدابير التبعية وىي  .5
 شيكات لمدة خمس سنوات عمى األقؿ في حاؿ إعطاء المستفيد شيكًا بدوف رصيد.
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، خاصة في مسألة تشديد العقوبة عمى جرائـ الشيؾ وتعديؿ حدييا األدنى واألعمىيجب  .6
قوبة المقررة الع يالغرامة، فمبمغ مائتي دينار ال ُيذكر حيف يقارف بخمسيف ألؼ جنيو كما ى

 .في القانوف التجاري المصري

يجب أف يتـ إعماؿ مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني، وأف يتـ ترتيب وجمع العقوبات  .7
المخصصة في جرائـ الشيؾ في مواد موحدة بداًل مف أف يكوف جزءًا منيا في القانوف التجاري 

 واألخرى في قانوف العقوبات، أسوة في القانوف المصري.

، ويجب أف يكوف متماشيًا بو المتعمقة األحكاـ جميع يتضمف بالشيكات خاص قانوف رإصدا .8
 مع ما وصمت لو التطورات القانونية األخيرة، وأف ال يكوف متناقضًا في مواده.

 ةاإلسرائيمي ةالعسكري األوامريجب تفعيؿ مشروع القانوف التجاري الفمسطيني، حتى يتـ إلغاء  .9
ألف ىذه األوامر العسكرية حولت الشيؾ مف أداة (، 1024رقـ )( و 890( ورقـ )889رقـ )

 وفاء مستحؽ الدفع عند اإلطالع عمييا إلى أداة ائتماف.

يجب تشديد العقوبة عمى مف يكرر جرائـ الشيكات، فيذا الذي يقوـ بتكرار ىذه  .30
ىذا الجريمة إنما يستيوي أف يعبث بأمواؿ ليس لو حؽ فييا، وعدـ ردعو يجعمو يعتاد مثؿ 

النوع مف الجرائـ، كما يمكف أف يتـ حرمانو مف إصدار شيكات ألجؿ معيف، كما ويمكف أف 
، واألخذ يتـ الحجز عمى جزء مف رصيده في البنؾ إلى أف يتـ تسوية ما عميو مف شيكات

  .بتعميمات سمطة النقد حوؿ التصنيؼ العاـ إلعطاء دفاتر الشيكات
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1003. 
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 .1002 لسنة
 (1124)و ( 891)و ( 889)األمر العسكري االسرائيمي رقـ  .14

15.  Convention Providing a Uniform Law for Cheques, Geneva, 1931 
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