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  :مقدمة
حرص المشرع المغربي في مدونة التجارة على وضع مجموعة من المقتضـیات الجنائیـة 

كل إخالالت الوفاء بـه بهـدف حمایتـه وتشـجیع المتعـاملین  رالخاصة بالشیك التي تقتضي زج
علــى التعامــل بــه مــن خــالل مــنح أكبــر قــدر مــن الثقــة فیــه، بعــدما أثبــت الواقــع الــراهن انتشــار 

كل ملحـــوظ، أصـــبحت تهـــدد المعـــامالت المالیـــة والبنیـــة األساســـیة الســـتقرار جـــرائم الشـــیك بشـــ
  .المجتمع من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة

وهكذا یتمیز النظـام الزجـري للشـیك فـي القـانون المغربـي، عمـا یـتم العمـل بـه فـي قـوانین 
 1991لســنة  العدیــد مــن الــدول العربیــة، وفــي نفــس الوقــت یشــبه إلــى حــد مــا القــانون الفرنســي

  .الذي یشكل أحد مراجع مشرع مدونة التجارة
انطالقــا مــن هــذا، نصــت مدونــة التجــارة علــى مجموعــة مــن الجــرائم التقلیدیــة والحدیثــة، 
ویتعلــق األمــر بجریمــة الشــیك بــدون مؤونــة أبقــى علیهــا المشــرع المغربــي فــي مدونــة التجـــارة 

الفرنسي الذي ألغى جریمـة الشـیك  عكس ماهو االمر علیه في القانون ،316بمقتضى المادة 
وكمــا تــنص علــى جریمــة التعــرض غیــر الصــحیح عــن  1991بــدون مؤونــة بمقتضــى قــانون 

األداء وحـــدد العقوبـــة وذلـــك مـــن أجـــل دعـــم وحمایـــة التعامـــل بالشـــیك لورقـــة تجاریـــة، إضـــافة 
الشـیك  منهـا بـالتزویر وتزییـفلمعالجته مجموعة من الجرائم الخاصة بالمستفید سواء المتعلقـة 

أم قبــول أو تظهیــر الشــیك علــى ســبیل الضــمان، مــع ســنه لمجموعــة مــن التــدابیر واإلجــراءات 
  .الوقائیة والردعیة التي تهدف إلى زجر جرائم الشیك

تعتبر المؤسسة البنكیة طرفا رئیسـیا فـي العالقـات الناشـئة عـن الشـیك، وكمـا تلعـب دورا 
حسـوب علیهـا، إال أن هـذا الـدور لـم یكـن فــي هامـا فـي مجـال الوفـاء بمبلـغ الشـیك باعتبارهــا م

مستوى طموح الفاعلین االقتصاد بین سواء كانوا ساحبین أو أصحاب حسابات أو مسـتفیدین، 
نظرا للمشاكل التي یعاني منها الشـیك فـي الوقـت الـراهن والتـي ال تعـدو أسـبابها إلـى السـاحب 

ل مــن خــالل مجموعــة مــن بــل إن المســحوب علیــه ســاهم بشــكل كبیــر فــي تفــاقم هــذه المشــاك
األفعال الغیر القانونیة التي قد ترتكبها المؤسسات البنكیة، األمر الذي یؤثر سلبا على الشـیك 
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كوســـیلة للتعامـــل تقـــوم مقـــام النقــــد، وهـــو مـــا حـــدى بالمشـــرع المغربــــي إلـــى ســـن العدیـــد مــــن 
  .المقتضیات الزجریة والوقائیة في هذا الصدد

ـــ ـــى التســـاؤل المطـــروح، هـــل وفق ـــة التجـــارة مـــن خـــالل ســـنها لمجموعـــة مـــن لیبق ت مدون
المقتضـیات الجنائیـة الخاصـة فـي حمایـة الشـیك كوسـیلة للتعامـل وبعـث الثقـة لـدى المتعــاملین 

  .به؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ومعالجة الموضوع من جمیع جوانبـه، ارتأینـا تناولـه مـن خـالل 

  :فصلین
  .جرائم الشیك التقلیدیةي اطار مظاھر الحمایة الجنائیة للشیك ف : الفصل األول
  .الحدیثةمظاھر الحمایة الجنائیة للشیك في اطار جرائم الشیك : الفصل الثاني

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  :الفصل األول

  مظاھر الحمایة الجنائیة للشیك في اطار جرائم الشیك التقلیدیة
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لتقلیدیـــة ، جـــرائم الشــیك ا1996عــالج المشــرع المغربـــي فــي إطــار مدونـــة التجــارة لســنة 
لهــذه  316تزویــر الشــیك أو تزییفــه وبشــیك الضــمان، وخصــص المــادة بالمرتبطــة بالمؤونــة و 

یـث عاقـب مقترفیهـا بعقوبـة حبسـیة تتـراوح مـا حالجرائم وللعقوبة األصلیة التي تنسحب علیها، 
درهــم، مــن دون أن تقــل  10.000و  2000بــین ســنة وخمــس ســنوات وغارمــة مالیــة مــا بــین 

  .ة وعشرین في المائة من مبلغ الشیك أو من الخصاصقیمتها عن خمس
ـــت واردة فـــي ظهیـــر  ـــة، علـــى اعتبـــار أنهـــا كان ـــایر  19وســـمیت هـــذه الجـــرائم بالتقلیدی ین

  .وكذلك القانون الجنائي، ثم أعادت تنظیمها مدونة التجارة 1939
وعلیــه ســنعمل علــى تقســیم هــذا الفصــل إلــى ثــالث مباحــث، حیــث ســنعالج فــي المبحــث 

  ....جرائم الساحب، ونخصص المبحث الثاني، ونتناول في المبحث الثالثاألول 
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  .جرائم الساحب: المبحث األول 
ـــر  ـــالتعرض غی ـــة، وكـــذلك الجریمـــة المرتبطـــة ب تعـــد كـــل مـــن الجریمـــة المرتبطـــة بالمؤون
الصـحیح علــى أداء الشــیك، مــن الجـرائم التــي ترتكــب مــن طـرف الســاحب، وذلــك طبقــا للمــادة 

  .التجارةمن مدونة  316

  جریمة إصدار الشیك بدون مؤونة : المطلب األول
مازالت جریمة إصدار الشیك بـدون مؤونـة، تمثـل مصـدر قلـق كبیـر فـي المغـرب، وذلـك 

 2001سنة  3,2%على الرغم من انخفاض الشیكات المترجحة بدون أداء عبر المقاصة من 
  . 1ة التجارةة في مدون، وذلك نتیجة المقتضیات الزجریة المضمن2004سنة  1,78%إلى 

وتعد جریمة إصدار الشـیك بـدون مؤونـة أو عـدم كفایتهـا، مـن بـین الجـرائم المرتكبـة مـن 
من  316طرف الساحب والمنصوص علیها في إطار البند االول من الفقرة األولى من المادة 

یعاقــب بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات :" ، حیــث جــاء فیهــا 1996مدونــة التجــارة لســنة 
درهـم، دون أن تقـل قیمتهـا عـن خمسـة وعشـرون  10000و  2000غرامة مالیة تتراوح بـین وب

  .في المائة من مبلغ الشیك أو من الخصائص
  ." ساحب الشیك الذي أغفل أو لم یقم بتوفیر مؤونة الشیك قصد أدائه عند تقدیمه -1

ار أو إصـد: ولتحقق جریمة إصدار الشیك بدون مؤونة یتعین توافر ثالثـة عناصـر وهـي
، تقــدیم )الفقــرة الثانیــة(، إغفــال الحفــاظ علــى المؤونــة أو تكوینهــا )الفقــرة األولــى(سـحب الشــیك 
  ).الفقرة الثالثة(الشیك للوفاء

  
  .إصدار أو سحب الشیك: الفقرة األولى

                                                
ملیــون عــارض أداء تمــت وقــد وصــل عــدد عــوارض األداء التــي تــم التصــریح  بهــا منــذ صــدور القــانون التجــاري حــوالي  - 1

، وهــو رقــم یعــادل )ملیــون دوالر3.2 (ملیــار درهــم  27،1منهــا، وبلــغ إجمــالي القضــایا التــي تــتم تســویتها  %21،28تســویة 
  .من مجموع نزاعات المصارف المغربیة ونحو نصف الدیون المصرفیة المتنازع علیها   10%
  www.google .ae نقال عن موقع  -
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ویقصـد  2یعد اإلصدار أو السحب الركن المادي األصیل والجوهري في جریمة المؤونة،
ة الشـــیك ودخولـــه فـــي حیـــازة المســـتفید، ویـــتم ذلـــك أثنـــاء تســـلیم بـــه تخلـــي الســـاحب عـــن حیـــاز 

، )مادیــا وقانونیــا(الســاحب الشــیك للمســتفید، تســلیما مصــحوبا بــإرادة التخلــي عــن حیازتــه نهائیــا
بحیــث یــتم طـــرح، الشــیك للتــداول لتســـري علیــه الحمایـــة القانونیــة التــي أســـبغها القــانون علـــى 

   3ؤونةالشیك بالعقاب في حالة إصداره بدون م
وبالتالي فتسلیم الشیك إلى المسـتفید یجـب أن یكـون نهائیـا، فـإذا مـا قـام السـاحب بتسـلیم 
الشیك مثال على سبیل الودیعة، فإن هذا التسلیم ال یكون نهائیا في هـذه الحالـة، وبالتـالي فـإن 

لشـیك فالساحب الذي یقـوم بتحـریم وتوقیـع ا  4.فعل اإلصدار ال یتحقق قانونا وتنعدم الجریمة 
مــع احتفاظــه بــه، ثــم یضــیع منــه، ال یتعــرض للمســاءلة فــي حالــة مــا إذا تبــین أنــه لــم یكــن لــه 
نمــا  ٕ مؤونــة قائمــة وقابلــة للتصــرف فیهــا، عــل اعتبــار أن فعــل اإلصــدار لــم یــتم مــن مجانیــة، وا

    5عمله هذا قد اقتصر فقط على مجرد األعمال التحضریة 
لفقــه المغربــي أن واقعــة اإلصــدار لــم تعــد ویمكــن القــول، تأییــدا لمــا ذهــب إلیــه بعــض ا

تكتســي فــي إطــار جریمــة الســاحب المرتبطــة بالمؤونــة، تلــك األهمیــة التــي كانــت لهــا فــي ظــل 
 1996القواعد الواردة في القانون الجنائي، قبل دخول الكتاب الثالث مـن مدونـة التجـارة لسـنة 

متمثـل فـي إصـدار شـیك بـدون حیز التنفیذ، حیث إن تلك القواعد كانت تجـرم فعـل السـاحب ال
رصید، ولیس فعله المتمثل في إغفال الحفاظ على المؤونة  أو تكوینها قصد أداء الشیك عنـد 

   6.تقدیمه للوفاء
                                                

  .اعيأمحمد شكري السب - 2
یولیـوز  83، إشكاالت تجریم الشیك في ضوء التشریع الجدید، مقال منشور في مجلة األمـن ، العـدد المستاريإلله عبد ا - 3

    40-32، ص 2000
، سلســلة الدراســات 1988، إصــدار الشــیك بــدون رصــید فــي التشــریع المغربــي، الطبعــة الثانیــة، بتــاریخ محمــد أوغــریس  - 4

  القانونیة، ص 
، مقـال منشـور فـي مجلـة األمـن الـوطني، العــدد ، اشـكاالت تجـریم الشـیك فـي ضـوء التشـریع الجدیـد المسـتارياإللـه عبـد - 5

  .31، ص 2002-1423-42، السنة 215
امحمد فروجي، انعدام المؤونة أو عدم كفایتها كجریمة من جرائم الشیك ، إشـكاالت التطبیـق، مقـال منشـور فـي المجلـة   - 6

   10، ص 2002األعمال و المقاوالت، العدد االول ، دجنبر المغربیة لقانون 
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أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فنجده قد بادر إلى إلغاء جنحة إصـدار شـیك بـدون رصـید 
علـــى تجـــریم ســـحب  ، واقتصـــر فقـــط1991دیســـمبر  30بمقتضـــى القـــانون الصـــادر بتـــاریخ 

ـــل خطـــورة خاصـــة تســـتحق  ـــأن هـــذا الســـلوك، یمث ـــه ب ـــا من الرصـــید بعـــد إصـــدار الشـــیك، إیمان
، وبالتالي عاقب كل من یقوم بإصدار الشیك ویعمل فـي نفـس الوقـت علـى 7المواجهة الجنائیة

  .من القانون الفرنسي 66سحب الرصید أو جزء منه، وذلك بمقتضى الفقرة األولى من المادة 
ص القانون المصري، فـإن الـركن المـادي لجریمـة إصـدار لـیس لـه مقابـل وفـاء، وبخصو 

شـــیك لــیس هـــو مجـــرد هــو إصـــدار الشــیك وتســـلیمه للمســـتفید، وبالتــالي فـــإن معنــى إصـــدار ال
، بــل البــد مــن تســلیمه إلــى المســتفید منــه حتــى تنســحب علیــه الحمایــة القانونیــة إذا لــم تحریــره 

  .8یكن له مقابل الوفاء
، 1993مــاي  12ســارت علیــه محكمــة الــنقض المصــریة فــي قــرار لهــا بتــاریخ وهــذا مــا 
أن جریمة إعطاء شیك بدون رصید تتم بمجرد إعطاء الساحب الشیك إلـى : "حیث جاء فیـه

المستفید مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابـل للسـحب فـي تـاریخ االسـتحقاق، أمـا تقـدیم 
ان الجریمــة، بــل هــو إجــراء مــادي یتجــه إلــى الشــیك إلــى البنــك فــال شــأن لــه فــي تــوافر أركــ

  .9"استیفاء مقابل الشیك
ـــد مـــن الســـاحبین یقومـــون بإصـــدار   ـــه فـــي الوقـــت الـــراهن هنـــاك العدی ویمكـــن القـــول، أن
شیكات مسحوبة على عدة مؤسسات بنكیة ولصالح عدة مستفیدین، علـى أمـل أنهـم سـیقومون 

                                                
، دار النهضــة 2000مایـة الجنائیـة للشـیك فـي القـانون فـي ظـل قـانون التجـارة الجدیـد، الطبعـة األولـى محمـد كبـیش، الح - 7

  .108العربیة، القاهرة، ص
، المكتــب الفنــي 1999لســنة  17الجدیــد رقــم راشــد فهــیم، الشــیك مــن الناحیــة التجاریــة والجنائیــة طبقــا لقــانون التجــارة  - 8

  .232، صفحة 2000لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى 
یراجــع أیضــا محمــد محمــود المصــري، أحكــام الشــیك مــدنیا وجنائیــا، طبعــة مزیــدة ومنقحــة، دون اإلشــارة إلــى الســنة، دار  -

  .232المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، ص 
، دار محمـود للنشـر واالتوزیـع، 1996ي، جـرائم الشـیك وفقـا ألحـدث أحكـام محكمـة الـنقض، طبعـة محمد عبد الحمید األلفـ -

  .18ص 
، أورده إبــراهیم ســید أحمــد، البــراءة واإلدانــة فــي جــرائم النصــب 1993مــاي  12ق جلســة  60لســنة  20470طعــن رقــم  - 9

  .115ریة، ص ، االسكند2001وخیانة األمانة والشیك بدون رصید، دار الكتاب الذهبي، 
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ـــوم المســـ ـــل أن یق ـــدیم الشـــیكات مـــن أجـــل بتغذیـــة حســـاباتهم فـــي أقـــرب فرصـــة، وقب تفیدون بتق
ن تمكـــن الســـاحبون مـــن  ٕ اســـتخالص قیمتهـــا، وذلـــك عـــن طریـــق إصـــدار شـــیك بـــدون مؤونـــة وا
الحصول على مقابل وفاء لهـذه الشـیكات، علـى اعتبـار أنـه فـي تـاریخ اإلصـدار لـم یكـن لهـذه 

  .10الشیكات مقابالت وفاء بها
  .ھاإغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوین: الفقرة الثانیة

مـن مدونـة التجـارة، أن  316یستنتج من خالل البند األول مـن الفقـرة األولـى مـن المـادة 
إصدار الشیك لم یعد عنصرا كافیا لتحقق جریمة الساحب المتعلقة بالمؤونة، بل األمر یستلزم 
فقـط أن یكـون هنـاك إغفـال مـن السـاحب فــي الحفـاظ علـى المؤونـة وعـدم قیامـه بتـوفیر مؤونــة 

أدائـه عنـد تقدیمــه، وهـو مـا جعـل بعـض الفقــه المغربـي، یعتبـر هـذه الجریمـة مــن  الشـیك قصـد
، وهكذا فلقیام المسؤولیة الجنائیة عنـد انعـدام المؤونـة أو 11)اإلغفال والتقصیر(جرائم اإلهمال 

عـــدم كفایتهــــا أو كونهــــا غیــــر قابلــــة للتصــــرف یـــوم تقــــدیم الشــــیك لــــألداء، فــــاألمر ال یتطلــــب 
ســمى بــالركن المعنــوي، أي ال یهــم أن یكــون الجــاني متــوفر علــى القصــد بالضــرورة تــوافر مــا ی

مــن القــانون الجنــائي المغربــي،  543عكــس مــاهو علیــه األمــر فــي إطــار الفصــل . 12الجنــائي
، حیـث جـاء 2004أبریـل  21وهو ما سار علیـه المجلـس األعلـى فـي قـرار لـه صـادر بتـاریخ 

مجـرد إصـدار شـیك وعـدم تـوفیر مؤونتـه جنحة عدم توفیر مؤونـة للشـیك تتحقـق ب: "فیه أن
  . 13..".عند تقدیمه لألداء، وسوء النیة یثبت بمجرد انعدام الرصید أو عدم كفایته

إذن فمسألة سوء أو حسن النیة لم یعـد لهـا دور فـي جریمـة إصـدار الشـیك بـدون مؤونـة 
م المؤونـة، المرتكبة من طرف الساحب، على اعتبار أن هذه الجریمة تكون قائمة بمجرد انعدا

                                                
، مطبعـــة النجـــاح الجدیـــدة، 1998عبـــد الواحـــد العلمـــي، شـــرح القســـم الخـــاص مـــن القـــانون الجنـــائي المغربـــي، طبعـــة  - 10
  .309ص
  .306، ص أحمد شكري السباعي، مرجع سابق - 11

والنشـــر شــركة بابـــل للطباعــة / 2000الربـــاط  -مبــارك الســـعید بــن القائـــد، القــانون الجنـــائي الخــاص، الطبعـــة األولــى - 12
  .266والتوزیع، ص 

، 2005، طبعـة 2قـرار أورده امحمـد لفروجـي، جـرائم الشـیك وعقوباتهـا الجنائیـة والمدنیـة، دراسـات قانونیـة ومعمقـة عـدد - 13
  .148 -147 -146البیضاء، ص  مطبعة النجاح الجدیدة، الدار
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سـواء كـان السـاحب حســن النیـة أم سـیئها وبغــض النظـر عـن الظــروف واألسـباب التـي حالــت 
دون قیـــام الســــاحب بتكـــوین مقابــــل الوفـــاء، ألن جریمــــة الســـاحب المرتبطــــة بالمؤونـــة جریمــــة 

  .اقتصادیة ولیست جریمة عادیة
على تكوینهـا ألداء وبالتالي فإن الساحب یلزم بالحفاظ على المؤونة الالزمة وكذا العمل 

الشـیك عنــد تقدیمــه للوفــاء إلـى المؤسســة البنكیــة المســحوب علیهـا، كمــا یجــب علیــه أن یراقــب 
فبرایـر  25حساباته وأن یضبطها بدقة، وهو ما جاء فـي قـرار للمجلـس األعلـى صـادر بتـاریخ 

إن اإلقــدام علــى إصــدار شــیكین یبــرهن فــي الحقیقــة علــى وجــود : "، حیــث جــاء فیــه2004
قــائم وقابــل لــألداء، وأن الســاحب علیــه أن یتتبــع حســاباته إلــى حــین اســتیفاء مبلــغ  رصــید

  .14"الشیك، وأن إغالق الحساب یعتبر عنصرا من عناصر سوء النیة
  
  
  

أما بالنسبة للمشرع المصري، فنجده یتطلب في جریمة إعطاء شیك بدون رصید، تـوافر 
، 15بحیــث یكفــي تــوفر الــركن المعنــوي القصــد الجنــائي العــام، ولــیس القصــد الجنــائي الخــاص،

  .16أي علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاء أثناء إصداره للشیك

                                                
  .03/ 18576، ملف جنحي عدد 2004أبریل  25المؤرخ بتارخ  10/ 590قرار رقم  - 14
أحمـد أبـو الـروس، جـرائم السـرقات والنصـب وجنایـة األمانـة والشـیك بـدون رصـید، الموسـوعة الجنائیـة الحدیثـة، الكتـاب  - 15

  .763، االسكندریة، ص 2001الثاني، طبعة 
  .60، ص 1987شیك بدون رصید علما وعمال، الطبعة اصدار محمد  جمعة عبد القادر، جریمة  - 16
  .118ق، ص محمد  كبیش، مرجع ساب -
، الكتـــاب الثالـــث، جـــرائم إصـــدار الشـــیك بـــدون رصـــید، منشـــأة المعـــارف، عبـــد الحمیـــد الشـــواربي، شـــرح قـــانون العقوبـــات -

  .50االسكندریة، مطبعة روایال، ص 
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ســـوء : "لهــا، حیــث جــاء فیــه وهــو مــا اتجهــت إلیــه محكمــة الــنقض المصــریة فــي قــرار
یتحقق فـي جریمـة إعطـاء شـیك ال یقابلـه رصـید بمجـرد علـم  -وهو القصد الجنائي -النیة

  .17..."ل وفاء للشیك في تاریخ سحبهالساحب بعدم وجود مقاب
جریمــة إعطــاء شــیك بغیــر رصــید تــتم بمجــرد : "وكــذلك فــي قــرار آخــر والــذي جــاء فیــه

  .18"إعطاء الساحب الشیك إلى المستفید مع علمه بأنه لیس له رصید قابل للسحب
وهـو نفــس االتجــاه الــذي سـار فیــه المشــرع الســعودي، حیـث نــص علــى أن القصــد العــام 

لساحب بمجرد إعطائه شیكا مع علمه بعدم وجـود رصـید قـائم وقابـل للسـحب وأن یتوفر لدى ا
  .19هذا العلم مفترض في حق الساحب

  .تقدیم الشیك للوفاء: الفقرة الثالثة
ال تتحقـق جریمـة السـاحب المرتبطـة بالمؤونـة إال مـن تـاریخ تقـدیم الشـیك للوفـاء، وذلــك  

مـن مدونـة التجـارة، عكـس مـا  316ن المـادة حسب مقتضیات البند األول من الفقرة األولـى مـ
هــو علیــه األمــر فــي القــانون القــدیم، حیــث كــان یعتمــد بتــاریخ إصــدار الشــیك، وبالتــالي یعتبــر 
تاریخ تقدیم الشیك هو المحك والوقت الحقیقـي إلنجـاز الوفـاء هـو الـذي یعتـد بـه للقـول بتحقـق 

ظــروف الحامــل ورغبتــه، إمــا یــوم  جریمــة الســاحب المتعلقــة بالمؤونــة، هــذا التقــدیم یــتم بحســب
ما داخل األجل القانوني لتقدیمه للوفاء إلى المسحوب علیه ٕ   .20إصدار الشیك، وا

وتقـدیم الشــیك لــألداء، یـتم اإلعــداد بــه، فیمـا یخــص ارتكــاب جریمـة إغفــال الحفــاظ علــى 
لـذي یـتم المؤونة أو تكوینها قصد أداء الشـیك عنـد تقدیمـه للوفـاء، سـواء تعلـق األمـر بالتقـدیم ا

بشبابیك المؤسسة البنكیة، أم بذلك الذي یقع بغرفة المقاصة من طرف المؤسسة البنكیـة التـي 
  .یدفع إلیها الحامل الشیك من أجل استخالصه

                                                
، أورده إبراهیم حامد طنطـاوي، المسـؤولیة الجنائیـة عـن 55، رقم 17، أحكام النقض، س 1966مارس  8نقض بتاریخ  - 17

   .131، ص 1994شیك، الطبعة األولى جرائم ال
  .115، أورده إبراهیم سید أحمد، مرجع سابق، ص 2/5/1991ق جلسة  59لسنة  11682قرار رقم   - 18

م، معهـــد اإلدارة  1995 -هـــ1416عبـــد اهللا محمــد العمرانــي، األوراق التجاریـــة فــي النظــام الســعودي، الطبعـــة الثانیــة  - 19
  336العامةـ، ص 

شكاالته القانونیة والعملیة والعملیة، مرجع سابق، ص امحمد لفر  - 20 ٕ   .338وجي، الشیك وا
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من مدونة التجارة، نجـده یعاقـب سـاحب الشـیك إذا أغفـل أو  316وبالرجوع إلى الفصل 
وبــة حبســیة مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات لــم یقــم بتــوفیر مؤونــة الشــیك عنــد تقدیمــه للوفــاء، بعق

درهـــم دون أن تقـــل قیمتهـــا عـــن خمســـة وعشـــرین فـــي  10000و  2000وبغرامــة تتـــراوح بـــین 
  .المائة من مبلغ الشیك أو من الخصاص

ویخضــع لهــذه العقوبــة وكــذلك الغرامــة المالیــة، ســاحب الشــیك ســواء كــان یحمــل لصــالح 
 14لمجلـس األعلـى فـي قـرار لـه بتـاریخ نفسه، أم كـان ممـثال لشـخص معنـوي، وهـو مـا أكـده ا

إن مسؤولیة عدم توفر حساب الشركة على مقابل الشیكات : "، حیث جاء فیه2004یولیوز 
یعاقــب ســاحب ولــیس  316التــي ســحبها الســاحب باســم الشــركة تقــع علیــه لكــون الفصــل 

  .21"صاحب الحساب
شـاركا أو مسـاهما إضافة إلى هذا، فإن الساحب لحساب الغیر قد یسأل بدوره إن كـان م

  .في جریمة إصدار الشیك بدون مؤونة بناء على القواعد العامة للقانون الجنائي
وبخصوص وقف تنفیذ العقوبة فتكون فقط في حالة ما إذا تعلـق األمـر بعقوبـات حبسـیة 

، أمـا ظـروف تخفیـف عقوبـة الحـبس سـواء بالنسـبة للسـاحب أم المسـاهمین أم 22دون الغرامات
ـــ ـــد ت ـــي تخـــول  325م التنصـــیص علیهـــا بمقتضـــى المـــادة الشـــركاء، فق ـــة التجـــارة الت مـــن مدون

للقاضي إمكانیة تخفیف العقوبة أو إسقاطها إذا استطاع ساحب الشیك تـوفیر تكـوین أو إتمـام 
  .المؤونة في ظرف عشرین یوما من تاریخ التقدیم

لى جانب العقوبات األصلیة، نص المشرع في مدونة التجـارة، علـى عقوبـات إ ٕ ضـافیة، وا
من إصدار الشیكات خـالل مـدة تتـراوح بـین سـنة وخمـس سـنوات،  23تتمثل في المنع القضائي

كما یجوز للمحكمة في هذه  الحالة، أن تأمر بنشر ملخص الحكم القاضي بالمنع في الجرائد 
ـــي تحـــددها وعلـــى نفقـــة المحكـــوم علیـــه، وتعتبـــر عقوبـــة المنـــع  ـــي تعینهـــا طبقـــا للكیفیـــة الت الت

                                                
أورده امحمــد لفروجــي، جــرائم  04/ 5841ملــف جنحــي عــدد  -2004 -07 -14المــؤرخ فــي  10/ 1975قــرار عــدد  - 21

  .134الشیك وعقوباتها الجنائیة والمدنیة، مرجع سابق، ص 
  .من مدونة التجارة 324تراجع المادة  - 22
  .442، مراكش، ص 2002، الطبعة الثانیة )الشیك -السند ألمر -الكمبیالة(محمد الشافعي، األوراق التجاریة  - 23
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التـــي تصـــدرها المؤسســـة البنكیـــة كجـــزاء  24ازیـــة، بخـــالف عقوبـــة المنـــع البنكـــيالقضـــائي جو 
للســـاحب الغیـــر المتـــوفر علـــى مؤونـــة كافیـــة للوفـــاء بمبلـــغ الشـــیك، وذلـــك بـــالمنع مـــن إصـــدار 

  .الشیكات خالل مدة عشر سنوات
ویهــدف كــل مــن المنــع القضــائي والبنكــي، إلــى حمایــة عنصــر الثقــة فــي الشــیك كورقــة 

  .25كما تحمي الحامل من ساحب یتالعب في تعامله بالورقة التجاریة المذكورةتجاریة هامة، 
، یمكــن أن )مــن مدونــة التجــارة 313الفصــل (ونخلــص، للقــول أن عقوبــة المنــع البنكــي 

تزول عن الساحب الذي صدرت في حقه إذا استطاع الوفاء بالشیك لحاملـه، أو وفـر المؤونـة 
من مدونة التجارة وهـي  314تأدیة غرامة حددتها المادة الكافیة لدى المسحوب علیه، أو قام ب

  :كالتالي
  .من مبلغ الشیك موضوع اإلنذار األول 5%+ 
  .من مبلغ الشیك موضوع اإلنذار الثاني 10%+ 
  .من مبلغ الشیك موضوع اإلنذار الثالث 20%+ 

ــار المنــع وال یــزول، ویتع لــق وتجــب اإلشــارة إلــى أن هنــاك حالــة أخــرى، یتوقــف فیهــا آث
األمـــر بمقاولـــة منعــــت مـــن إصـــدار شــــیكات عـــن وقــــائع ســـابقة لحكـــم فــــتح مســـطرة التســــویة 

  .القضائیة
وباعتبار جریمـة السـاحب المرتبطـة بالمؤونـة، تصـنف مـن ضـمن الجـنح التأدیبیـة، فإنهـا 
تخضـع فـي تقادمهـا لمقتضــیات الفقـرة الثانیـة مــن الفصـل الرابـع مــن قـانون المسـطرة الجنائیــة، 

                                                
، ص 27مصــطفى زروقــي، المقتضــیات الزجریــة فــي مدونــة التجــارة الجدیــدة، مقــال منشــور فــي مجلــة المعیــار، العــدد  - 24
98.  
 -10الجدیـدة، مقـال منشـور فـي مجلـة القصـر، العـدد  نـة التجـارةو سـفیان ادریـوش، آلیـة المنـع البنكـي والقضـائي فـي مد - 25

  .86، ص 2005ینایر 
 -2وكذلك عبد العزیز حضري، الردع البنكي في قضـایا الشـیك، مقـال منشـور بالمجلـة المغربیـة لالقتصـاد والقـانون، عـدد  -

  .56-55-54، ص 2000دجنبر 
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ضــي خمــس ســنوات مــن یــوم ارتكــاب الجنحــة والمتمثلــة فــي تقــدیم الشــیك للوفــاء أي تتقــادم بم
  .وعدم توفر المؤونة الكافیة للقیام بهذا الوفاء

  .تعرض الساحب بصفة غیر صحیحة: المطلب الثاني
األصــل فــي الشـــیك یعــد أداة وفــاء، واجـــب الــدفع بمجــرد اإلطـــالع، أي بمجــرد تقدیمـــه  
ذه القاعدة، یمكن للساحب أن یتعرض على أداء الشـیك، واألمـر إال أنه استثناء من ه. لألداء

بعدم صرف قیمتـه فـي أحـوال محـددة، وألسـباب منصـوص علیهـا فـي إطـار الفقـرة األولـى مـن 
من مدونة التجارة، وتتمثل هذه الحاالت في فقدان الشـیك أو سـرقته أو تزویـره أو  271المادة 

  .26لتسویة أو التصفیة القضائیةاالستعمال التدلیسي له، أو خضوع الحامل ل
والهدف من وراء حصر الحاالت المشروعة للتعرض علـى وفـاء الشـیك لـدى المسـحوب 
علیه، هـو حمایـة ثقـة التعامـل بـه كورقـة تجاریـة، ألن مبـدأ انتقـال المؤونـة إلـى الحامـل بمجـرد 

تبـر ، ولهـذا اع27إصدار الشیك، یتعـارض مـع تمتـع السـاحب بـالحق فـي التعـرض علـى الوفـاء
المشرع تعرض الساحب بصفة غیر صحیحة على وفاء الشیك لـدى المسـحوب علیـه، جریمـة 
معاقب علیها بنفس العقوبة المقررة للساحب الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوینها قصد 

  .أداء الشیك عند تقدیمه
ویقصد بالتعرض غیر الصـحیح، إصـدار أمـر مـن السـاحب أو الحامـل أو المظهـر إلـى 

مؤسسة المسـحوب علیهـا بتجمیـد مبلـغ الشـیك ومنـع أدائـه للمسـتفید منـه، وتتمیـز هـذه الحالـة ال
بوجود مقابل وفاء الشیك لحظة إصـداره، ویظـل ذلـك المقابـل موجـودا إلـى اللحظـة التـي یتقـدم 
فیها المسـتفید إلـى البنـك لصـرف قیمـة الشـیك، وكـل مـا هنالـك أن المسـحوب علیـه یمتنـع عـن 

                                                
حــاالت التــي یــرد علیهــا، النــدوة الثانیــة للعمــل القضــائي والبنكــي، عبــد اإللــه المســتاري، التعــرض علــى أداء الشــیك وال  - 26

   146، ص 1998
شكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص   - 27 ٕ   .345امحمد لفروجي، الشیك وا
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دور أمر من الساحب بعدم دفع قیمته للمسـتفید، وبالتـالي حرمـان هـذا األخیـر الدفع، نتیجة ص
  .28من حقه في الوفاء دون مبرر مشروع

وغالبــــا مــــا یصــــدر األمــــر بــــالتعرض علــــى األداء، حینمــــا یطــــرأ علــــى عالقــــة الســــاحب 
ق أن قـام بإصـداره، وقـد یكـون هـذا ببالمستفید، ما یجعله ال یرغب فـي الوفـاء بالشـیك الـذي سـ

لسبب بارزا في العالقة المدنیة بین الساحب والمستفید، كعدم تسلیم المبیع، أو وقوع الساحب ا
لكــن المســؤولیة الجنائیــة . 29فــي غلــط، وقــد یكــون غیــر مشــروع كالرغبــة فــي الكنایــة للمســتفید

، ألن الشـیك عمـل 30للساحب، تقوم ولو كان هناك سبب مشروع دفعه إلى إصدار هـذا األمـر
 یتأثر بعالقة الساحب بالمستفید، كما انـه یسـتوي فـي هـذه الجریمـة أن یصـدر قانوني مجرد ال

،  ألن السـاحب ملـزم بـأن یحـتفظ 31األمر یعدم الوفاء قبل حلول اجـل اسـتیفاء الشـیك أو بعـده
  .لدى المسحوب علیه دائما بمبلغ یقابل قیمة الشیك الذي أعطاه للمستفید

المشــرع إلــى تجــریم التعــرض غیــر الصــحیح ویمكــن لنــا القــول أن األســباب التــي حــدت ب
علــى الوفــاء، هــي رغبتــه الجامحــة فــي أن یكــون الشــیك أداة وفــاء تقــوم مقــام النقــود، وبالتــالي 

  .32یجب أن یحمل وحده وبذاته عنوان قابلیته للوفاء وقبوله في المعامالت شأنه شأن النقود
ـــنفض المصـــریة فـــي ظـــل المـــادة  ـــانون  337وفـــي هـــذا اإلطـــار ذهبـــت محكمـــة ال مـــن ق

العقوبــات، إلــى اعتبــار أن الجریمــة تتحقــق بمجــرد صــدور أمــر مــن الســاحب إلــى المســحوب 
علیه بعدم الدفع، ولو كان هناك سـبب مشـروع، ذلـك أن مـراد الشـارع مـن العقـاب، هـو حمایـة 

  .33الشیك في التداول وقبوله في المعامالت على أساس أنه یجري فیها مجرى النقود

                                                
عــن جــرائم الشــیك فــي ضــوء الفقــه و أحكــام القضــاء، الطبعــة الثانیــة  –ابــراهیم حامــد طنطــاوي، المســؤولیة الجنائیــة  - 28

  .128المكتبة القانوینة، ص  ،1994
  .112محمد كبیش، مرجع سابق، ص  - 29
أشار إلیه إبراهیم حامـد طنطـاوي، مرجـع سـابق، ص  792ص  296، أحكام النقض، س، س، رقم 8/4/1952نقض  - 30

128.  
  .256، ص 2000، طبعة 1999لسنة  17عبد العزیز سلیم، الشرح التفصیلي للشیك في ظل القانون  - 31
  .128، أشار إلیه إبراهیم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص 29/10/1959نقض  - 32
  .112، أشار إلیه محمد كبیش، مرجع سابق، ص 1958أبریل  8نقض  - 33
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بـــارات الســـابقة، ذهبـــت أغلـــب التشـــریعات إلـــى تجـــریم التعـــرض غیـــر وبنـــاءا علـــى االعت
الصحیح على وفاء الشیك، ومن بینها التشریع المغربي الذي اعتبر فعل الساحب المتمثل في 
التعــرض بصــفة غیــر صــحیحة علــى وفــاء الشــیك لــدى المســحوب علیــه، جریمــة تــتم المعاقبــة 

فـل الحفـاظ علـى المؤونـة أو تكوینهـا قصـد علیها لنفس العقوبة المقـررة ضـد السـاحب الـذي أغ
  .1996من مدونة التجارة لسنة  316أداء الشیك عند تقدیمه للوفاء، وذلك بمقتضى المادة 

مـن قـانون  34/1وقـد سـار فـي نفـس االتجـاه، المشـرع المصـري، وذلـك بمقتضـى المـادة 
أمــر التجــارة، حیــث نــص علــى نــص علــى أن جریمــة التعــرض غیــر الصــحیح، تقــع بإصــدار 
أمـــا . للمســـحوب علیـــه بعـــدم صـــرف الشـــیك فـــي غیـــر الحـــاالت المقـــررة قانونـــا لهـــذا التعـــرض

ج من مدونة التجارة بعدم األمر بالتعرض في /034المشرع الفرنسي فقد ألزم بمقتضى المادة 
غیــر الحــاالت التــي أبــاح فیهــا القــانون إصــدار هــذا األمــر، ممــا یعنــي أن التعــرض فــي غیــر 

  .بها تعد فعال مجرما یقتضي العقاب عنهالحاالت المسموح 
وما تجدر اإلشـارة إلیـه هنـا، أن جریمـة التعـرض بصـفة غیـر صـحیحة لـدى المسـحوب  

علیه في التشریع المغربي لیست جریمة جدیدة، ألنهـا كانـت تعتبـر بمثابـة إصـدار شـیك بـدون 
مقتضیات الكتـاب رصید في ظل القواعد الزجریة المطبقة على جرائم الشیك، قبل بدء العمل ب

  .34الثالث من مدونة التجارة
غیــر أن الجدیــد فــي هــذه الجریمــة، هــو أنهــا انفصــلت عــن جریمــة إصــدار الشــیك بــدون 
رصید، وأصبحت جریمة مسـتقلة وقائمـة الـذات تحـت تسـمیة جریمـة سـاحب الشـیك المتعـرض 

ى بصـــفة غیـــر صـــحیحة لـــدى المســـحوب علیـــه، كمـــا أنهـــا لـــم تعـــد جریمـــة عمدیـــة مرتكـــزة علـــ
 7مـن القـانون الجنـائي، والمـادة  547عنصر سوء النیة الذي كان معموال به في ظل الفصـل 

، فقـد تحولـت هـذه الجریمـة إلـى جریمـة 35المنسـوخ بصـفة ضـمنیة 1939ینـایر  19من ظهیر 
مادیة، تتحقق بمجرد ثبوت عدم صحة التعرض على الوفاء، وذلك بصرف النظر عـن حسـن 

لسبب الـذي دفعـه إلـى القیـام بـالتعرض عـن األداء متـى كـان هـذا أو سوء نیة الساحب، وكذا ا
                                                

شكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص  - 34 ٕ   .346امحمد لفروجي، الشیك وا
  .344شكري السباعي، مرجع سابق، ص  - 35
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 271التعرض خارج عن األسباب المشروعة التي عددها المشرع في الفقرة األولى من المـادة 
  .36من مدونة التجارة

وبهذا یكون المشرع المغربي قد سار على خالف ما سار علیه نظیره الفرنسي، الذي ما 
الجنــائي الخــاص فــي جریمــة التعــرض بصــفة غیــر صــحیحة علــى یــزال یشــترط تــوافر القصــد 

وفاء الشیك لدى المسـحوب علیـه، والمتمثـل فـي توجـه نیـة هـذا السـاحب إلـى المسـاس بحقـوق 
  . 37الغیر

وقد أدى اشتراط المشرع الفرنسي لتوافر القصد الجنائي الخـاص فـي هـذه الجریمـة، إلـى 
ـــق، خ ـــوع والتحق ـــة الوق ـــرة قلیل ـــنقض أن صـــارت هـــذه األخی ـــرار محكمـــة ال اصـــة بعـــد صـــدور ق

، والــذي ذهبــت فیــه إلــى اعتبــار ســاحب الشــیك المتعــرض 1958أبریــل  21الفرنســیة بتــاریخ 
ـــه یلحـــق  ـــم بأن ـــى عل ـــه للحامـــل، یكـــون عل ـــذي ال یســـتطیع إثبـــات عـــدم مدیونیت ـــه، ال علـــى وفات

  .38بتعرضه هذا مساسا بحقوق الغیر
شترط توافر القصد الجنائي لقیام جریمة ونرى أن المشرع المغربي كان موفقا عندها لم ی

ـــة  ـــة، هـــو حمای ـــي هـــذه الحال ـــاب ف ـــاط التجـــریح والعق ـــر صـــحیحة، ألن من التعـــرض بصـــفة غی
  .التعامل بالشیك كورقة تجاریة لها كفایة ذاتیة، ال حمایة الساحب في إطار عالقته بالحامل

فـي الفقـرة األولـى  وما تجدر اإلشارة إلیه في هذا المقام، أن العقوبات المنصـوص علیهـا
نمـا تمتـد  316من المادة  ٕ من مدونة التجارة، ال تقتصر على الساحب الحساب البنكي فقـط، وا

إلــى لتشــمل كــل األشــخاص الــذین یمكــنهم التعــرض علــى الوفــاء، كالوكیــل المفــوض إلیــه أمــر 
 تشغیل الحساب البنكي المفتوح، باسم شخص معنوي، وذلك من دون اشتراط توافر سوء النیـة

نما تتحقق الجریمة بمجرد صدور التعرض بصفة غیر صحیحة ٕ   .في أي منهم، وا
إذا ما قـام : أما بالنسبة للتشریع الفرنسي، فإن األمر یختلف، وذلك على التفصیل التالي

ـــه یســـأل كفاعـــل فـــي هـــذه الجریمـــة ویســـأل  ـــالتعرض بنـــاء علـــى طلـــب الســـاحب، فإن الوكیـــل ب
                                                

36 -  ٕ   .346شكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص امحمد لفروجي، الشیك وا
  .1991و  1975ینایر  3المعدل بمقتضى قانون  1935من مرسوم تشریعي فرنسي  66المادة   - 37

38 - Cour de cassation française- Arrêt cri minel – 21 avril 1986, RID com 1987. 
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تفــاق، ألن ذلــك یفتــرض تــوافر القصــد الجنــائي الســاحب كشــریك عــن طریــق التحــریض أو اال
لدى الوكیل، أما إذا انتفى قصده كأن یعتقد مثال وبناءا على ما أفاد به السـاحب بوجـود حالـة 
من الحاالت التي تبیح، إصدار هذا األمر، فإن الوكیل تنتفي مسؤولیة النتفاء الركن المعنـوي 

  .عد العامة في قانون العقوباتلدیه، ویسأل الساحب كفاعل معنوي تطبیقا للقوا
ــم التعــرض مــن قبــل الشــریك فــي الحســاب المشــترك، فإنــه یســأل  ــة مــا إذا ت أمــا فــي حال
لوحده إن قام بالتعرض بمفرده دون اتفاق مع الساحب وتوافر القصد الجنائي، أما إن تعـرض 
بصــفة غیــر صــحیحة علــى الوفــاء وباتفــاق مــع الســاحب، فــإن هــذا األخیــر یســأل أیضــا عــن 

  . 39التحریض أو االتفاق وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات
فمـاذا عـن الغیـر المتعـرض . كان هذا بالنسبة للساحب لمن یجوز له التعرض نیابة عنه

  بصفة غیر صحیحة، هل تطبق علیه نفس العقوبات؟
مـن البد مـن التمییـز فـي البدایـة بـین المعارضـة العادیـة التـي لـم یثبـت أنهـا تمـت بتـدبیر 

  .الساحب أو بتحریض منه، وهنا ال یمكن القول بجوازها
، أن العقـاب الخــاص بجریمـة التعــرض بصـفة غیــر 40أمـا العقوبـة فنــرى مـع بعــض الفقـه

صحیحة على وفاء الشیك لدى المسحوب علیه تتعلق بالساحب ولمـن یجـوز لهـم قانونـا القیـام 
على أي متعرض آخـر ولـو تلعـق  بهذا التعرض فقط، مما یعني استبعاد تطبیق هذه العقوبات

  .األمر بذوي حقوق الساحب
وبعد كل ما قیل في هـذا الموضـوع، ال بـد مـن التسـاؤل حـول متـى یكـون التعـرض علـى 
الوفاء غیر صحیح؟ یكون التعرض على وفاء الشیك لـدى المؤسسـة البنكیـة المسـحوب علیهـا 

لى إحدى الحاالت الخمـس غیر صحیح، كلما كان التعرض الذي قام به الساحب غیر قائم ع
المسموح بها قانونا والوارد ذكرها بصـفة حصـریة، وذلـك بصـرف النظـر عمـا إذا كـان تعرضـه 
قد وقع خالل أم خارج المـدة التـي یجـوز داخلهـا لحامـل الشـیك الرجـوع علـى المؤسسـة البنكیـة 

                                                
  .114محمد كبیش، مرجع سابق، ص  - 39
شكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص امحمد لفرو  - 40 ٕ   .350جي، الشیك وا
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مـن مدونـة  295، طبقا ألحكام الفقرة الثالثـة مـن المـادة 41المسحوب علیها للوفاء بقیمة الشیك
  .42التجارة

ونشیر في األخیر إلـى أن التعـرض بصـفة غیـر صـحیحة لـدى المسـحوب علیـه، تترتـب 
عنه عدة إشكاالت، أهمهـا اإلشـكال المـرتبط بإصـدار رئـیس المحكمـة التجاریـة بصـفته قاضـیا 
للمستعجالت، أمرا برفع الید عن التعرض بالرغم من وجود دعوى أصلیة في الموضوع، طبقا 

من مدونة التجارة، حیث یطرح تساؤل مهم حول مـا  271یات الفقرة األخیرة من المادة لمقتض
إذا كان ذلك یعني أن التعرض الصادر من الساحب عن الوفاء هو تعرض واقـع بصـفة غیـر 

مـــن  316صــحیحة، فتـــتم متابعتـــه بالجریمــة المنصـــوص علیهـــا فــي الفقـــرة الثانیـــة مــن المـــادة 
بـــالرغم مـــن صـــدور وتنفیـــذ األمـــر االســـتعجالي  –ابـــة العامـــة تمتنـــع مدونـــة التجـــارة، أم أن النی

عن تحریك الـدعوى العمومیـة ضـد السـاحب المتعـرض، یـتم  -القاضي برفع الید عن التعرض
  .الفصل في الدعوى األصلیة

ـــأن األمـــر عـــن رئـــیس  ـــا، ألن القـــول ب ـــر إشـــكاال حقیقی ـــى هـــذا التســـاؤل، یثی الجـــواب عل
ثباتا لعدم صـحة التعـرض الـذي قـام بـه السـاحب مـن شـأنه أن المحكمة التجاریة، یعد تأك ٕ یدا وا

یجعل هذا األخیر متهما بجریمة التعرض بصفة غیر صحیحة، فـي حـین أنـه قـد یكـون مجـرد 
، ومن شأن هذا أن یثیر عدة 43ضحیة لجریمة االستعمال التدلیسي للشیك أو تزویره أو سرقته

  .اشكاالت عملیة
العمومیــة وفــتح المتابعــة والنظــر فیهــا البــد مــن انتظــار مــا  ونــرى أنــه قبــل إقامــة الــدعوى

ستســـفر عنـــه دعـــوى الموضـــوع األصـــلیة، ألن البـــت فیهـــا هـــو الـــذي یقـــرر وحـــده مـــا إذا كـــان 
  .تعرض الساحب بصفة غیر صحیحة، یستوجب المتابعة والعقاب، أم أنه تعرض صحیح

                                                
  .348امحمد لفروجي، الشیك واشكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص  - 41
  .261عبد العزیز سلیم، مرجع سابق، ص  -

نقضــاء أجــل تتقــادم دعــوى حامـل الشــیك ضــد المســحوب علیـه بمضــي ســنة ابتـداءا مــن ا: "نمــص هـذه الفقــرة علــى أنـه - 42
  ".االتقدیم

  .349امحمد لفروجي، الشیك واشكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص  - 43
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" ض بصـفة غیـر صـحیحةجریمـة التعـر "الذي یطالب بإلغاء  44وفي الختام نشید باالتجاه
لكــون اشــكاالت هــذه الــدعوى العمومیــة معقــدة جــدا، وألن فــي رفــع الیــد والــدعوى األصــلیة فــي 
الموضـــوع والتعویضـــات عـــن األضـــرار الالحقـــة بالحامـــل مـــن جـــراء التعـــرض غیـــر المشـــروع  
یغنــي عــن هــذا التجــریم، خاصــة وأن هنــاك بعــض التشــریعات تجیــز للســاحب التعــرض علــى 

  .وقت طالما كان مبنیا على سبب مشروع الوفاء في أي

                                                
  .316أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص  - 44
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  . جرائم المستفید: المبحث الثاني
تشـتمل هـذه الجریمـة فـي قبــول أو تظهیـر الشـیك علـى ســبیل الضـمان، وهـذه األخیـرة لــم 

 26، إلى أن أصدر المشرع مدونة القانون الجنائي لـ 1939ینایر  19تكن مجرمة في ظهیر 
والمستفید في جریمة الشیك على سبیل الضمان،  ، حیث عاقب كل من الساحب1962نونبر 

یعاقـب بـالحبس مـن " 316وحافظت مدونة التجارة علـى هـذه الجریمـة حسـب لقـت هـذه المـادة 
درهــم دون تقــل قیمتهــا عــن  10.000و  2000ســتة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة تتــراوح بــین 

  .......خمس وعشرین في المائة من مبلغ الشیك أو من ال
عــن علــم بقبــول أو تظهیــر یشــترط أن ال یــتخلص فــورا وأن یحــتفظ بــه  كــل شــخص قــام"

  ".على سبیل الضمان
وأهــم مــا یســتنتج مــن هــذه المــادة أنهــا اســتبعدت مــن مجــال التجــریح الســاحب وادخلــت 

  :المظهر تحت طائلة العقاب

بیل : المطلب األول ى س ي عل ر الت أركان جریمة فبول أو تظھی
  .الضمان

  .ركن مادي ركن معنوي: بد من توفر ركنین لقیام هذه الجریمة ال
  .الركن المادي: الفقرة األولى

قبول شیك بشرط أن ال یتخلص فورا إذن یحتفظ به بل الضمان لقد انتقد األسـتاذ : أوال 
كل شخص قام عن علـم بقبـول –من مدونة التجارة  316من المادة  6لفروجي صیاغة الفقرة 

جـاءت معیبـة ال تفـي بالمقصـود بحیـث أن الفعـل المجـرم على أساس أنهـا ...أو تظهیر الشیك
الذي ال یجـوز أن یخضـع لـه الشـیك كمـا تـنص علـى ذلـك الفقـرة األولـى " القبول"ال یتمثل في 
نمــا یتمثــل أساســا فــي  242مــن المــادة  ٕ كمــا ورد فــي " قبــول تســلم الشــیك"مــن مدونــة التجــارة وا

  .الصیاغة الفرقة السادسة
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علیـــه بــأي عقوبـــة جنائیــة كـــل أن الجـــزاء المقــرر فـــي حالـــة فقبــول الشـــیك غیــر معاقـــب 
إخضـاع الشـیك للقبـول ال یتعــدى بطـالن السـیاق الــذي یفیـد ذلـك مــع بقـاء الشـیك صــحیحا إذا 

  . 45كانت شروط صحته متوافرة
نمــا بالتســـلیم  ٕ عــالن القبـــول وا ٕ وبنــاء علــى مـــا ســبق ذكـــره فــإن الفعـــل ال یتحقــق بمجـــرد وا

بـر مرتكبـا للجریمـة مـن أعلـن للسـاحب موافقتـه الشـفویة أو الكتابیـة الفعلي للشیك، لـذلك ال یعت
على تسلم الشیك دون مؤونة أو مع شرط عدم صرخة فورا، ألنه مـادام لـم یتسـلم الشـیك فعـال 
فإن مجرد الموافقة ال تكون فعال مادیا مـن جهـة ، ولیسـت نهائیـة مـن جهـة نائمـة إذ یمكـن أن 

  .46یتراجع عنها فال یتسلم الشیك
ن احـتفظ بـه علـى سـبیل الضـمان فـالتظهیر : انیاث ٕ تظهیر شـیك شـرط ال یـتخلص فـورا وا

هو تصرف قانوني بمقتضاه بنقل المظهر إلى المظهر إلیه ملكیة الحق الثابـت فـي الشـیك أو 
  .الستفائه من السحوب علیه في تاریخ اإلصدار

علــى ســبیل  ویتضــح مــن هــذا التعریــف أن التظهیــر نــوعین تظهیــر ســائل للملكیــة وآخــر
ــم تبــین مــا إذا كانــت الجریمــة تتحقــق فقــط فــي التظهیــر  316مــن المــادة  6التوكیــل والفقــرة  ل

  .الناقل الملكیة إلى التظهیر التوكیلي
فـي المـادة  6إال أننا تعتقد أن التظهیر الناقل على الملكیـة التـوكیلي نظـرا لعمومیـة الفقـرة

، ســیكون بمثابــة حبلــة بیــد المظهــر بحیــث كمــا أن التظهیــر التــوكیلي مــن نطــاق التجــریم 316
  .سیعمد على تظهیر الشیك على سبیل الضمان تظهیرا توكیلي، لیمنع من العقاب

، اقتصـرت 534،2عكس ما أوردنا أعاله نجد قانون التجارة الجدیدة المغربي في المادة 
  .47على تجریم التظهیر الناقل للملكیة دون التظهیر التوكیلي

                                                
شكاالته القانونیة والعملیة"محمد لفروجي،  - 45 ٕ   .362 -361: ، مرجع سابق، ص"الشیك وا
  .365الجزء الثاني، ص  -الخاص الجنائيامحمد الخملیشي، القانون  - 46
  .2000، ط .146محمود كبیش، الحمایة الجنائیة للشیك في ظل قانون التجارة الجدیدة، ص  - 47
یعاقــب بالعقوبــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســابقة كــل مــن ظهــر لغیــره  شــیكا نــاقال للملكیــة او علــى " 2-534المــادة  -

  .لحامله  rمتحف الوثائ
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فــي هــذه الجریمـة ال یكتمــل بمجــرد كتابــة التصــفیر علــى  ى أن النشــاطوتجـدر اإلشــارة إلــ
نما یجـب تسـلیم الشـیك للمعنـي التـالي أو لوكلیـه، كمـا أن الجریمـة ال تقـوم إذ  ٕ الشیك وتوقیفه وا

  .48تسلم المستفید الشیك لوكیله وألي شخص آخر لالحتفاظ به على سبیل األمانة
على وجه الضمان تقـوم سـواء كـان السـاحب  وجدیر باإلشارة إنها جنحة استعمال الشیك

عكـس  49یملك مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه أم لـم یكـن لدیـه رصـید نظـرا لعمومیـة الـنص
  .50التشریع المغربي الذي اشترط لتحقق الجریمة انعدام الرصید أو عدم قابلیته للصرف

فة عامـة وبهدف تجریم شـیك الضـمان إلـى حمایـة مصـلحة المسـتفید وحمایـة الشـیك بصـ
وذلك باعتباره أداة وفاء یتقدمها الناس في معاملتهم، من أجل ذلك ورغبـة مـن المشـرع فـي أن 
یقع عائقا إضافیا أمـام إصـدار شـیك بـدون رصـید، فإنـه قـرر تعدیـة عقوبـة إصـدار شـیك دون 
رصید بحیث یشمل أیضـا مـن یقـدم علـى التعامـل بـذلك الشـیك وهـو علـى علـم بحقیقتـه، سـواء 

  .51فید األول أم من ظهر إلیه الشیك بعد ذلككان المست
  .الركن المعنوي: الفقرة الثانیة

ــه   ــم"...عبــر المشــرع المغربــي عــن الــركن المعنــوي فــي هــذه الجریمــة یقول ...". عــن عل
  ).6ف -316المادة (

ویتضح من العبارة السابقة أن المشرع یتطلب لقیـام الجریمـة تـوفر القصـد الجنـائي العـام 
والمتمثــل فــي العــم واإلرادة المتجهــین إلــى عناصــر الجریمــة،  -جنــائي الخــاصدون القصــد ال

فیجب أن یعلم المستفید أو المظهر، أن قبوله مثله الشـیك أو تظهیـره هـو علـى سـیل الضـمان 
  .وعدم العرف الفوري

                                                
  .147ص  -بقمرجع سا -محمود كبیش - 48
  .380: ، ص)الشیك –الكمبیالة (دروس في األوراق التجاریة  -أحمد لكوبي - 49
  .من قانون التجارة المصري 534/2تراجع المادة   - 50
  .1995طبعة  330ص  -عبد اهللا عمر العمران، األوراق التجاریة في النظام السعودي - 51
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وال أهمیة للسبب الدافع إلى اشـتراط العرفـي الفـوري للشـیك، فالجریمـة تتحقـق سـواء كـان 
فید تو اتخـــاذ االحتیاطـــات لضــمان تنفیـــذ المســـأقضــائه، ندم وجـــود الرصـــید أو االســبب هـــو عــ

  .52اللتزامه رغم وجود الرصید القائم والقابل للتصرف فیه
ویذهب األستاذ بوزا إلى وجود عدم الخلط بین سوء النیة القانوني وسوء النیة النفسـاني، 

أو عـدم كفایتـه، وهـذا وحـده كـاف فاألول یتوفر بمجرد العلم بعدم وجود الرصـید قابـل للسـحب 
  .للعقاب، أما الثاني فهو من قبیل البواعث وال یعتمد به في القانون الجنائي

ولكــن لــیس معنــى هــذا أن الباعــث یجــب اســتبعاده بــل علــى عكــس مــن ذلــك فــإن علــى 
القاضي أن یعتد به في تقدیر العقوبة، فإما أن یشددها أم یحققها لما إذا كان الباعث سیئا أو 

  .53حسنا وذلك بالنیة لكل قضیة على حدة
ــائي فــي قبــول الشــیك علــى ســبیل الضــمان هــو  نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن القصــد الجن

  .القصد العام دون القصد الخاص الذي یمكن في نیة اإلقرار بالساحب أو المظهر أو الغیر
  .العقوبة: الفقرة الثالثة

ن هـــي نفـــس العقوبـــة المقـــررة عقوبـــة جریمـــة قبـــول أو تطهیـــر شـــیك علـــى ســـبیل الضـــما
من مدونة التجـارة،  316بالنسبة لباقي جرائم الشیك، أي العقوبة المنصوص علیها في المادة 

درهــم، دون  10000و  2000وهـي الحـبس مـن ســنة إلـى خمـس سـنوات وبغرامــة تتـراوح بـین 
  .أن تقل قیمتها عن خمس وعشرین في المائة من مبلغ الشیك أو من الخصاص

النادر فـي الحیـاة العملیـة أن تطلـع النیابـة العامـة علـى هـذه الجریمـة بحیـث ال ولكن من 
الساحب والحامل أو المظهر والمظهر إلیه یتفقان بشكل غیر علني على تغییر وظیفة الشـیك 
من وسیلة للوفـاء بمجـرد اإلطـالع إلـى وسـیلة االئتمـان أو الضـمان، بإسـناد الحالـة التـي یتقـدم 

حلـول األجــل المتفـق علیــه مـع السـاحب إلــى المسـحوب علیــه للوفـاء بقیمــة فیهـا المسـتفید عنــد 
الشیك ویفاجأ بانعدام المؤونة أو عدم كفایتها، فیقوم برفع الشكوى إلى النیابة العامـة مـن أجـل 

                                                
  .1988. ، ط99ص  -یع المغربيإصدار الشیك بدون رصید في التشر  -محمد اوغریس - 52
  .103-102 -نفس المرجع - 53
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، و یدفع هذا األخیر بأن تسلیمه الشـیك للحامـل كـان ...متابعة الساحب بجریمة عدم توفر ال
ممـا یطـرح العدیـد مـن العصـوبات أمـام النیابـة العامـة فیمــا . بینهمـا علـى سـیل الضـمان باتفـاق

  :54یخص إثبات كون الشیك المعني باألمر من شأنها أن تفید في هذا اإلثبات

  .موقف الفقھ من شیك الضمان: المطلب الثاني
لقــد انقســم رأي الفقــه المغربــي حــول شــیك الضــمان بــین مؤیــد لتجــریم اســتعمال الشــیك  

مان وذلـــك لنتائجـــه الوخیمـــة علـــى ســـیر المعـــامالت التجاریـــة وعلـــى الحیــــاة علـــى وجـــه الضـــ
االقتصـــادیة لبالدنـــا، وبـــین معـــارض لترجیمـــه ألنـــه أصـــبح أمـــرا مألوفـــا ســـواء فـــي المعـــامالت 

  .التجاریة أم في المعامالت المدنیة
  .الرأي المؤید لتجریم الشیك بل الضمان: ىالفقرة األول

سحب شیك على سبیل الضمان، وذلك بـالنظر إلـى أن یتجه جانب من الفقه إلى حظر 
بحیـث أن انفـاق الباحـث والمسـتفید أو المظهـر والظهـر  55الشـیك أداة وفـاءا ولـیس آداة ائتمـان

إلیه علـى قبـول أو تظهیـر الشـیك علـى وجـه الضـمان یخـرج الشـیك مـن طبقتـه القانونیـة كـأداة 
  .56مروالسند لأل.......وفاء ویجعله وسیلة ائتمان مثل الس

كمـــا أنـــه یـــتم اســـتعماله بســـوء نیـــة مـــن طـــرف الحامـــل بالضـــغط علـــى الســـاحب وابتـــزازه 
وتهدیده، باإلضافة إلى أن شیك الضمان من جرائم المؤونة، فإن حذف تجریمه، توجب كـذلك 
حـــذف تجـــریم إغفـــال أو عـــدم القیـــام بتـــوفیر مؤونـــة الشـــیك قصـــد أدائـــه عنـــد تقدیمـــه والعكـــس 

 .57بالعكس

 

  
  .المعارض لتجریم الشیك على سبیل الضمان: یةالفقرة الثان

                                                
  .71امحمد  لفروجي، جرائم الشیك وعقوباتها الجنائیة والمدنیة، مرجع سابق، ص  - 54
  .23أحمد لفروجي، جرائم الشیك وعقوباتها الجنائیة والمدنیة، مرجع سابق، ص  - 55
  .356ص ، مرجع سابق، 2ملیشي، القانون الجنائي الخاص، جخال - 56
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آخـر  58إلى جانب الفقه المناصر لتجریم الشیك على سـبیل الضـمان، یوجـد اتجـاه فقهـي
  :یطالب بإلغاء جریمة الشیك على سبیل الضمان وذلك لالعتبارات التالیة

شیوع إهمال شـبكات الضـمان فـي المعـامالت التجاریـة وحتـى فـي المعـامالت المدنیـة  -
بحیث أن التجار یفضلون تسلم شبكات علـى سـبیل الضـمان بـدل الكمبیـاالت والسـندات ألمـر 

  .لمالها من تأثیر نفسي على ساحبها في حالة عدم الوفاء
ــإذا كانــت جنحــة إصــدار الشــیك علــى أال یصــرف فــورا  - صــعوبة بنــات هــذا القبــول، ف

وذلـك . نة لتكـاد تكـون منعدمـةمتوفرة فإنـه علـى العكـس فاإلدانـات المرتبطـة بقبـول التـي لضـما
  .بالنظر إلى صعوبة إثبات هذه الجنحة من طرف النیابة العامة

كـون السـاحب فـي شـیك الضـمان لـم یــتمكن مـن إلحـاق الضـرر بالمسـتبعد الـذي یعلــم   -
بطبیعة هذا الشیك عند قبوله بتسـلمه وكـون هـذا األخیـر غالبـا مـا یتـرك لشـیك الضـمان یجـوز 

  .یك، مرونة في مواجهة الساحب وتسهیال لظروف األداءتلبیة لرغبة مصدر لش
  .رأینا في شیك الضمان: الفقرة الثالثة

نعتقد على أنه على المشـرع إلغـاء جریمـة شـیك الضـمان، أو علـى األقـل إعـادة صـیاغة 
بالشكل الذي یجعلها توفر ولو حمایة  أدنى للمستفید، وذلـك بـالنظر  316من المادة  6الفقرة 

تعامــل بهــذا الشــك ومــن جهــة ثانیــة تغیــر النظــرة المشــتدة الفرنســي شــیك الضــمان إلــى شــیوع ال
  .باعتباره المنبع لتشریعنا

–لإللغــاء هـذه الجریمــة 59ویمكـن التلطیـف مــن انتقـادات بعـض الفقــه المحتـرم المعـارض
وذلــك باشــتراط القصــد الجنــائي الخــاص فــي الجریمــة بمعنــى أن  -المســتفید یكــون حســب النیــة

عة المستفید على نیته في إلحاق الضـرر الحصـول علـى حقـوقهم ولـیس األضـرار ستوقف متاب
الساحب، أما كون الضاد جریمة شیك الضمان یقتضي الفاء باقي الجرائم األجر ال یرقى إلى 

                                                
  .1996، ط 410 -409، ص "األوراق التجاریة في القانون المغربي فقها وقضاءا"عمد الحارثي،  - 58
  .384ص  -مرجع سابق -أحمد لكوبي -
  .1988، ط 51ص  -للعمل القضائي والبنكي بدون رصید -الندوة الثانیة -السعدیة بلمیر -

  .من هذا العرض 6رة الفق راجع - 59
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درجة التبریر المقنع لإلبقاء على هذه الجریمة، ألن جریمة تسلیط الضمان جریمة مستقلة لهـا 
ي فإن إلغائهـا ال تقتضـي إلغـاء بـاقي الجـرائم، باإلضـافة إلـى أن غیـاب أركانها الخاصة وبالتال

  :المؤونة لیس تسري في المتابعة فیها
والمثیر لالستغراب أن المشرع ألغي هـذه الجریمـة بالنسـبة للسـاحب وأبقـى علیهـا بالنسـبة 

مـع األسـتاذ شـكري السـباعي مـن  -60عكس بعض الفقه المغربي المحترم -للمستفید لدى نرى
 733الممنوحـة بالمـادة  544مدونة الساحب عند وجود المؤونة لكن لـیس علـى أسـاس المـادة 

ي ألن السـاجد هـو الـذي فـي القـانون الجنـائ 129سـاس المـادة من مدونة التجارة، ولكن علـى أ
ألن الســـاجد ســـاهم فـــي ارتكـــاب المادیـــة  128والمـــادة ) الشـــیك(قـــدم وســـیلة ارتكـــاب الجریمـــة 

  .لبیانات المتمثلة في التوقیع ومبلغ الشیكللجریمة دال على ا
نخلــص ممــا ســبق إنــه إذا كــان الواقــع االجتمــاعي واالقتصــادي فعلــه بفــرض عــدم إلغــاء 

، وذلك بحصر هذه 316من المادة  6تجریم الشیك الضمان فیجیب على األقل تعد بل الفقرة 
دیم، وكــذا عــدم بالعقــد الجریمــة فقــط فــي الحالــة الــذي ال تكــون مؤونــة الشــیك متــوفرة عنــد التقــ

ــائي الخــاص أي نیــة اإلقــرار بالســاحب، أو المظهــر،  ــائي العــام بــل مــن تــوفر العقــد الجن الجن
إلــى تمدیــد العقــاب إلــى الســاحب أیضــا، ألن إعفــاءه فــي هــذه الحالــة ســیجعله یــدفع  باإلضــافة

 كلمــا توبــع بجریمــة إصــدار الشــیك بــدون مؤونــة بكــون الشــیك كــان علــى ســبیل الضــمان، كمــا
بفرض على النیابة إثبات هذه الجریمة، وهـذا سـیطیل آمـد الـدعوى وبالتـالي یـؤثر علـى حقـوق 

  .المستفید
  
  
  

  .جرائم تزویر أو نزیف الشیك: المبحث الثاني

                                                
  الذي داعف على نبرتـه السـاحب ألن عقـاب هـذا األخیـر هـو الـذي یـؤدي إلـى " 74ص  -مرجع سابق -محمد لفروجي - 60

  .أشار الجریمة بحیث یشجع المستفید على قبول شیك الضمان
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للعقـاب سـواء علـى الفعـل المتمثـل  316فـي ) 5-4-3(خصـص المشـرع ثـالث فقـرات  
ومــزور أو ضــمانة "یك مزیــف فــي تزییــف أو تزویــر الشــیك، أم فــي قبــول تســلم أو تظهیــر شــ

ال شـیك مزیـف أو مـزور، بعقوبـة الحـبس معتضمانا احتیاطیا، أم فـي اسـتعمال أو محاولـة إسـ
درهـــم دون أن تقـــل  10000و  2000مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات والغرامـــة المتراوحـــة بـــین 

  .قیمتها عن خمس وعشرین في المائة من مبلغ الشیك أو من الخصاص
هـذه األفعـال إلـى الحـد مـن نتائجهـا الوخیمـة علـى المعـامالت  ویهدف المشرع من تجریم

  .واالقتصاد الوطني، وكذلك على ضحایا التزیف والتزویر

  .جریمة تزییف أو تزویر الشیك: المطلب األول
ركــن : تكــون مســؤولیة مــزور الشــیك قائمــة إذا تــوافر ركنــان أساســیان یشــكالن محتواهــا 

  .وآخر معنوي یرتبط یشجعه الجاني ومسلكه الذهنيمادي یكمن في حصول جریمة التزویر، 
  .الركن المادي: الفقرة األولى

ـــي المـــادة   ـــرة الثالثـــة( 316لقـــد عاقـــب المشـــرع ف مـــن مدونـــة التجـــارة علـــى أفعـــال ) الفق
التزییف أو التزویر التـي تقـع علـى ورقـة الشـیك، إال إنـه لـم یوضـح المقصـود منهـا ممـا یتعـین 

  .انون الجنائيمعه الربوع إلى قواعد الق
ویقصد بالتزییف أو التقلید اصطناع شيء كاذب لیشبه شیئا صحیحا كصنع شیك شبیه 

  .61بالشیك الحقیقي، إما التزویر فالمقصود به إدخال تغییر على شيء صحیح في األصل
  

وقد انتقـد بعـض الفقـه المغربـي التفرقـة بـین التزییـف و التزویـر مـادام الهـدف منهـا واحـد 
  .62دةوالعقوبة واح

                                                
 -228العـدد  -مـن الـوطنيمجلـة األ -جـرائم نزیـف أو تزویـر الشـیك علـى ضـوء مدونـة التجـارة الجدیـدة -محمـد اعـزي - 61

  .20، ص 2004السنة 
  .318ص  -مرجع سابق -اق التجاریةر الوسط في األو  -أحمد شكري السباعي - 62
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نعتقــد أن هــذا االنتفــاء المبنـــي علــى وحــدة العقوبــة والهـــدف غیــر كــافي لجعــل التزییـــف 
  :عمال أحدهما بدل اآلخر وذلك لالعتبارات التالیةتمرادف للتزویر وبالتالي اس

إن المشرع لو أراد أن ال یمیز بین التزییف والتزویر لوضع عبارة الواو مكان أو كما أن 
لم توضح المعقود بـالتزییف أو التزویـر ممـا یتعـین  316من المادة  3رة مدونة التجارة في الفق

معه الرجوع إلى القانون الجنائي باعتباره قانون عام وهذه األخیر یمیز بین التزویر والتزییـف، 
باإلضـافة إلـى أن مصــطلح التزویـر الــذي یـرد علــى محـرر الشــیك یختلـف عــن التزییـف الــذي 

لشیك الموجود، وبالتالي فإن استعمال أحد المصطلحین مكـان یعني خلق شیك جدید مشابهة ل
اآلخــــر، أو جعلهمــــا متــــرادف فــــإن ســــیجعل الحمایــــة الجنائیــــة ناقصــــة وخاصــــة وان القاضــــي 
الجنــائي محكــوم بعــدم التوســع فــي التفســیر، بحیــث إذا مــع األخــذ بمصــطلح التزییــف فســیبقى 

التزویـر فـإن المزیـف سـیكون معفیـا المزور في منأى عن العقاب، أما إذا تـم األخـذ بمصـطلح 
  .من العقاب

تغییر "من القانون الجنائي، نجدها تعرف تزویر األوراق بأنه  351وبرجوعنا إلى المادة 
الحقیقة فیها بسوء نیة تغییرا من شـأنه أن یسـبب ضـررا متـى وقـع فـي محـرر بإحـدى الوسـائل 

  ".المنصوص علیها في القانون
هــا أن جریمــة تزییــف أو تزویــر الشــیك تتحقــق إذا تــوافرت یتضــح مــن المــادة الســالفة ذكر 

  .العناصر التالیة
أوال یجـــب أن یكـــون تغییـــر الحقیقـــة بإحـــدى الوســـائل التـــي حـــددها القـــانون علـــى ســـبیل 

  .الحصر
  
  
  .تغییر الحقیقة -1
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تغییــر الحقیقــة هــو النشــاط اإلجرامــي فــي تزویــر أو تزییــف الشــیك، بحیــث ال یقــوم هــذا  
ا قـــام الجـــاني بتغیـــر الحقیقـــة فـــي الشـــیك، وذلـــك بإســـاءة اســـتعمال اإلمضـــاء أو األخیـــر إال إذ

  .63بالحذف أو التعدیل
وال یشــترط فــي تغییــر الحقیقــة أن یصــل حــدا مــن اإلتفــاق والمهــارة بحیــث ال یكشــفه إال 
المتخصصون، فالتزویر یكون قائما ولو كانت أثاره واضحة یمكن أن ینخدع به حتـى الحامـل 

  یجب أن یحصل التغییر في محرر الشیك 64منه العاديأو المستفید 
تحقق جریمة نزویر وتزیف الشیك إذا وقع تغییـر الحقیقـة فـي محـرر الشـیك ذاتـه، سـواء 
كـان المحــرر موجـودا فــي دي قبـل ثــم حرفـت الحقیقــة فیـه، أم كــان المـزور قــد اصــطنعه ألول 

  65مرة وضمنه بیانات غیر حقیقیة 
و هل تبقى جریمة تزویر أو تزیف الشیك قائمة من وجهة إال أن اإلشكال الذي یطرح ه

  القانون الجنائي في حالة تخلف بیان من البیانات اإللزامیة التي اشترطها القانون التجاري؟
اســتقر القضــاء الفرنســي ومعــه جانــب مــن الفقــه منــذ وقــت بعیــد علــى اســتقالل القواعــد 

یك، بحیــث أن الســند یعتبــر شــیكا مــن التجاریــة عــن القواعــد الجنائیــة فیمــا یخــص جــرائم الشــ
وجهــة نظــر القــانون الجنــائي متــى كــان لــه هــذا المظهــر لــذلك فــإن تعریــف الشــیك فــي القــانون 
الجنائي  یختلف عن ذلك التعریف الذي سیخلفه الفقه من نصوص القـانون التجـاري المنظمـة 

   66للشیك
ماع الشــیك للثـــروة ویتجــه الــرأي الغالــب فــي الفقـــه المصــري إلــى أقــوال بـــأن عــدم اســتج

  .القانونیة، أي عدم انتظامه، ال یجرده من قیمته

                                                
ا، الطبعـة األولـى، دار الثقافـة ونـالخبرة الفنیة في إنبـات التزویـر فـي المسـتندات الخطیـة فنـا وقان -غازي مبارك الدنیبات - 63

  ..33، ص 2005للنشر والتوزیع، 
   2003ط  -235الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ص  -أحمد آبوییب - 64
   21مرجع سابق ص  –محمد فریس  - 65
   1990–ط  25والقانون الوضعي ص . الصوري الحمایة الجنائیة للشیك في التشریع  -فتوح شاذلي - 66
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وأخیــرا فعلــى الســاحب أو المطهــر أن یحتــاط ویملــئ بدقــة البیانــات المتعلقــة بالشــیك قبــل 
  .تسلیمه للمستفید

ــــدعوى  ــــة العامــــة  أن ال تحــــرك ال ــــى النیاب ــــرى أن عل ــــارات الســــالفة ذكرهــــا ن إذن لالعتب
أو نزیـــف الشـــیك إال إذا كـــان هـــذا األخیـــر صـــحیح مـــن الناحیـــة العمومیـــة فـــي جریمـــة تزویـــر 

  .التجاریة
  طرق التزویر  -3

البــد لقیــام جریمــة تزویــر ونزیــف الشــیك أن یــتم تغییــر الحقیقــة فیــه بــالطرق التــي حــددها 
القانون على سبیل الحصر والتـي بـدونها ال یـتم التزویـر أو التزیـف  وطـرق التزویـر مادیـة أو 

  .معنویة
هــو تغییــر الحقیقــة بطریقــة مادیــة أي أنهــا نتــرك أثــرا فــي محــرر : ویــر المــاديالتز  -أ

كحــذف بعــض األرقــام مــن  67الشــیك تدركــه العــین، عــین اإلنســان العــادي أو النفــي المخــتص
ــالمحو أو الكشــط، وبإدخــال تعــدیل علــى  ســیاقاته، كإضــافة اســم المســتفید أو توقیــع  الشــیك ب

  .الساحب
ن وجود محرر الشیك بدایة ثم حدوث التغییر فیـه بعـد ذلـك، وفي التزویر المادي البد م

أما بخصوص التزییف فهو یتحقـق عنـدما یـتم إنشـاء نمـوذج شـیك لـم یكـن موجـودا أصـال مـن 
  .68قبل فیوقع علیه بعد ملء البیانات

هو تغیـر الحقیقـة بطریقـة غیـر مادیـة، أي أنهـا ال شـرك أثـرا فـي : التزویر المعنوي -ب
  .69العین محرر الشیك تدركه

ویختلـف التزویــر المعنـوي عــن التزویـر المــادي، فـي كــون األول ال یتـرك أي آثــر مــادي 
فـي محــرر الشــیك یمكــن الكشـف عنــه والتصــرف علیــه مــن خـالل عملیــة الفحــص، أمــا الثــاني 

                                                
   2000ط -108جرائم النزیف والتزویر ص  -عمرو عیسى - 67
  .21ریس، مرجع سابق، ص محمد اغ - 68
  .108ص  -مرجع سابق -عمر وعیسى، الفقى - 69
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فهــو الـــذي یحـــدث تغییـــرا أو یتـــرك أثـــرا مادیـــا یمكـــن التصـــرف علیـــه بكـــل ســـهولة عـــن طریـــق 
صــداره مــن طــرف الخبــرة، كمــا أن التزویــر  ٕ المــادي غالبــا مــا یقــع علــى الشــیك بعــد تحریــره وا

الســاحب، أمــا التزویــر المعنــوي فــال یمكــن تصــوره إال مــن طــرف محــررة فقــط وذلــك بتـــدوین 
بیانات غیر صحیحة كأن ینتحل صفة شخص آخر ویوقع علـى الشـیك بـدال عنـه بـدعوى أنـه 

  .70نائب عنه
  .ر إثباتا من التزویر المعنويوتجدر اإلشارة إلى أن التزویر المادي أیس

  .یجب أن یترتب على تغییر الحقیقة ضرر للغیر: ثانیا
ـــة فـــي محـــرر الشـــیك   ـــر أو التزییـــف أن یـــتم تغییـــر الحقیق ال یكفـــي لقیـــام جریمـــة التزوی

نمــا البــد أن ینشــأ هــذا التغییــر حــدوث الضــرر، أو احتمــال  ٕ بطریقــة ممــا نــص علیــه القــانون، وا
  .71لغیر، فإذا تخلف الضرر انتفى التزویرحدوثه، أي الحاق ضرر با

ویعرف الضرر بأنه كـل إخـالل أو احتمـال لإلخـالل بحـق أو مصـلحة مشـروعة یحمیهـا 
  .72القانون، وینشأ من واقعة التغییر ذاتها التي لحقت بمحرر الشیك

، ألن الضــرر یتــوفر 73وال یشــترط فــي الضــرر وقوعــه بالفعــل إذ یكتفــي باحتمــال حدوثــه
ال تـــداول الشــیك بعــد إنشـــائه ویســتوى فــي ذلـــك الضــرر المــادي أو األدبـــي؛ مــن مجــرد احتمــ

والضـرر یكــون مادیــا إذا مــا أصــاب الشــخص فــي ذمتــه المالیــة وبكــون أدیبــا، كمــا لــو اشــردت 
المؤسسـة البنكیــة قیمــة الشــیك المــزور المســحوب علیهــا، فــإن الجریمــة تبقــى قائمــة وال یمحوهــا 

  .مزوراالسترداد الالحق لمبلغ الشیك ال
  

  .الركن المعنوي: الفقرة الثانیة

                                                
  .21ص  -مرجع سابق -غریسمحمد ا - 70
  .244ص  -رجع سابقم -أحمد أبو یبة - 71
  .22ص  -مرجع سابق -محمد أغریب - 72
  .2003. ط -21التزویر المادي والمعنوي، ص  –إبراهیم السید أحمد  - 73
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إلى الركن المعنوي، ممـا یعنـي أن هـذه الجریمـة مـن  316من المادة  5لقد تمت الفقرة  
ومن تم فإن تحقق هذه الجریمة یقتضي أن یثبـت سـوء نیـة الفاعـل، أي أن . 74الجرائم العمدیة

بــذلك الغایــة التــي مــن  تنصــرف نیتــه إلــى طــرح الشــیك المــزور أو المزیــف فــي التــداول لتحقــق
  .أجلها قام بفعله

نستخلص أنه ال یكفي للعقاب على هذه الجریمة تـوفر الفقـه الجنـائي العـام لـدى المـزور 
نمـا یجـب  ٕ وهو تغیر الحقیقة في محرر الشیك بإحدى الطرق المنصوص علیها في القـانون، وا

مـزور أو المزیـف إلـى أن توافر كذلك القصد الجنائي الخاص الذي یتمثـل فـي انصـراف نیـة ال
  . 75استعمال الشیك المزور أو المزیف في القرض الذي زور أو زیف من أجله

ویصـــعب علـــى النیابـــة العامـــة إثبـــات القصـــد الجنـــائي ألن األمـــر یتعلـــق بعوامـــل نفســـیة 
  .وباطنیة یصعب إخضاعها ألي بحث أو تمحیص من أجل الوصول إلى الحقیقة المنشودة

وع كامل السلطة التقدیریة لتقریـر مـدى تـوفر القصـد الجنـائي ورغم ذلك فلمحكمة الموض
الخاص من عدمه، بل إن القضاء الفرنسي یجیز إخضاع المـتهم فـي جریمـة تزویـر أو تزیـف 
الشـیك لخبـرة یقـوم بهـا طبیــب نفسـاني لتحدیـد مـا؛ إذا كـان هــذا المـتهم علـى اسـتعداد إلرتكــاب 

النقض الفرنسیة في إحدى قرر أنها الصادرة فعل من هذا القبیل سوء نیة، فقد قضت محكمة 
یكـــون معـــامال تعلـــیال كافیـــا الحكـــم الـــذي یقـــرر بنـــاء، علـــى :...بأنـــه،  1985بتـــاریخ نـــوفمبر 

خبرات الطب النفسي بأن المجتمع كان فـي كامـل الـوعي الـذي یجعلـه یـزور الشـیك عـن سـوء 
  .76..."نیة

  

                                                
  .322ص  -سابق مرجع -أحمد شكري السباعي - 74
  .22ص  -مرجع سابق -محمد اغریس - 75
شكاالته القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص   - 76 ٕ   .356محمد لفروجي، الشیك وا
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ف : المطلب الثاني زور ومزی یك م لم الش جریمة قبول تس
م  ع العل ا م مانا احتیاطی ره أو ض أو تظھی

  .بذلك
  .ستحدث عن عناصر هذه الجریمة في ثالث فقرات على الشكل التالي

  .أھداف التجریم: ىالفقرة األول
مــن مســتجدات مدونـــة  77یعتبــر  تظهیــر الشــیك المــزور أو المزیــف أوضــمانا احتیــاطي

ــم یكــن یعاقــب إال علــى الفعــل التجــارة فــي میــدان تجــریم الشــیك، بحیــث إن القــانون الجنــائي  ل
  .المتمثل في قبول تسلم شیك یعلم أنه مزورا ومزیف

ویهـــدف المشـــرع مـــن تجـــریم قبـــول تســـلم شـــیك مـــزور أو مزیـــف، أو تظهیـــره أو ضـــمانا 
احتیاطیا إلى توفیر ضمانة قانونیة إضـافیة لحمایـة ودعـم الثقـة لـدى المتعـاملین بالشـیك، ذلـك 

ة فـــي القیـــام عــن علـــم بقبـــول تســلم شـــیك مزیـــف أو مـــزور أو إن عــدم تجـــریم األفعـــال المتمثلــ
ــــة  ــــه، وهــــذا مــــن شــــأنه أن یفقــــد ثق ــــى تداول ــــا یســــاعد عل بتظهیــــره أو ضــــمانه ضــــمانا احتیاطی
المتعاملین بهذه الورقة التجاریة، ویلحق بالتالي الضرر بمصالح الحامـل حسـن النیـة الـذي قـد 

  .78أو متضمن لبیانات غیر حقیقیة یفاجأ بأن الشیك الذي یحمله مصطنع بطریقة لحادثة
  .الركن المادي: الفقرة الثانیة

 قبول الركن المادي لهذه الجریمة من العناصر التالیة:  
  قبول تظهیر شیك مزورا ومزیف مـع العلـم بـذلك یعـرض المظهـر إلیـه للمسـؤولیة

الجنائیة ال على أساس أنه مزور أو مزیف بـل علـى أسـاس أن التظهیـر قـد وقـع 
 .79مزور أو مزیف على وشیك

 

                                                
  ".من قام عن علم بقبول تسلم شیك مزور أو مزیف أو بتظهیره أو ضمانه ضمانا احتیاطي"  4-ق 316 - 77
  .23محمد اغریس، مرجع سابق، ص  - 78
  .23ریس، مرجع سابق، ص محمد اغ  - 79
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  وتظهیــــر الشــــیك هــــو إجــــراء قــــانوني بمقتضــــاه یتنــــازل أو ینقــــل شــــخص یســــمى
  80المظهر الحق الثابت في الورقة لفائدة شخص آخر یسمى المظهر إلیه

  قبول تسلم شیك مزور أو مزیف مع العلم بدال یجب أن یأخذ بالمعنى الذي یفیـد
مســتفیدا أو مظهــرا إلیــه اســتالمه علــى ســبیل التمالــك مــن طــرف القابــل بصــفته 

تظهیــر نــاقال للملكیــة وذلــك إمــا بتســلیمه إلیــه مباشــرة أو بارســاله إلیــه بالبریــد أو 
  81بواسطة شخص أخر

   ضمان الشیك المـزور أو المزیـف ضـمانا احتیاطیـا مـع العلـم بـالتزویر
 .أو التزییف سواء كان الضمان إجرائیا

قدم إما من قبل شـخص أجنبـي عـن والضمان اإلحتیاطي هو عبارة عن كفالة مصرفیة ت
الشــیك ماعــدا المحســوب علیــه، أو مــن قبــل أحــد المــوقعین علیــه وذلــك مــن آجــل ضــمان أداء 

  82مبلغ البنك الشیك كلیا أو جزئیا
  الركن المستوى : الفقرة الثالثة 

ال یكفي لعقاب هـذه الجریمـة تـوافر القصـد الجنـاني العـام والـذي یتمثـل فـي علـم المتسـلم 
أو الضامن االحتیـاطي بكـون الشـیك المعنـي بـاألمر مزیـف أو مـزورا بـل البـد مـن  أو المظهر

توفر العقد الجنائي الخاص والذي یتجلى في انصـراف نیـة الجـاني إلـى اهمـال الشـیك المـزور 
أو المزـیـف الـــذي وقـــع قبولــه أو تطهیـــره أو ضـــمانه ضـــمانا احتیاطیــا فـــي الفـــرض الـــذي زورا 

  .وزیف من أجله
  

                                                
  .103االوراق التجاریة  ص  -الدكتور محمد الشافعي - 80
  .23مرجع سابق ص  –محمد أغریس   81
  .168مرجع سابق ص ...... د أحمد  - 81
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ب الثا ث المطل ال : ل ة اھم م أو محاول ن عل ال ع ة اھم جریم
  الشیك مزیفا ومزور 

همالــه وكأولـه اهمالــه جـاعال كلــه مـن الفعلــین  ٕ فهـل المشـرع یبــین تزویـرا وتزیــف الشـیك وا
 316مـــن المـــادة  3جریمـــة قائمـــة بـــذاتها، فبعـــد أن تنـــاول أفعـــال التزویـــر والتزیـــف فـــي الفقـــرة 

سنوات وبغرامة  5مادة یعاقب بالحبس من سنة إلى ومدونة التجارة نص في الفقرة من نفس ال
درهــم دون أن تقــل قیمتهــا عــن خمــس وعشــرین فــي المائــة مــن  10000و  2000تتــراوح بــین 

  "من العمل عن العلم أو حاول استعمال شیك مزیف أو مزورا  .مبلغ البنك أو من الخصاص
اول المـادي لورقـة وبذلك یكون العقاب قد شمل حتى االشخاص الذین یشاركون فـي التـد

  الشیك المزیف، أو المزور دون أن یكونوا قد قبلوه أو قاموا بتظهیره أو ضمانه آحتیاطیا 
وســنعالج جریمــة اســتعمال الشــیك المــزور أو محاولــة اســتعماله فــي فقــرتین علــى الشــكل 

  .التالي
  .الركن المادي: الفقرة األولى 

  .مال ثم كل الجریمةیتكون الركن المادي من عنصرین وهما فعل االستع
  فعل االستعمال : أوال

االستعمال هو استخدام محرر الشیك المزور أو المزیف أو محاولة استخدامه فیمـا أعـد 
لـــه ، فمجـــرد حیازتـــه ال تعتبـــر اســـتعماله بـــل البـــد مـــن إظهـــاره والتمســـك بقیمـــة كمـــا لـــو كـــان 

أو المزور من حالة وبتعبیر اخر هو فعل یخرج به المجتمع محرر الشیك المزیف  83صحیحا
الســكون والســلبیة إلـــى مجــال التعامــل و یتمظهـــر هــذا اإلهمــال فـــي تقــدیم الشــیك المزیـــف أو 
المـزور لجهـة معینـة كالمســحوب علیـه قصـد تحصــیل قیمتهـا منـه أو فــي محاولـة االحتیـاج لــه 

   84لتسدید دین في ذمته أو المطالبة بقیمة أمام القضاء

                                                
   234ص  -مرجع سابق -عیسى الفقه عمرو  - 83
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ـــة اســـتعمال الشـــیك المزیـــف أو المزورجریمـــة وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن إهمـــال أو  محاول
مســتقلة عــن التزویــره ذلــك أن التزویــر یقــع بطــرق مادیــة ومعنویــة واردة علــى ســبیل الحصــر 
برازه إلیه والتمسك بقیمته كما لـو كـان  ٕ بخالف االستعمال فإنه یقع بأي طریق یدفعه للتعامل وا

ة اإلهمــال فهــي جریمــة مســتمرة فــي صــحیحا كمــا أن أفعــال التزویــر كلهــا وفنیــة بخــالف جریمــ
  85غالبها وتكون من السناد برمتها وقتیة

  محرر الشیك : ثانیا
یشــترط أن یقــع اإلهمــال ومحاولــة اإلهمــال علــى شــیك مــزور بطریقــة مــن الطــرف التــي 
رسمها الكانون أو أن یكون شیك بمفهوم القانون الجنائي ال بمفهوم القانون الخیـاري أو قـانون 

آخــر یعتبــر الشــیك مــزورا أو مزیفـا ولــو خــالص واحــد أو أكثــر مــن البیانــات  الصـرف وبمعنــى
  .86اإللزامیة

ویعـد اســتعمال الشـيء المــزور أو المزیـف مــن المسـائل الواقعیــة التـي یعــود أمـر تقــدیرها 
  .لقضاة الموضوع على ضوء كل قضیة على حدة وال رقابة في ذلك للمجلس األعلى

جریمــة اإلســـتعمال أو محاولــة لشـــیك مزیـــف أو ویجــب علـــى المحكمــة قبـــل البحــث فـــي 
ضرورة التأكد والتثبت من حصول فعل التزیف أو التزویر ووقوعه بإحدى الطرق المنصوص 
علیها في القانون، وان الفعل المذكور قد تسبب في إحداث ضرر الغیر وهكذا نقض المجلس 

ن بیــان لهــذه الوثیقــة وال األعلـى الحكــم الــذي أدان الطــاعن مــن أجــل اسـتعمال وثیقــة مــزورة دو 
من قام بتزویرها وال القضائیة التي أثبتت بأن تلك الوثیقة ضـرورة، ألن اسـتعمال وثیقـة مـزورة 
ـــر بالكیفیـــة المشـــار إالیهـــا فـــي  یشـــكل جریمـــة مســـتقلة وأن تبونهـــا یتوقـــف علـــى ثبـــوت التزوی

ي ال عالقــة لهــا مــن القــانون الجنــائي وأن االكتفــاء بــبعض القــرائن التــ 396الفصــول مــا قبــل  
  .87بالوثیقة المدعى عن تزویها، جعل القرار ناقص التعلیل األمر الذي یوجب نقضه

                                                
  .293ص  -مرحع سابق -فروج علواني هلیل  - 85
  322مرجع سابق ص  -شكري سباعي 86-

منشــور بمجلــة قضــاء  8/ 11148فــي الملــف الجنحــي عــدد  1986دجنبــر  25الصــادر بتــاریخ  9250القــرار عــدد  - 87
  .23أشار إلیه محمد أغریس في مرجع سابق، ص  -254 -240المجلس األعلى، عدد 
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  :الركن المعنوي -
القصد الجنائي في جریمة استعمال أو محاولة استعمال شیك مزور أو مزیـف هـو العلـم 

  .بأن ذلك الشیك مزور أو مزیف واستعماله في الغرض الذي أعد له على تلك الحالة
ن جریمــة اســتعمال او محاولــة اســتعمال شــیك مــزور أو مزیــف تتحقــق بمجــرد تقدیمــه إ

للغیــر وومقدمــة فــي الفــرص الــذي زیــف أو زور مــن أجلــه علــى أســاس أنــه صــحیح، بــل إن 
الجریمة تظل قائمة حتى في الحالـة التـي یتنـازل فیهـا الجـاني عـن التمسـك بالشـیك المـزور أو 

تنــازل یكــون قــد حصــل بعــد تحقــق الفعــل الجرمــي المنهــى المزیــف بعــد تقدمیــه للغیــر، ألن ال
  .   88عنه

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القضــاء المصــري تمســك الضــنین بالشــیك المــزور ال یــدل علــى 
ــد فــي إقامــة الــدلیل علــى أنــه اقتــرف التزویــر أو اشــترك فــي  علمــه بــأن الشــیك مــزور بــل الب

  .89ارتكابه

                                                
  .23ص  -مرجع سابق –اغریس  - 88
  .1997، ط 118تزویر في الحجرات الرسمیة والعرضیة في ضوء الفقه والقانون ص عبد الحلم فودة، جرائم ال - 89
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  :الفصل الثاني 
  طار جرائم الشیك الحدیثةإلشیك في مظاھر الحمایة الجنائیة ل

لقد نص المشرع المغربي على مجموعـة مـن جـرائم لـم یكـن منصـوص علیهـا فـي ظهیـر 
المتعلــق بالشــیك، وذلــك بهـدف التســوع مــن دائــرة الجـرائم الشــیك بغیــة تــوفیر  1939ینـایر  19

  .أكبر قدر من الحمایة له ومنح الثقة لدى المتعالمین به كوسیلة للوفاء
هــذه األهــداف، حرصــت المدونــة علــى وضــع مجموعــة مــن الجــرائم المســتحدثة  ولحقیــق

وتتجلــى فــي جریمــة مخالفــة أو خــرق المنــع القضــائي والبنكــي والجــرائم المنصــوص علیهــا فــي 
ـــة التجـــارة، وكمـــا حـــرص المشـــرع علـــى وضـــع مجموعـــة مـــن القواعـــد  319المـــادة  مـــن مدون

  .الخاصة بالدعاوي الناشئة عن مختلف جرائم الشیك
  :ولمعالجة هذه الجرائم، ارتأینا تناولها من خالل ثالث مباحث

  جرائم مخالفة أو خرق المنع : المبحث األول
  جرائم المسحوب علیه : المبحث الثاني
  القواعد الخاصة بالدعاوي الناشئة عن مختلف دعاوي الشیك : المبحث الثالث
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  .جریمة مخالفة أو خرق المنع : المبحث األول 
مشــرع المغربـــي مــن خــالل تجربـــة لجریمــة خــرق المنـــع القضــائي والبنكــي إلـــى یهــدف ال

محاربة مختلف أوجـه االسـتعمال الالقـانوني للشـیك باعتبـاره وسـیلة للوفـاء مـن خـالل اسـتخدام 
  .مجموعة من الوسائل الكفیلة تشجع على التعامل بالشیك

یات الجنائیـة التـي تعتبر جریمـة خـرق المنـع القضـائي والبنكـي مـن أهـم وأحـداث المقتضـ
جاءت بها مدونة التجارة محاولـة وضـع مجموعـة مـن الشـروط االرتكـاب هـذه الجریمـة أو كمـا 

وهــو مــا ســنحاول دراســة مــن خــالل . نصــت علــى العقوبــات الخاصــة بهــا فــي حالــة ارتكابهــا
  .مطلبین

  .شروط تحقق جریمة خرق المنع: المطلب األول
  .عقوبات خرق المنع: المطلب الثاني

  
  شروط تحقق جریمة خرق المنع: مطلب األولال

تعـــد جریمـــة اإلخـــالل بمقتضـــیات الخطـــر أو المنـــع مـــن الجـــرائم الحدیثـــة التـــي تســــعى 
القضاء على عوارض األداء أو خالل بالوفاء في مجال التعامل بالشـیك، حیـث ذهبـت مدونـة 

یعاقـب : " رةمـن مدونـة التجـا 318التجارة إلى التنصـیص علـى هـذه الجریمـة بمقتضـى المـادة 
درهم مـن أصـدر شـیكات رغـم  10000إلى  1000بالحبس من شهر إلى سنتین وبغرامة من 

 317أو خرقا للمنع الصادر ضـده بمقتضـى المـادة  313األمر الموجه إلیه عمال بمقتضیات 
.  

وتطبیق العقوبات ذاتها على الوكیل الذي أصدر عن علم، شیكات منع، إصدارها علـى 
  ...." 317و 313یات المادتین موكلة عمال بمقتض

ــام هــذه الجریمــة یجــب تــوفر  مــن خــالل اســتقرائنا المــدلول هــذه المــادة، یتبــین لنــا أنــه لقی
ـــون هـــذه الجریمـــة ـــذین یرتكب ـــى مســـتوى األشـــخاص ال ـــرة (مجموعـــة مـــن الشـــروط ســـواء عل الفق

  ) األولى
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  .األشخاص الذین یرتكبون جریمة خرق المنع: الفقرة األولى
منع البنكي من إصدار الشیكات ال یمكن للمؤسسة البنكیـة أن تطبقـه علـى باعتبار أن ال

صـاحب الحسـاب إال فـي حالـة اغفالـه أو عـدم قیامـه بتـوفیر مؤونـة للشـیك عنـد تقدیمــه ألداء، 
مـن مدونـة التجـارة،  316في حین أن المنع القضائي یشمل جمیع الحاالت الواردة فـي المـادة 

المنـع مـن إصـدار شـیكات یختلفـون إذا كـان األمـر یتعلـق  فإن األشخاص الذي یرتكبون خـرق
  .بمنع قضائي أو بمنع بنكي

  .خرق المنع القضائي: أوال
إن خرق المنع القضائي یمكن أن یطال العدید من األشخاص وذلك كما سـبقت اإلشـارة 
إلى ذلك أن نطاق المنع القضائي من إصدار الشیكات أوسع بكثیر مـن نطـاق المنـع البنكـي، 

مــا یتعلــق باألســـباب الداعیــة إلــى فرضـــه ألن المنــع القضــائي ال یطیـــق فــي حالــة االخـــالل فی
نما یتم الحكم به كعقوبة زجریة إضـافیة بالنسـبة للجـرائم المنصـوص   علیـه فـي  ٕ بالوفاء فقط وا

ومن تم األشخاص المعنیون بهذه الجرائم هم الـذین ثبـت فـي  90من مدونة التجارة 316المادة 
  .صدار الشیك داخل من الخطرحقهم واقعة إ

  .ساحب الشیك الذي أغفل أو لم یتم بتوفیر مؤونة السحب قصد أدائه عند تقدیمه -
  .ساحب الشیك المتعرض بصفة غیر صحیحة لدى المسحوب علیه -
  .المحكوم علیه من اجل جریمة تزییف أو تزویر الشیك -
زین أو بتطهیـره أو صـفاته المحكوم علیه من أجل جریمة قبول تسلم شیك مزورا أو م -

  .ضمانا احتیاطیا
  .الشخص الذي استغل عن علم أو حاول استعمال شیك مزین أو مزور -
  .كل محكوم علیه قبل عن علم بقبول أو تطهیر شیك على سبیل الضمان -

                                                
شكاالت القانونیة والعلمیة أو مرجع سابق، ص  - 90 ٕ   .398امحمد الفروجي، الشیك وا
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ــالرغم مــن  - الوكیــل الــذي یقــوم نیابــة عــن األشــخاص الســالفة ذكــرهم بإصــدار شــیك، ب
ــة المنــع القضــا مــن  318ئي، وذلــك وقــف مــا نصــت علیــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة تــوفر حال

  .مدونة التجارة
  .خرق المنع البنكي: ثانیا

من مدونة التجارة، والتـي تقتضـي  318نص المشرع على هذه الجریمة في إطار المادة 
بقیـام صــاحب الحســاب بإصـدار شــیكات رغــم األمـر الموجــه إلیــه مـن طــرف البنــك المســحوب 

ع صیغ الشیكات التـي فـي حوزتـه وكالئـه إلـى جمیـع المؤسسـات البنكیـة التـي كـان علیه بإرجا
یتعامل معها، وأال یصدر شیكات غیر التـي مـن سـحب مبـالغ مالیـة مـن طـرف السـاحب لـدى 

  .91المسحوب علیه والتي یمكن اعتمادها
ب وتجدر اإلشارة هنا أن المنع البنكي یعد بمثابة جزاء یوقعه البنك على صاحب الحسـا

الــذي أصــدرت الشــیك رغــم عــدم تــوفره علــى مؤونــة كافیــة لصــرف قیمتــه، ففیمــا یخــص هــذا 
فقــد أثــار جــدال علــى مســتوى الفقــه الفرنســي حــول مشــروعیة مــنح األبنــاك حــق توقیــع .الجــزاء

الجــزاء والمتمثــل فــي المنــع البنكــي علــى صــاحب الحســاب، فقــد اعتبــر هــذا بأنــه یتنــافى مــع 
  92في فرنسا المبادئ القانونیة السائدة

یتطلب خرق المنع البنكي من إصدار شیكات ارتكاب هذه الجریمة من طرف أشـخاص 
  :معینین، ویتعلق األمر

صـاحب الحسـاب الـذي سـبق أن أصـدر شــیكا دون تـوفر المؤونـة بالشـیك رغـم األمــر  -
الموجــه إلــه مــن طــرف المؤسســات البنكیــة بعــدم إصــدار شــیكات جدیــدة غیــر التــي تمكــن مــن 

  .لغ حالیة من طرف الساحب لدى المسحوب علیه أو التي یتم اعتمادهاسحب مبا

                                                
  .من مدونة التجارة 313تراجع المادة  - 91

92 -  Michel jeantin : Droit commercial intreument de paiement et de crédit 4 éme- éd . paris- 
dollez 1995.p.142. 
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الوكیــل الــذي یصــدر شــیكا نیابــة عــن صــاحب الحســاب البنكــي، ســواء كــان الحســاب  -
فردیــا أو مشــتركا بــالرغم مــن معرفتــه وعملــه بوجــود هــو كلــه فــي حالــة منــع بنكــي مــن إصــدار 

  .الشیكات
بهـذا الحسـاب أو حسـابات مشـتركة أخــر، المشـتركین فـي الحسـاب سـواء تعلـق األمــر  -

إذا كـان صــاحب حسـاب مشــترك قـد أخــل بالوفـاء ومعاقــب مـن طــرف المؤسسـة البكیــة بــالمنع 
من إصدار الشیكات وما یمكن تسجیله فـي هـذه النقطـة هـو ان المشـترك المخـل بالوفـاء یمنـع 

یحـــق لهـــم مــن إصـــدار الشـــیك حتـــى بالنســـبة لحســـاباته الشخصــیة أمـــا المشـــتركون األخـــرون ف
    93"إصدار شیك من حسابهم الشخص الذي ال یطاله المنع البنكي

  .األفعال المحققة لجریمة خرق المنع: الفقرة الثانیة
لتحقــق جریمــة خــرق المنــع مــن إصــدار الشــیكات یشــترط تــوفر مجموعــة مــن العناصــر 

  : وهي
هـــا أن یقـــوم صـــاحب الحســـاب رغـــم حالـــة الحظـــر البنكـــي أو القضـــائي التـــي یوجـــد فی -

صاحب الحساب البنكي ویجب أن تكون هذه الشیكات غیـر شـیكات مـن المنـع البنكـي والمنـع 
  .القضائي
أن یــتم إصــدار الشــیك داخــل مــدة عشــر ســنوات تبتــدئ مــن تــاریخ توصــل الــذي أخــل  -

بالوفــاء بـــأخر آمــر موجـــه إلیـــه مــن طـــرف البنـــك بالنســبة للمنـــع البنكـــي، أمــا المنـــع القضـــائي 
  .سنة وخمس سنواتفتترواح المدة بین 

مــن مدونــة التجــارة  593أن ال یكــون مصــدر الشــیك مســتفیدا مــن  مقتضــیات المــادة  -
التــي تجبــر المحكمــة أن تــأمر بإیقــاف أثــار المنــع مــن إصــدار الشــیكات بنوعیــة، وذلــك خــالل 

  94المدة الالزمة لتستفید مخطط االستمراریة وسداد خصوم المقاولة

                                                
شكاالته القانونیة، مرجع سابق ، ص  - 93 ٕ     395انظر في نفس االتجاه، امحمد لفروجي، الشیك وا
  . 401امحمد لفروجي، مرجع سابق ، ص  - 94
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ه بحالة المنـع القضـائي أو البنكـي الـذي فیـه سـواء أن یكون صاحب الحساب أو وكیل -
صـاحب الحســاب الـذي قــام بإصـدار الشــیك أصـالة نفســه أو الموكـل الــذي الشـیك نیابــة عنــه، 

، والتـي تعتبـر شـرطا  95وهكذا استنتج النیـة الجرمیـة مـن العلـم الشخصـي والفعلـي بقـرار المنـع
   96ضروریا لمتابعة مصدر الشیك من أجل جریمة عمدیة قائمة على سؤ النیة

ما یجب تسجیله أن صـاحب الحسـاب الـذي یخضـع لمنـع بنكـي یكـون عالمـا بهـذا المنـع 
ـــه مـــن البنـــك، أمـــا فـــي حالـــة الحظـــر  L Injonctionمـــن تـــاریخ توصـــله بـــاألمر  الموجـــه إلی
علیه به یكون من سماع الحكم الذي یقضي بهذا المنـع إذا صـدر القضائي فإن علم المحكوم 

الحكـــم حضـــوریا أو الیـــوم الـــذي یلـــي تبلیـــغ هـــذا الحكـــم إذا صـــدر الحكـــم بمثابـــة حضـــوري أو 
غیابي أو ابتداءا من التاریخ الذي یجوز فیه الحكم بصفة نهائیـة قـوة الشـيء المحكـوم بـه، إذا 

  .ل فیما یتعلق بالمنع من إصدار الشیكاتلم یكن هذا الحكم مشموال بالنفاذ المعج
أمـا المنــع  97بخصـوص الوكیـل فیكــون عالمـا بــالمنع البنكـي مـن طــرف المؤسسـة البنكیــة

القضائي فلم ینص المشرع المغربي على أي جهة لتبلیغ الوكیل عن هـذا الخطـر ولهـذا انعـدم 
شـیكات یـؤدي إلـى اثبات علم الوكیل بأن موكله في حالة منع قضـائي أو بنكـي مـن إصـدار ال

  .عدم تحقق جریمة خرق المنع

  .عقوبات خرق المنع: المطلب الثاني
مـن مدونـة التجـارة علـى أنـه یعاقـب بـالحبس مـن شـهر إلـى سـنتین  318جاء فـي المـادة 

درهــم مــن أصـــدر شــیكات رغــم األمـــر الموجــه إلیــه عمـــال  10000إلـــى  1000وبغرامــة مــن 
مــــن مدونــــة  317ادر ضــــده بمقتضــــى المــــادة أو خرقــــا للمنــــع الصــــ 313بمقتضــــیات المــــادة 

  .التجارة

                                                
  .59رجع سابق، ص م. ي، إشكاالت تجریم الشیك في ضوء التشریع الجدید، مجلة المحاكم المغربیةر عبد اإلله المستا - 95
  .331أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص  - 96
تخبر المؤسسة البنكیة المسحوب علیهـا فـي نفـس الوقـت " من مدونة التجارة  313تنص الفقرة الوقت األولى من المادة  - 97

  "  وكالء زبونها  وكذا أصحاب الحساب األخرین 
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وتطبیق العقوبات ذاتها علـى الوكیـل الـذي أصـدر عـن علـم شـیكات منـع إصـدارها علـى 
  من مدونة التجارة  317و 313موكله عمال بمقتضیات المادتین 

ذ أثبت أن هذا الشیك الذي صدر  في حالة المنع بـدون مؤونـة أو بمؤونـة غیـر كافیـة  ٕ وا
درهــم  20000إلــى  2000قوبــة تضــاعف مــن شــهرین إلــى أربــع ســنوات والغرامــة مــن فــإن الع

ألنــه یتعلــق األمــر بــإحالل بالوفــاء، كمــا یعتبــر مــن نفــس الوقــت جریمــة إغفــال الحفــاظ علــى 
المؤونــة أو تكوینهــا قصــد الوفــاء بالشــیك عنــد تقدیمــه للمســحوب علیــه عكــس األمــر علیــه إذا 

افیـة، فالمحسـوب علیـه یكـون فـي هـذه الحالـة ملزمـة ملزمـا كان الساحب یتوفر على مؤونـة الك
  .بمبلغ الشیك رغم أنه صادر خرقا للمنع  القضائي أو المنع البنكي

غیـر  هویبقى أن نشیران العقوبة المتعلق بإصدار شیك خرقا للمنع بدون مؤونة أو لمؤون
التجـارة تثیـر الكثیـر  من مدونـة 318كافیة المنصوص علیها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 

من اللـبس، وذلـك أن  السـاحب یرتكـب فـي هـذه الحالـة جریمـة إصـدار شـیك رغـم المنـع الـذي 
یوجــد فیــه ثــم جریمــة إغفــال الحفــاظ علــى المؤونــة أو تكوینهــا قصــد الوفــاء بمبلــغ الشــیك عنــد 

 98ات تقدیمه للوفـاء ویعاقـب فـي هـذه الحالـة بعقوبـة حبسـیة تتـراوح بـین شـهرین إلـى أربـع سـنو 
درهم في حـین أن العقوبـة الخاصـة بجریمـة إغفـال الحفـاظ  20000إلى  2000وبالغرامة من 

مـن مدونـة التجـارة  316علـى المؤونـة أو تكوینهـا للوفـاء بمقابـل الشـیكات تكـون حسـب المـادة 
 25%درهــم دون أن تقــل عــن  10000إلــى  2000مـن ســنة إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن 

ص، وهذا ما یبین وجـه الغرابـة مـن هـذه العقوبـة، حیـث أن المشـرع من قیمة الشیك أو الخصا
  .األنفالمغربي عاقب الجریمة األشد بعقوبة أقل قساوة من تلك المقررة للجریمة 

مـــن  120إذا رجعنــا إلـــى المقتضــیات العامـــة للقـــانون الجنــائي ونخـــص بالــذكر الفصـــل 
ــا أمــام وجــود نــص صــ ــة، مادمن ــائي فــي هــذه الحال مــن  318ریح ویتعلــق بالمــادة القــانون الجن

مدونة التجارة التي تسـتبعد أي إمكانیـة لتـدخل القاضـي فـي العقوبـة المخصصـة لجریمـة خـرق 
ــع مــن إصــدار الشــیكات المقرونــة بجریمــة عــدم تــوفیر المؤونــة الكافیــة ألداء الشــیك عنــد  المن

                                                
دونــة التجــارة الجدیــدة، مســتجدات مدونــة التجــارة وتأثیراتهــا علــى المختــار بكــور، الشــیك بــدون رصــید فــي رصــید فــي م - 98
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جریمـة، أمـا فـي تقدیمه للوفاء إال أن تقید القاضي بهـذه المقتضـیات یبقـى محصـورا فـي هـذه ال
حالـــة اقتــــران جریمـــة خــــرق المنـــع مــــع جـــرائم الشــــیك األخـــرى، فهنــــا یجـــوز للقاضــــي تطبیــــق 

من القـانون الجنـائي وبالتـالي أن یحكـم بالحـد األقصـى للعقوبـة المقـررة  120مقتضیات المادة 
  .بالنسبة للجریمة األشد 

ة الفقـرة الثالثـة انطالقا من كـل هـذا، نـرى أنـه یجـب علـى المشـرع المغربـي إعـادة صـیاغ
ـــوحي بوجـــود نـــوع مـــن اإلنســـجام بـــین العقوبـــة  318مـــن المـــادة  ـــة التجـــارة بشـــكل ی مـــن مدون

مــن مدونــة التجــارة، مــن خــالل جعــل عقوبــة  318والمــادة  316المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
مقتدى بذلك المشرع الفرنسي الذي جعل العقوبة المقررة لجریمة  316هذه األخیرة مثل المادة 

المنع في إصدار الشیكات مساویة لتلك المفروضـة علـى مـن یسـحب رصـید الشـیك بعـد  خرق
ما بالتعرض بصفة غیر صحیحة لدى المسحوب علیه على وفاء الشیك ٕ   99إصداره وا

إضــافة إلــى مــا أو ردنــاه، یمكــن للقاضــي أن یطیــق ظــروف التخفیــف فــي إطــار الســلطة 
  یمكن أن تنزل العقوبة عن الحد األدنى لها التقدیریة الممنوحة له بشأن تفرید العقاب، حیث 

وهذا ما نجده في عدة أحكام قضائیة صادرة عن المحاكم المغربیة تقضي مثال بـالحبس 
كمــا یمكــن للقاضــي أن یمنــع   100الموقــوف لمــدة شــهر واحــد وبغرامــة نافــذة قــدرها ألفــي درهــم 

وذلــك وفــق مــا تقضــي بــه  الســاحب بنظــام إیقــاف تنفیــذ العقوبــة المالیــة للحریــة دون الغرامــة،
  .من مدونة التجارة 324المادة 

وتجب اإلشارة إلى أن هذه العقوبة تتقادم بمرور خمس سنوات میالدیة تبتـدئ مـن الیـوم 
  .الذي یصبح فیه الحكم بالعقوبة مكتسبا  لقوة الشيء المقضي به 

  .جرائم المسحوب علیھ: المبحث الثاني

                                                
عبـد اإللـه المسـتاري، إشـكاالت  تجـریم الشــیك فـي ضـوء التشـریع الجدیـد، مجلـة المحـاكم المغربیـة، مرجـع ســابق، ص  - 99
58.  

  .90مصطفى زروقي، مرجع سابق،   100 
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ــــى التنصــــی ــــى مجموعــــة مــــن الجــــرائم الخاصــــة لقــــد حرصــــت مدونــــة التجــــارة عل ص عل
بالمؤسسة البكیة المسحوب علیها، التي ال تلتزم بالمقتضیات القانونیة الواجبة من أجل حمایة 

  .التعامل بالشیك وبالتالي ضمان حقوق كل من المستفیدین والساحبین
  :ولدراسة هذه الجرائم، سنتولى دراستها من خالل مطلبین

  لمتعلقة بالتصریحالجرائم ا: المطلب األول 
  باقي الجرائم : المطلب الثاني 

  الجرائم المتعلقة بالتصریح : المطلب األول
لقد أسندت مدونة التجارة للمسـحوب علیـه مجموعـة مـن اإلختصاصـات یجـب القیـام بهـا 

  .للوفاء بالشیك باعتبار وسیلة للتعامل، وكذلك لدعم الثقة في مجال المعامالت البنكیة
ذا، عمــل المشــرع المغربــي علــى تجــریم بعــض األفعــال التــي یقــوم بهــا وســعیا لتحقیــق هــ

المسحوب علیه، والتي قد تسـيء للشـیك كوسـیلة للوفـاء، وقـد نصـت علـى هـذه األفعـال المـادة 
مــن مدونــة التجــارة ویتعلــق االمــر بجریمــة التصــریح بمؤونــة تقــل عــن المؤونــة الموجــودة  319

عــدم التصــریح داخــل اآلجــال القانونیــة بــاإلخالالت  وجریمــة) الفقــرة األولــى(والقابلــة للتصــرف
  )الفقرة الثانیة(بوفاء الشیك وبالمنع البنكي والقضائي

ى رة األول ودة : الفق ة الموج ن المؤون ل ع ة تق ریح بالمؤون ة التص جریم
  والقابلة للتصرف 

  درهم 50000إلى  5000یعاقب بغرامة " من مدونة التجارة 319 تنص المادة
  ..." یه الذي یصرح بمؤونة نقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرفأ المسحوب عل-

وكـذا السـاحب الـذي قـد یكـون عرضـة ) المسـتفید( یمكـن ان یسـبب ضـررا كبیـرا للحامـل 
وذلـــك طبقـــا    101" للمتابعـــة الجنائیـــة بجریمـــة إصـــدار شـــیك ال یتـــوفر علـــى المؤونـــة الكافیـــة 

ــام البنــك بــأي عملیــة مــن مدونــة الــذي ســبق اإلشــارة إل 316للفصــل  یــه، كمــا یضــمن عــدم قی

                                                
  83العدد . ، مجلة المحاكم المغربیةالمستاريعبد اإلله   - 101
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تهــدف إلـــى الحفــاظ علـــى ودائـــع الســاحب مـــن أجــل اســـتعمالها فـــي عملیــات بنكیـــة أو تســـویة 
بعض القروض المؤجلة للساحب عند اجل استحقاقها لفائدة البنك مما یضمن مصـالح الزبنـاء 

  یها األبناك سواغء منهم الساحبون أو المستفیدون في مواجهة األخطاء التي قد تأت
  .العنصر المادي: أوال

جریمـــة التصـــریح بمؤونـــة نقـــل عـــن المؤونـــة الموجـــودة والقابلـــة للتصـــرف جنحـــة تأدیبیـــة 
من القانون الجنائي، ویتحقـق عنصـرها المـادي بمجـرد  111منصوص علیها في إطار المادة 

ربـــي لـــم یحـــدد القیـــام بالتصـــریح بوجـــود مؤونـــة أقـــل مـــن المؤونـــة الحقیقیـــة إال أن المشـــرع المغ
الكیفیــة التــي یتعــین أن یــتم بهــا هــذا التصــریح  فقــد یكــون كتابــة وقــد یكــون شــفاهیة وقــد یكــون 
نابع عن خطأ مـن طـرف المؤسسـة البنكیـة، رغـم ذلـك تعـد الجریمـة قائمـة فـي حـق المسـحوب 

هـو نظرا لكونها ال تستلزم توفر الركن المعنوي المتمثل في البنیة الجرمیـة واإلرادة، و  102علیه 
مـا اتجــه إلیــه الفقــه فــي فرنســا، حیــث اعتبــر هــذه الجریمــة مجــرد مخالفــة مادیــة ال تتــوفر علــى 

التــي نصــت  1991دیســمبر  30مــن القــانون الصــادر فــي  72عنصــر معنــوي متــأثرا بالمــادة 
علـى مجموعـة مـن االفعـال التـي یرتكبهـا المســحوب علیـه، ومـن بینهـا التصـریح بوجـود رصــید 

  .ود والقابل للصرفأقل من الرصید الموج
أمـا القضـاء الفرنســي، فـإن االتجــاه الغالـب یعتبـر جریمــة التصـریح بمؤونــة غیـر المؤونــة 
ــم بــأن التصــریح ال یوافــق  الفعلیــة جریمــة عمدیــة، تســتلزم تــوفر عنصــر البنیــة مــن خــالل العل

   103المؤونة الحقیقیة المتوفرة لدى البنك
أن یــزعم الموظــف المســؤول فــي هــذا یــرى القــانون المصــري أن الجریمــة قائمــة بمجــرد 

البنك بعدم وجود رصید للساحب، ویرعم بدرجة مخففـة للوضـع السـابق بأنـه یوجـد فعـال مقابـل 
مـع تـوفر إرادة   104وفاء ولكن ذلك الرصید الموجود لدى المسحوب علیه أقل من قیمة الشیك

                                                
شكاالت القانونیة والعملیة، مرجع سابق، ص  - 102 ٕ    409محمد الفروجي الشیك وا
، مرجـع  83، إشـكاالت تجـریم الشـیك فـي ضـوء التشـریع الجدیـد، مجلـة المحـاكم  المغربیـة العـدد المسـتاريعبـد اإللـه  - 103

  .64سابق، ص 
   2000، طبعة 1997سنة  17الشرح التفضیلي للبنك في ظل القانون  268سلیم، مرجع سابق، ص عبد العزیز   104
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عملـه بأركـان  تهدف إلى التصـریح علـى خـالف الحقیقـة بعـدم وجـود رصـید أو بعـد كفایتـه مـع
الجریمة أین یستلزم توفر القصد العام في هذه الجریمة دون تـوفر نیـة اإلصـرار أو سـوء النیـة 

   105في التصریح الذي أدلى به الموظف
وتجدر اإلشارة في هذه النقطة، أن بعض الفقه یرى أن المشرع المصـري أعتبـر الجـرائم 

بمؤونـــة علــى خـــالف الحقیقـــة  التــي تقـــع فــي المســـحوب علیـــه ومــن ضـــمنها جریمــة التصـــریح
یخفــي فــي طیاتهـا ضــربا مــن  1999لسـنة  17مــن قــانون  533المنصـوص علیهــا فــي المـادة 

   106. خیانة األمانة
  .العقوبات: ثانیا

من مدونـة التجـارة علـى عقوبـة جریمـة التصـریح بمؤونـة علـى خـالف  319تنص المادة 
في حین أن القانون الفرنسي ینص  درهم، 50000إلى 5000الحقیقة بغرامة مالیة تتراوح بین 

ملیـون فرنـك فرنسـي، أمـا القـانون  80000على عقوبة جد مهمة على هذه الجریمة وتقـدر ب 
المصــري فیــنص علــى غرامــة ال تقــل عــن ثالثــة أالف جنیــة و ال یتجــاوز عشــرة أالف جنیــة 

كـوم علیـه ویتحملها الموظف الذي ارتكب ذلك الفعل ویكون البنـك مسـؤوال بالتضـامن مـع المح
   107عن سداد العقوبات المالیة للمحكوم بها

مــن مدونــة التجــارة، یمكــن القــول  319وبــالرجوع إلــى الغرامــة التــي نصــت علیهــا المــادة 
أنها عقوبة غیر رادعة للمؤسسات البنكیة، نظـرا لهزالـة مبلـغ الغرامـة، بحیـث أنـه فـي حالـة إذا 

البنـك بعـد تقــدیم الشـیك لـألداء بالتصــریح  مـا قـدم المسـتفید شــیكا یتضـمن مبلغـا مرتفعـا ثــم قـام
بمؤونـــة أقـــل مـــن المؤونـــة المتـــوفرة لدیـــه فـــي حســـاب الســـاحب، وذلـــك بهـــدف اســـتثمار أمـــوال 
الساحب واالستفادة منها رسمیا یعود الحامل على الساحب ویعـود هـذا األخیـر علـى المؤسسـة 

قــد حصــل علــى أربــاح  البنكیــة مــن اجــل التــدقیق فــي حســاباته، ففــي هــذه الحالــة یكــون البنــك

                                                
، المكتـب الفنـي لالرصـدارات القانونیـة، ص 2000راشـد فهـیم، الشـیك مـن الناحیـة التجاریـة والجنائیـة، الطبعـة األولـى  - 105
160.  
  .268عبد العزیز سلیم، مرجع سابق، ص  - 106
  .1999من قانون التجارة المصري رقم لسنة  533تراجع المادة  - 107
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ـــة للغرامـــة  ـــالي فمـــن الســـهولة بمكـــان تأدی مهمـــة مـــن خـــالل اســـتثمار األمـــوال الســـاحب، وبالت
  319108المنصوص علیها في المادة 

ة  رة الثانی ل : الفق ریح داخ دم التص ة ع الجریم اإلخالالت  اآلج ة ب القانونی
  .بوفاء الشیك وبالمنع البنكي والقضائي

مــن مدونــة التجــارة  319هــا، الفقــرة الثانیــة مــن المــادة نصــت علــى هــذه الجریمــة وعقوبت
ویتعلـق بعــدم تصــریح المؤسســات البنكیــة بالتصــریح لبنــك المغــرب بكــل حــادث إخــالل بــاألداء 
داخـــل أجـــل یحـــدده بنـــك المغـــرب ویكـــون خـــالل أجـــل أقصـــاه الیـــوم الخـــامس المـــوالي لـــرفض 

احترامهــا فــي كــل تصــریح مــن األداء، كمــا یحــدد بنــك المغــرب الشــكلیات والطریــق التــي یجــب 
) 97ج  6(قبل المسحوب علیه و مؤلف حسب الدوریة الصادرة عن بنـك المغـرب تحـت رقـم 

  .1997شتنبر  22الصادر بتاریخ 
لمــا تــولى بنــك المغــرب مركــزه تصــریحات اإلخــالل بوفــاء الشــیكات و یبلغهــا للمؤسســات 

المنــع المصـــرح بهـــا تطبیقـــا البنكیــة التـــي یمكـــن أن تســـحب علیهــا الشـــیكات وینشـــر إجـــراءات 
مـــن م ت كمـــا یجمـــع كـــل المعلومـــات المتعلقـــة بـــالجرائم المنصـــوص  317لمقتضـــیات المـــادة 
  .ویقوم بتبلیغها لوكیل الملك 318علیها في الفصلین 

وتأسیســـا لهـــذا، یبقـــى المســـحوب علیـــه ملـــزم بتقـــدیم تصـــریح إلـــى بنـــك المغـــرب بجمیـــع 
التصریح في حالة الساحب الذي یصـدر شـیكا للوفـاء اإلخالالت المتعلقة بوفاء الشیك وكذلك 

المتعلقــة  317أمــام البنــك، بــالرغم أن هــذا الســاحب منــع علیــه إصــدار الشــیكات طبقــا للمــادة 
  .التي تنص على المنع البنكي 313بالحظر القضائي والمادة 

 تتحقــق جریمــة عــدم التصــریح داخــل اآلجــال القانونیــة بــاإلخالالت بوفــاء الشــیك وبــالمنع
البنكي والقضائي، بجرد عدم قیام المسحوب علیـه بالتصـریح داخـل اآلجـال القـانوني والمتمثـل 
فـــي أجـــل أقصـــاه الیـــوم الخـــامس المـــوالي لـــرفض الوفـــاء دون أن یتطلـــب األمـــر تـــوفر القصـــد 

والمتمثلـة فـي غرامـة  319الجنائي وبالتالي تسـري علیـه العقوبـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
                                                

مــن مدونــة التجــارة وذلــك نــاتج  319یجــب التنبیــه أنــه مــن الناحیــة العلمیــة ال تطبــق المقتضــیات الجنائیــة فــي المــادة  - 108
  ....الهتمام المشرع المغربي بحمایة المؤسسات البنكیة باعتباره محركا للنشاط االقتصادي 
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درهــم، أمــا القــانون الفرنســـي فحــدد الغرامــة فــي مبلـــغ  50000إلـــى  5000ین مالیــة تتــراوح بــ
ملیـــون فرنـــك فرنســـي علـــى جریمـــة االمتنـــاع عـــن التصـــریح بـــأن الشـــیك قـــد صـــدر  80.000

بالمخالفـة للحظــر البنكـي او القضــائي فــي الحـاالت التــي ال یقـم فیهــا الــدفع بسـبب عــدم وجــود 
  .109من القانون الفرنسي في بنده الثاني 72رصید كاف، وذلك وفق ما نصت علیه المادة 

یبقـــى أن نشـــیر فـــي األخیـــر، أن جریمـــة التصـــریح بمؤونـــة تقـــل عـــن المؤونـــة الموجـــودة 
والقابلـة للتصــرف وجریمــة التصــریح داخــل اآلجـال القانونیــة بــاإلخالالت بوفــاء الشــیك وبــالمنع 

رائم األخـــرى فســـتتم البنكــي والقضـــائي تعتبـــر مـــن بـــین جـــرائم المســـحوب علیـــه، أمـــا بـــاقي الجـــ
  .معالجتها من خالل المطلب الثاني

  .باقي الجرائم: المطلب الثاني
باإلضــافة إلــى جریمــة التصــریح بمؤونــة تقــل عــن المؤونــة الموجــودة فعــال وجریمــة عــدم 
التصریح داخل اآلجال القانونیة باإلخالالت بوفاء الشیك، یمكن مساءلة المسحوب علیـه عـن 

  .علیها في نصوص متفوقة من المدونةمخالفات أخرى، منصوص 
، التي تلزم المسحوب )ت.م(من  271أولى هاته الجرائم، نجد مخالفة مقتضیات المادة 

علیــه ولــو بعــد انقضــاء أجــل تقــدیم الشــیك، وكــذا فــي حالــة إصــدار شــیك خرقــا لألمــر البنكــي 
ه فـي أو خـرق للمنـع القضـائي المنصـوص علیـ) ت.م(مـن  313المنصوص علیـه فـي المـادة 

  .متى كانت لدیه المؤونة أو الرصید الكافي للوفاء) ت.م(من  317المادة 
یجــب علــى المســحوب علیــه أن یقــوم بالوفــاء بعــد "فقــد جــاء فــي مقتضــیات هــذه المــادة 

انقضاء أجل تقـدیم الشـیك، كمـا یتعـین علیـه الوفـاء إذا صـدر الشـیك خرقـا لألمـر المنصـوص 
  ".317وص علیه في المادة أو المنع المنص 313علیه في المادة 

ــو انتهــى أجــل تقدیمــه، كمــا یلــزم أیضــا  فالمســحوب علیــه إذا ملــزم بــأداء قیمــة الشــیك ول
بوفاء الشیك في حالة عدم احترامه لإلجراءات الواجب علیـه القیـام بهـا المنصـوص علیهـا فـي 

یها ، وفي حال إخالله بهذه المقتضیات یتعرض للعقوبة المنصوص عل317و  313المادتین 
                                                

 .158ص  محمد لحبیش، مرجع سابق، - 109
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إلــــى  500والمتمثلــــة كمـــا رأینــــا ســـابقا فـــي الغرامــــة مـــن  319فـــي الفقـــرة األولــــى مـــن المـــادة 
  .درهم 50.000

ویعاقــب بــنفس هاتــه العقوبــة المســحوب علیــه الــذي یخــل بمقتضــیات الفقــرة األولــى مــن 
، التي توجب على كل مؤسسة بنكیـة أو هیئـة مماثلـة تـرفض وفـاء شـیك مسـحوب 309المادة 

ـــــك علیهـــــا أن تقـــــ ـــــه شـــــهادة رفـــــض األداء التـــــي حـــــدد بیاناتهـــــا بن وم بتســـــلیم الحامـــــل أو وكیل
  .110المغرب

فالحامل أو المستفید أو وكلیه، له كامل الحق في تسلم شـهادة بـرفض أداء قیمـة الشـیك 
ألي ســبب مــن األســباب، التــي تحــول قانونــا دون أدائــه، وقــد جعــل المشــرع هــذا اإلجــراء أمــرا 

  .وب علیه عند مخالفته للعقوبة السابقةإلزامیا یعرض البنك المسح
تشمل الفقرة األولى من المـادة  319تجدر اإلشارة هذا إلى أن العقوبة الواردة في المادة 

فقـــط، وال تتعـــداه إلـــى الفقـــرة الثانیـــة مـــن نفـــس المـــادة، فالمشـــرع اقتصـــر علـــى معاقبـــة  319
م یقضــى بمعاقبتــه علــى المسـحوب علیــه الــذي یمتنــع عــن تســلیم شـهادة رفــض األداء فقــط، ولــ

امتناعه عن وفاء شیك سحب علیه سحبا صحیحا، رغم وجود المؤونـة الكافیـة لـذلك ودون أن 
نما اكتفى باعتبار البنك فـي هـذه الحالـة مسـؤوال 111یكون هناك تعرض من طرف الساحب ٕ ، وا

  .112عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفیذ أمره وعن المساس بانتمائه
ه بـأن هـذا اإلجـراء غیـر كـاف لتـوفیر بمجـرد اإلطـالع، ولهـذا یجـب ونرى مع بعض الفق

تجریم امتناع المسحوب علیه عن الوفاء بالشیك في ظل الشروط المذكورة أعاله، لعـدم وجـود 
ــة وطبعــا هــذا . أي مبــرر یجعــل البنــك المســحوب علیــه فــي منــأى عــن العقــاب فــي هــذه الحال

                                                
كل مؤسسة بنكیة ترفض وفاء شیك مسحوب علیها ملزمـة بتسـلیم الحامـل : "على  309تنص الفقرة األولى من المادة  - 110

  ...".أو وكلیه شهادة رفض األداء تحدد بیاناتها من طرف بنك المغرب
  ...إشكاالت تجریم الشیك: عبد اإلله المستاري - 111
ل مؤسسـة بنكیـة تـرفض وفـاء شـیك سـحب علـى صـنادیقها سـحبا صـحیحا، وكانـت كـ: "309من المادة  2تنص الفقرة  - 112

، تعتبـر مسـؤولة عــن الضـرر الحاصـل للسـاحب عـن تنفیـذ أمـره وعـن المســاس لـدیها مؤونـة ودون أن یكـون هنـاك أي تعـرض
  ".بانتمائه
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معاقــب  -االمتنــاع عــن الوفــاء–رف یســتدعي تــدخل المشــرع بــنص صــریح لجعــل هــذا التصــ
  .علیه، سواء كان اإلمتناع كلیا أو جزئیا

باإلضافة إلى الجرائم السابقة یمكن أن یرتكب المسحوب علیه جرائم أخرى منها مخالفة 
التــي تخطــر علیــه تســلیم صــیغ شــیكات لصــاحب حســاب ) تــج.م(مــن  312مقتضــیات المــادة 

ـــه مـــن ـــي تمكن ـــك الت ـــر تل ـــه، غی ـــدى المســـحوب علیـــه أو  بنكـــي أو لوكلی ـــة ل ـــالغ مالی ســـحب مب
لالعتماد خالل عشر سنوات ابتداءا من التاریخ الذي أخل فیه صاحب الشیك بالوفـاء، نتیجـة 

 313عــدم وجــود مؤونــة كافیــة، مــالم یمــارس صــالحیة التســویة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
تسـلیم –) ت.م(مـن  312فالمسحوب علیه یمنـع تحـت طائلـة العقـاب طبعـا لمقتضـیات المـادة 

صیغ الشیكات لصاحب الحساب أو وكلیه الذي تعرض للمساءلة بسبب إخالله باألداء نتیجة 
سـنوات، والتـي تبتـدأ مـن تــاریخ  10عـدم كفایـة المؤونـة، وذلـك طیلـة مـدة الخطــر المتمثلـة فـي 

یة إعالم الساحب بوقوع حادث اإلخالل، طالما لم یعمد هذا األخیر إلـى إعمـال مسـطرة السـنو 
  .أو وفات أجل ممارستها

وهذه المقتضیات ال تلزم بها المؤسسة البنكیة المسحوب علیها التي رفضت وفاء الشیك 
لعدم وجود مؤونة كافیة فقط، إنما تلزم بها كـل المؤسسـات البنكیـة التـي أخبـرت بهـذا اإلخـالل 

  .113من قبل بنك المغرب
) ت.م(مـن  313قتضـیات المـادة وأخیرا یمكن متابعة المسـحوب علیـه نتیجـة مخالفتـه لم

التي توجب علیـه أن یـأمر صـاحب الحسـاب بإرجـاع الصـیغ التـي فـي حوزتـه والتـي فـي حـوزة 
سـنوات  10وكالئه إلى جمیع المؤسسات البنكیة التي یعتبر من زبائها، وأال یصدر طیلة مدة 

لیـه شیكات غیر تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالیة مـن طـرف السـاحب لـدى المسـحوب ع

                                                
  :على 312تنص الفقرة الثانیة من المادة  - 113

لمؤسسـة البنكیـة التـي رفضـت وفـاء الشـیك لعـدم وجـود مؤونـة كافیـة وكـذا مـن یتعین مراعاة مقتضیات هذه المادة من طـرف ا
  ".طرف كل مؤسسة بنكیة أخطرت باإلخالل بالفواء ال سیما من طرف بنك المغرب
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أو التي یتم اعتمادها، وأن یخبر في نفس الوقت وكالء زبونه وأصحاب الحساب اآلخـرین إذا 
  .114كان الحساب مشتركا

تلزم المؤسسـة البنكیـة بـأن تـأمر صـاحب الحسـاب بإرجـاع ) ت.من م 313(فهذه المادة 
ة صـیغ الشــیكات التــي فــي حوزتــه، أو فــي حــوزة وكالئــه بمناســبة إصــداره لشــیكات بــدون مؤونــ

كافیة، وتمتد المساءلة إلـى كـل مؤسسـة بنكیـة أخبـرت مـن طـرف بنـك المغـرب بحكـم الخطـر، 
وقامت رغم ذلك بتسلیم المحكـوم علیـه أو وكالئـه صـیغ شـیكات غیـر الصـیغ التـي تمكنـه مـن 

  .115سحب مبالغه المالیة لدى المسحوب علیه أو شیكات معتمدة
مســـحوب علیـــه فـــي حالـــة إخاللـــه لكـــن رغـــم ترتیـــب المشـــرع جـــزاءا زجریـــا علـــى البنـــك ال

بالتزامه المتمثل في إنذار الساحب برد صیغ الشیكات، إال أنـه لـم یحـدد شـكال معینـا وال أجـال 
  .116محددا یتم خالله هذا اإلخطار

وعلــى الــرغم مــن غیــاب المقتضــیات القانونیــة التــي تحــدد أجــل اإلخطــار وبإرجــاع صــیغ 
وكذا األجال ) م.م.ق(من  40ه في المادة الشیكات یمكن القیاس على األجل المنصوص علی

  .أیام 5الواردة في دوریة بنك المغرب بخصوص اإلشعارات التي ترد علیها والمحددة في 
ـــى شـــكل رســـالة  ـــأتي عل ـــه هـــذا اإلخطـــار، فمـــن األفضـــل أن ت ـــتم فی ـــذي ی أمـــا الشـــكل ال

  .117یینمضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو عن طریق التبلیغ بواسطة أحد األعوان القضائ
بقــي أن نشــیر فــي األخیــر إلــى أن المشــرع قــد ســهل مهمــة النیابــة العامــة نســبیا، عنــدما 
فـرض علـى بنـك المغـرب مركـزة المعلومـات المتعلقـة بجـرائم خـرق مقتضـیات أو نظـام الخطـر 

                                                
  .335س، ص .یراجع شكري السباعي، م - 114
ن طـرف بنـك المغـرب، ونتیجة لهذا المنع یجب على كل مؤسسة بنكیـة أخبـرت بـه مـ: "317من المادة  2تنص الفقرة  - 115

أن تمتنــع عــن تســلیم المحكــوم علیــه وكــذا وكالئــه صــیغ شــیكات غیــر الصــیغ المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه 
  ".المادة

  .21س، ص .عبد اإلله المستاري، ماهي الجرائم التي یمكن أن یرتكبها المستفیدون الشیك، وكذا المسحوب علیه، م - 116
  .86س، ص .مجلة المحاكم المغربیة، م، عبد اإلله المستاري - 117
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أو مــن ) 318م (البنكــي أو القضــائي، ســواء ارتكبــت مــن طــرف صــاحب الحســاب أو وكیلــه 
  .118)4ف  322م (وأن یبلغها إلى وكیل الملك ) م319(طرف المسحوب علیه 

ونــذكر فــي الختــام بــأن كــل الجــرائم التــي تعرضــنا لهــا فــي هــذا المطلــب تخضــع للعقوبــة 
  . ت.من م 319المنصوص علیها في المادة 

اني ث الث ف : المبح ن مختل ئة ع دعاوى الناش ة بال د الخاص القواع
  جرائم الشیك

إحـداهما جنائیــة : فـي هــذا العـرض دعویــان ینشـأ عـن تحقــق جـرائم الشــیك التـي درســناها
تهــدف إلــى إنــزال العقوبــة الزجریــة بمرتكــب الجریمــة المعنیــة بــاألمر، وكــذا بكــل مــن ســاهم أو 
تشارك معه في ذلك، وأخرى مدنیة تهدف إصالح الضرر الذي ألحقه الفعل الجرمـي بـالغیر، 

لى استرجاع مبلغ الشیك إن اقتضى الحال ٕ   .وا
في إجراءاتها للقواعد العامة، فـإن هنـاك بعـض القواعـد الخاصـة  ورغم خضوع الدعویان

التــي أفردهــا المشــرع بموجــب مدونــة التجــارة لكــل واحــدة منهمــا، ونظــرا لعــدم إمكانیــة التعــرض 
بالتفصیل لهذه الدعاوى وما ینشأ عنها من إشكالیات، لكون الموضوع یدخل ضـمن الدراسـات 

صر دراستنا علـى بیـان المسـتجدات التـي أتـت بهـا المدونـة المتعلقة بقانون الجنائیة، فإننا سنقت
  :وذلك على الشكل التالي

  .القواعد الخاصة بالدعوى العمومیة: المطلب األول
  .القواعد الخاصة بالدعوى المدنیة التابعة: المطلب الثاني

  .القواعد الخاصة بالدعوى العمومیة: المطلب األول
مقـــام هـــو أن االختصـــاص بـــالنظر فـــي الـــدعاوى أول مـــا تجـــب اإلشـــارة إلیـــه فـــي هـــذا ال

الناشــئة عــن ارتكــاب إحــدى الجــرائم المرتبطــة بالشــیك، المنصــوص علیهــا فــي البــاب الحــادي 
عشــر مــن القســم الثالــث مــن الكتــاب الثالــث مــن مدونــة التجــارة، ینعقــد للمحكمــة التــي یقــع فــي 

                                                
  .335س، ص .شكري السباعي، م - 118
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مـة المنصـوص علیهـا فــي دائـرة نفوذهـا الوفـاء بالشـیك بصــرف النظـر عـن تطبیـق القواعــد العا
  .من قانون المسطرة الجنائیة 261.م

بعـدما  119)ت.م(مـن  327فقد تم توسیع االختصاص المحلي للمحكمة بمقتضى المادة 
مـا محـل  ٕ كان مقتصرا علـى المحكمـة التـي تقـع فـي دائـرة نفوذهـا إمـا محـل اقتـراف المخالفـة، وا

ما ٕ   .محل إلقاء القبض علیهم إقامة الشخص المتابع أو المتهم أو أحد مشاركیه، وا
هــو الرغبــة فــي ) ج.م.ق( 261ولعــل الســبب وراء تجــاوز القواعــد العامــة الــواردة فــي م 

ــة الملزمــة بالوفــاء، والمالكــة والمنظمــة  تقریــب القضــاء مــن المؤسســة البنكیــة أو الهیئــة المماثل
  .لكشف الحساب

الحمایـة الكاملــة  ولعـل الغایـة أیضـا مـن توسـیع االختصـاص المحلـي للمحـاكم هـو تـوفیر
  .120التعامل بالشیك من خالل توسیع دائرة تعقب مرتكبي الجرائم الخاصة بالشیك

وقــد أدى توســیع االختصــاص المحلــي إلــى حســم النقــاش الــذي كــان مثــارا ســابقا، حــول 
الجهــة المختصــة بــالنظر فــي بعــض التصــرفات التــي كــان یقــوم بهــا الســاحب وذلــك مــن قبیــل 

واســطة البریــد، أو التعــرض عــن األداء بصــورة غیــر صــحیحة عــن إرسـال شــیك بــدون مؤونــة ل
  .121طریق المراسلة أو الهاتف

أما علـى مسـتوى االختصـاص النـوعي فلـم تحمـل المدونـة الجدیـدة أي جدیـد، حیـث بقـي 
 53/ 95االختصـاص بــالنظر فـي هــذه الــدعاوى للمحـاكم االبتدائیــة، حتــى بعـد صــدور قــانون 

 2المـادة (تي أصبحت تتوافر بدورها على نیابة عامـة بمقتضـى المحدث للمحاكم التجاریة، وال
  ).95/53من قانون 

                                                
بصرف النظـر عـن تطبیـق مقتضـیات قـانون المسـطرة الجنائیـة المتعلقـة باالختصـاص تظـر : "على  327تنص المادة  - 119

  .المحكمة التي یقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص علیها في هذا الباب
  .76س، ص .تاري، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربیة، معبد اإلله المس - 120
  .78نفس المرجع السابق، ص  - 121
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لكن اختصاص النظر في الدعاوى الناشئة عن جرائم الشیك لم یمنح لهـذه المحـاكم ألن 
، بــل یعززهــا 122هــذه المحــاكم تجاریــة محضــة، ووجــود النیابــة العامــة ال یتعــارض مــع وظیفتهــا

لمهـام التـي اسـندت لهـا بمقتضـى المدونـة الجدیـدة، أمـا الجـرائم بالرقابة أو ممارسة الوظائف وا
مــن  317و 318(أو جــنح ضـبطیة ) 316المـادة (التـي نحـن بصــددها فهـي إمــا جـنح تأدیبیــة 

  .من القانون الجنائي 11طبقا لتكییف المادة ). ت.م
كان هذا عن االختصاص المحلي والنوعي، أما عن تحریك الدعوى العمومیة، فهـي تـتم 

ا مــن قبـــل النیابــة العامــة لـــدى المحــاكم االبتدائیــة، أو مـــن قبــل المتضــرر الـــذي لحــق لـــه غمــ
مــــن قــــانون  11إلــــى  7و  2المـــادة (تحریـــك هــــذه الــــدعوى عـــن طریــــق االســــتدعاء المباشــــر 

  ).المسطرة الجنائیة
وتقــــوم النیابــــة العامــــة بتحریــــك هــــذه الــــدعوى بعــــد إعالمهــــا مــــن طــــرف بنــــك المغــــرب، 

، وذلــك تطبیقــا للفقــرة األخیــرة )ت.ق(مــن  319و  318واردة فــي المــواد بخصــوص الجــرائم الــ
، أو بعــد إبالغهــا مــن قبــل المشــتكى أو أي شــخص آخــر بخصــوص الجــرائم 322123مــن م 

  ).ت.م( 3160الواردة في المادة 
ویكون بإمكان كل من النیابة العامة والمطالب بالحق المدني تحریـك الـدعوى العمومیـة، 

 140سـنة طبقـا للمـادة  16قاصر، شرط أن یكون بالغا سن الرشد الذي هـو ولو كان الظنین 
  .من القانون الجنائي، ألنه في هذه الحالة تكون مسؤولیة الجنائیة كاملة

هذا وقد نص المشـرع المصـري علـى نفـس المقتضـیات حیـث خـول للنیابـة العامـة الحـق 
إلجــراءات الجنائیــة المصــري، مــن قــانون ا 1/1فـي تحریــك الــدعوى العمومیــة بمقتضــى المــادة 

  ."تختص النیابة العامة دون غیرها في القانون: "والتي نصت على أنه

                                                
  .342أحمد شكري السباعي، مس، ص  - 122
یتـولى بنـك المغـرب مركـزة تصـریحات اإلخـالل بوفـاء : "ت، علـى أن.ت.مـن م 3220تـنص الفقـرة األخیـرة مـن المـادة  - 123

ي یمكـن أن سـتحب علیهـا الشـیكات بمركـز وینشـر إجـراءات المنـع المصـرح بــه الشـیكات یبلـغ هـذه المعلومـات للمؤسسـات التـ
ویبلغهــا  319و 318كمــا یمركــز المعلومــات المتعلقــة بــالجرائم المنصــوص علیهــا فــي المــادتین . 317تطبیقــا للمقتضــیات م 

  .لوكیل الملك
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أما األطراف األخرى المشار إلیـه فـي هـذه المـادة فهـي المسـتفید والمظهـر الـذین یمكـنهم 
التدخل عن طریق اإلدعـاء المباشـر، لكـن إذا تقـاض المسـتفید قیمـة الشـیك مـن أحـد الملـزمین 

ن موقعین على الشیك، فال یجوز له تحریك الدعوى الجنائیة بطریق اإلدعاء المباشر بالتضام
  .124وذلك لزوال الضرر الذي أصابه من الجریمة، وهو مباشرة حقه في التعویض

لــى جانــب مــنح االختصــاص بتحریــك الــدعوى العمومیــة للنیابــة العامــة منحهــا المشــرع  ٕ وا
الـدعوى العمومیـة، فـي الجـنح والمخالفـات، حیـث المصري سلطة تقدیریة المالئمة فـي تحریـك 

مـــن  61المـــادة (بإمكانهــا متـــى رأت أنـــه ال مجـــال للســـیر فـــي الـــدعوى، تـــأمر یحفـــظ األوراق، 
مـع المسـتفید بشـأن ) الساحب(، وذلك متى تصالح المتهم )قانون اإلجراءات الجنائیة المصري

بـأن دفـع لـه المبلـغ ) المسـتفید(مـة مبلغ الشیك، أو إذا قام المتهم بتعویض المتضرر من الجری
  .المستحق الوفاء

ویترتــب عــن األمــر بحفــظ األوراق إیقــاف ســیر الــدعوى عنــد المرحلــة التــي بلغتهــا وقــت 
صـــدور األمـــر، وبمعنـــى عـــدم اتخـــاذ أي إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق، وعـــدم إحالـــة المـــتهم 

  .125للمحكمة
ه مـن شـأن مـدح النیابـة العامـة ونتمنـى أن یسـیر المشـرع المغربـي علـى نفـس الـنهج، ألنـ

سلطة تقدیریة المالئمة، تخفیف العبء عن محاكمتنا التي تعـج رفوفهـا بملفـات جـرائم الشـیك، 
  .ومن شأن ذلك أیضا أن یؤدي إلى اإلسراع في البت في هذه القضایا

وعلـى مســتوى اإلثبـات تــذهب بعـض األحكــام ومعهـا بعــض النیابـات العامــة إلـى اعتبــار 
إجــراءا ضــروریا باإلثبــات عنصــر عــدم الــدفع فــي  -البرتســتو–اج بعــدم الــدفع نحضــر االحتجــ

التـي ) ت.م(مـن  299جرائم إغفال توفیر المؤونـة، معتمـدین فـي ذلـك علـى مقتضـیات المـادة 
تقضي بأن ال إجراء من طـرف حامـل الشـیك یغنـي عـن االحتجـاج إال فـي الحالـة المنصـوص 

  ".قة بفقدان الشیك وسرقتهوما یلیها المتعل 276علیها في المادة 

                                                
  .192س، ص .مجدي محب حافظ، م - 124
  .190س، ص .مجدى محب حافظ، م - 125
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ال ینســجم مــع تتمیــز بــه الــدعوى العمومیــة مــن إجــراءات  -البرتســتو–لكــن هــذا اإلجــراء 
سریعة وفعالة، ألن استلزم إثبات انعدام المؤونة بواسطة البرتسـتو فـي مجـال الـدعوى الجنحیـة 

یـــة أمـــر عســـیر فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان، ألنـــه كثیـــرا مـــا یصـــطدم إنجـــازه بعـــدة صـــعوبات عمل
ــــة األطــــر العاملــــة بكتابــــة الضــــبط وعــــدم كفایتهــــا إلنجــــاز   ــــى قل وقانونیــــة راجعــــة باألســــاس إل

، ولهذا اتجه المشرع، إلى خلق وسیلة أخرى إلثبات عـدم 126االحتجاج ضمن اآلجال القانونیة
  .الدفع في هذه الحالة تتمثل في شهادة عدم الدفع المسلمة من قبل البنك المسحوب علیه

وال تســـقط بعـــدم  -البرتســـتو-عوى العمومیـــة ال تتوقـــف علـــى االحتجـــاج وعلیـــه فـــإن الـــد
نمــا هــو مجــرد وســیلة مــن وســائل إثباتهــا إلــى جانــب وســائل أخــرى، وهــو مــا قــرره  ٕ وجــوده، وا
المجلـــس األعلـــى فـــي إحـــدى قراراتـــه حیـــث ذهـــب إلـــى اعتبـــار االحتجـــاج مجـــرد عنصـــر مـــن 

  .127نیابة العامةعناصر اإلثبات الجریمة التي یخضع تقدیرها لقضاء ال
ونختم بالحـدیث عـن تقـادم دعـوى الشـیك، فهـذه األخیـرة تتقـادم بمـرور المـدة المنصـوص 

تتقـادم الـدعوى العمومیـة : "التـي جـاء فـي فقرتهـا الثانیـة أنـه) ت.م.ق(مـن  4علیهـا فـي المـادة 
بمــرور خمــس ســنوات میالدیــة كاملــة، تجــري یــوم ارتكــاب الجنحــة، فیمــا یتعلــق : حســبما یلــي

  .ج.، وذلك على غرار الجرائم األخرى المنصوص علیها في ق"ضایا الجنحیةبالق
تقادمـــا، ) ت.م( 295لكــن بعـــض الفقـــه یعتبـــر أن التقـــادم المنصــوص علیـــه فـــي المـــادة 

، بل حتى القضـاء یـذهب فـي بعـض 128في الوقت ذاته -جنائیا-صرفیا تجاریا وتقادما جنائیا 
إلـــى  22/1982االســـتئناف بالربـــاط بتـــاریخ األحیـــان فـــي نفـــس االتجـــاه، فقـــد ذهبـــت محكمـــة 

  .129تطبیق آجال التقادم الصرفي على تقادم الدعوى العمومیة

                                                
  .74س، ص .له المستاري، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربیة، معبد اإل - 126

  
  .113، ص 12/81/ 10قرار منشور في مجلة المحاكم المغربیة  - 127
  .347ص  -س.أحمد شكري السباعي، م - 128
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لتقـادم الجـنح المنصـوص علیهـا . والحقیقة أن تقادم جرائم الشـیك یخضـع كمـا قلنـا سـابقا
ال لتقـادم الـدعوى الصــرفیة التجاریـة المنصـوص علیهـا فـي المــادة ) ج.م.ق(مـن  4فـي المـادة 

ت، وهـو مـا أكـده المجلـس األعلــى فـي إحـدى قراراتـه حیــث قـال بخضـوع تقـادم جــرائم .م 295
  .130)ج.م.ق(من  4الشیك ككل الجرائم الجنائیة للتقادم المنصوص علیه في المادة 

كـان هــذا فیمــا یخــص خصوصــیات الــدعوى العمومیــة، فمــاذا عــن خصوصــیات الــدعوى 
  .المدنیة التابعة

  .بالدعوى الحدیثة التابعة القواعد الخاصة: المطلب الثاني
و  316یمكن لكل متضرر من جرائم الشیك المنصوص علیهـا علـى التـوالي فـي المـواد 

المطالبة بدینه الناشئ عن الشیك أو بتعویض ما أصابه من ضرر ) ت.م(من  319و  318
مـا بتنصـیب نفسـه طرفـا مـدنیا أمـام القضـاء ٕ  إما بسلوكه دعوى مستقلة أمام القضاء التجاري وا

  .الزجري، أي أمام المحكمة االبتدائیة وذلك في إطار ما یسمى بالدعوى المدنیة التابعة
وسوف نركز دراستنا في هـذا المطلـب للـدعوى المدنیـة التابعـة التـي یحـق لحامـل الشـیك 
سلوكها في مواجهـة السـاحب الـذي أغفـل الحـافظ علـى المؤونـة، أو تكوینهـا قصـد أداء الشـیك 

إلـى المسـحوب علیـه، علـى اعتبـار أن هـذه الـدعوى التـي أفـرد لهـا المشــرع عنـد تقدیمـه للوفـاء 
  ).ت.م(من  316المغربي أحكام المادة 

وألن كــل الــدعاوي المدنیــة التابعــة الناشــئة عــن جــرائم الشــیك، باســتثناء الــدعوى الناشــئة 
دعوى سنقتصـر فقـط علـى الـ. عن الجرائم المرتبطة بالمؤونة، تخضع للقواعد العامة المعروفـة

المدنیــة التـــي یقـــف لحامـــل الشـــیك ســـلوكها فـــي مواجهـــة الســـاحب الـــذي أخـــل بالتزامـــه بتـــوفیر 
  ).ت.م(من  326المؤونة، ألن المشرع أقر لهذه الجریمة أحكام المادة 

                                                
ــ - 130 ، أشــار إلیــه أحمــد شــكري 1939ینــایر  19فــي ظــل ینــایر ظهیــر  1987ســبتمبر  17س األعلــى بتــاریخ قــرار المجل

  ..347: السباعي، في مرجع السابق، ص
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تجدر اإلشارة في البدایة إلى أن الدعوى المدنیة التابعة للدعوى العمومیة المرتبطة بهذه 
علـى مسـتوى المطالبـة بمبلـغ الشـیك أمـام القضـاء الجنـائي، سـواء الجریمة عرفـت تطـورا كبیـرا 

  .في التشریع المغربي أو المقارن
یخــول للمســـتفید أو  1938فعلــى مســتوى القضــاء الفرنســي، كـــان االجتهــاد الســائد قبــل 

الحامل الحق فـي المطالبـة أمـام القضـاء الجنـائي بالتعویضـات عـن األضـرار التـي لحقـت بـه، 
بالشـیك دون المطالبـة بمبلـغ الشـیك، ألن ذلـك یعـد مـن اختصـاص القضـاء  بسبب عدم الوفـاء

العادي ال الجنائي، فقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة االستجابة لطلـب حامـل الشـیك بـدون 
تصــرف قیمتــه تأسیســا علــى أن هــذه الــدعوى تهــدف إلــى الحصــول علــى قیمــة دیــن ســابق فــي 

ال إلى الحصول على تعویض الضرر المترتب تاریخ الحق على وقوع الجریدة ومستقل عنه، 
  .131علیها وبالتالي فإن الضرر یكون غیر مباشر في هذه الحالة

ونفــس الــنهج كــان یســیر علیــه القضــاء المصــري، حیــث كــان ال یســمح للمســتفید الــذي 
ادعــى مــدنیا، فــي الــدعوى الجنائیــة المقامــة مــن النیابــة العامــة أو فــي الــدعوى المباشــرة التــي 

مام القضاء الجنائي أن یطالب بالتعویض الذي أصابه من الجریمة، أما المبلـغ غیـر یحركها أ
  .المدفوع من قیمة الشیك فعلیة أن یلجأ بشأنه إلى القضاء المدني

واســتقر قضــاء محكمــة الــنقض علــى انــه لــیس للقاضــي الجنــائي یحكــم للمســتفید بقیمــة 
ال یعـد تعویضـا عـن ضـرر نـاتج الشیك في جریمة إصـدار شـیك بـدون رصـید، ألن الحكـم بـه 

نمـا قیمـة الشـیك ال تمثـل سـوى دیـن سـابق علـى الجریمـة ومسـتقل عنهـا  ٕ عن الجریمة مباشرة وا
  132تمام االستقالل

لقد كان األخذ بهذه القواعد یكلف المستفید الذي حصل على شیك بدون رصید مؤرخة  
لمدنیــة للمطالبــة بقیمــة جهــدا كبیــرا وتكــالیف باهضــة، بســبب اضــطراره إلــى اللجــوء للمحكمــة ا

الشـیك، وكـان یضــطر إلـى االنتظـار أعوامــا حتـى تفصـل لــه تلـك المحـاكم فــي دعـواه، خاصــة 
                                                

131 -  CRIN 7 Aout 1954, S, 1945, 61-1 
  .195س، ص  .أشار إلیه مجدى محب حافظ، م
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وقــــف الفصــــل فــــي الــــدعوى لحــــین صــــدور حكــــم نهــــائي فــــي الـــــدعوى "مــــع تطبیــــق قاعــــدة 
  . 133"الجنائیة

ولهــذا قــام المشــرع الفرنســي ومعــه القضــاء الفرنســي بتغییــر هــذا الــنهج والســماح للمجنــي 
یـــه فـــي هـــذه الجریمـــة بالمطالبـــة أمـــام القضـــاء الجنـــائي لـــیس فقـــط بـــالتعویض المقـــرر وفقـــا عل

نما أیضا بـالحكم علـى السـاحب بـدفع مبلـغ یعـادل قیمـة الشـیك، إلـى جانـب  ٕ للقواعد  العامة، وا
من  71االحتفاظ بالحق التقلیدي في الرجوع إلى القضاء العادي، وجسدت هذا التعدیل المادة 

  .1938مایو  24في تعدیل  1935أكتوبر  30ریعي لـالمرسوم التش
 1972ینــایر  3بـل ذهــب المشـرع الفرنســي إلـى أبعــد مـن ذلــك فـي القــانون الصـادر فــي 

حیث تصل على أنه حتى مع غیـاب اإلدعـاء المـدني، فـإن المحكمـة  1975ینایر  3والقانون 
م یقدم الدلیل على سبق المختصة تحكم من تلقاء نفسها على الساحب بدفع قیمة الشیك، إذا ل

، ممــا یعنــي أنــه بإمكــان القاضــي حتــى 134دفعهــا وطالمــا تضــمنت أوراق القضــیة أصــل الشــیك
مـــع عـــدم رفـــع الـــدعوى المدنیـــة التبعیـــة مـــن قبـــل المضـــرور أن یحكـــم مـــن تلقـــاء نفســـه علـــى 
الساحب بدفع المبلـغ مـن قیمـة الشـیك الـذي لـم یـتمكن المسـتفید مـن الحصـول علیـه بشـرط أن 

  .135ملف القضیة على أصل الشیك یحتوي
بــل قــام بتجســیدها . ولــم یتخلــف التشــریع المغربــي عــن مســایرة هــذه التغییــرات االیجابیــة

ثــم ) المنســوخ 1947ینــایر  4تعــدیل ( 1939ینــایر  19مــن ظهیــر  70وصــیاغتها فــي المــادة 
یحكــم ، فقـد أجــاز بمقتضــى هاتــه المـادة للقضــاء الزجــري أن )الجدیــدة. ت.م( 326فـي المــادة 

اســتجابة لطلــب حامــل الشــیك الــذي تنصــب طرفــا مــدنیا فــي الــدعوى العمومیــة المباشــرة ضــد 
الساحب، باإلضافة إلى التعویض عن األضرار التي اصابته نتیجة عدم الوفاء بمبلغ الشـیك، 

  .بمبلغ الشیك أیضا، مع االحتفاظ بحقه التقلیدي في اللجوء إلى المحاكم العادیة

                                                
  .138س، ص .د كبیش، ممحم  - 133

134 - Merle et vitu : traité de droit cri minel problemes généraux de la sceince criminelle. Droit 
pénale . paris 1997. p : 581. 
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االبتدائیـــة المتـــابع أمامهـــا الســـاحب مـــن أجـــل جریمـــة عـــدم تـــوفیر كمـــا یجـــوز للمحاكمـــة 
ــا علــى الســاحب  مؤونــة الشــیك، حتــى فــي حــال عــدم تنصــب الطــرف المــدني، أن تحكــم تلقائی
ــغ یعــادل قیمــة الشــیك وأن اقتضــى الحــال یمكــن أن  ــذ الحكــم، بمبل عــالوة علــى مصــاریف تنفی

، وكــــذا )ت.م( دیم وفقــــا للمــــادة مــــنتضـــاف إلــــى هــــذا المبلــــغ الفوائــــد ابتــــداءا مــــن تــــاریخ التقــــ
  .136المصاریف الناتجة عن عدم الوفاء

واألمـــر هنـــا متعلـــق بالحامـــل حســـن النیـــة فقـــط أمـــا الحامـــل ســـيء النیـــة، كحامـــل شـــیك 
الضــمان مــثال فــال یجــوز للمحكمــة االبتدائیــة أن تســتجیب لطلبــه الرامــي إلــى الحصــول علــى 

ــه تلقائیــا بــذلك فــي مبلــغ الشــیك، وعلــى التعــویض والمصــاریف، كمــا ال  یجــوز لهــا أن تحكــم ل
  .حال عدم تنصبه طرفا مدنیا

وال یمكن للمحكمة أن تحكم بما سبق إال متى توفرت بعـض الشـروط المنصـوص علیهـا 
عدم استخالص ما یثبـت وفـاء الشـیك ) 1: والمتمثلة في) ت.م(من  326. من م 2في الفقرة 

متابعــة تــم تظهیــره مــن قبــل الحامــل أو أال یكــون الشــیك موضــوع ال) 2. مــن عناصــر الــدعوى
، وذلـك )إن التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عـن الشـیك وال سـیما ملكیـة المؤونـة(المستفید 

أو على سبیل التحصیل، بمعنى أال یـتم تظهیـر ) ت.م 262المادة (مالم یكن التظهیر توكیلیا 
عنـــد الـــذین یقولـــون بهـــذا النـــوع مـــن الشـــیك تظهیـــرا تامـــا أو نـــاقال للملكیـــة، أو تظهیـــرا تأمینیـــا 

  .137التظهیر
  .أن یكون أصل الشیك متواجدا بملف الدعوى) 3

ونشــیر إلــى أنــه مــن حــق المســتفید مــن الشــیك فــي الحالــة التــي تحكــم لــه فیهــا المحكمــة 
ــا علــى الســاحب بمــا تــنص علیــه ف  ، أن یحصــل علــى نســخة 326مــن م  2االبتدائیــة تلقائی

الشــــروط المتطلبــــة فــــي حالــــة تنصــــبه طرفــــا مــــدنیا بصــــفة تنفیذیــــة مــــن الحكــــم ضــــمن نفــــس 
  .138صحیحة

                                                
  .من مدونة التجارة الجدیدة 326المادة  - 136
  .346س، ص .أحمد شكري السابعي، م - 137
شكاالته العملیةمح - 138 ٕ   .416س، ص .،م...مد لفروجي، الشیك وا
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ویتعــین علــى المحكمــة االبتدائیــة المتــابع أمامهــا الســاحب أال تحكــم مــن تلقــاء نفســها أم 
اســتجابة لمطالــب الطــرف المــدني بــأداء مبلــغ الشــیك ومــا یمكــن مــن فوائــد ومصــاریف إال بعــد 

یك، وما یمكن مـن فوائـد ومصـاریف إال بعـد استجابته لمطالب الطرف المدني، بأداء مبلغ الش
ـــزام الســـاحب، بمقتضـــى الشـــیك موضـــوع المتابعـــة  أن تتأكـــد مـــن صـــحة مشـــروعیة بســـبب الت

  .الزجریة
وفي األخیر نشیر بهذا المقتضى الجدید الذي یعـد مـن أهـم المسـتجدات التشـریعیة التـي 

ة، ذلــك أن مــنح الســلطة جــاءت بهــا قواعــد المدونــة الجدیــدة فــي مجــال الــدعوى المدنیــة التابعــ
التقدیریــة للقضــاء الزجــري للحكــم تلقائیــا بــالتعویض مــن دون المطالبــة بــه، ومــن دون اســتیفاء 

  .الرسوم المقابلة، یعد بحق عمال تشریعیا جریئا
وقــد أحســن المشــرع بهــذا ألن المحكمــة الزجریــة بإمكانهــا أكثــر مــن غیرهــا التعــرف علــى 

. تعرفها على وقائع القضیة(م للمستفید، وذلك من خالل وجود الضرر وتقدیم التعویض المالئ
وبهــذا فـــإن مــنح هـــذا االختصـــاص اســتثناءا مـــن القواعــد العامـــة للمحكمـــة الزجریــة مـــن شـــأنه 

  . 139تبسیط اإلجراءات وتخفیف العبء على المتضرر في استیفاء حقه بسرعة من الساحب

                                                
  .78س، ص .عبد اإلله المستاري، م  - 139
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  :خاتمة
یك، نصــل إلـى أن المدونــة الجدیـدة قــد فـي ختــام دراسـتنا لمختلــف الجـرائم المرتبطــة بالشـ

أتت بمجموعة من المقتضیات الزجریة الهادفـة إلـى تحقیـق الحمایـة القانونیـة وتـوفیر الثقـة فـي 
  .التعامل بالشیك، كأداة للوفاء تقوم مقام النقود

فقــد حــاول المشــرع التوســیع مــن دائــرة الجــرائم المرتبطــة بالشــیك، مــن خــالل نصــه علــى 
، وذلــك مــن قبیــل جریمــة 1939الجــرائم التــي لــم تكــن منظمــة فــي ظهیــر مجموعــة جدیــدة مــن 

خـرق المنـع القضـائي أو البنكــین وجریمـة التصـریح بمؤونـة أقــل مـن المؤونـة الموجـودة وغیرهــا 
  .من الجرائم التي سبقت دراستها

كما جاء بمستجدات على مسـتوى الـدعوى العمومیـة والـدعوى المدنیـة التابعـة، لكـن رغـم 
مستجدات إال أن المشرع تعامل بنوع من التساهل واللیونة مع مرتكبي تلـك الجـرائم، كل هذه ال

خاصة على مستوى العقوبات، حیث نجد أن أغلب العقوبـات التـي أفردهـا لهاتـه الجـرائم، هـي 
  .عقوبات قلیلة وغیر كافیة لردع المخالفین، خاصة المسحوب علیه

یر الحمایة القانونیة الالزمة للشـیك، بـدلیل وعلیه یمكن القول بأن المشرع لم یستطیع توف
  .عدد الجرائم المرتكبة، والذي ما یزال مرتفعا
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